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Abstrakt 
Syftet med vår undersökning var att utifrån gällande kursplan i Idrott och hälsa arbeta med 
kroppsuppfattning i form av koordination och styrka genom två olika arbetssätt, 
äventyrsgympa och redskapsgymnastik. Samt jämföra elevernas uppfattningar om hur dessa 
arbetssätt påverkar deras stämning och deltagande. Vilket undervisningssätt eleverna ansåg 
som roligare, under vilket av lektionstillfällena de tyckte sig varit mer aktiva och i vilken 
utsträckning de upplevde att de arbetat med sin koordination och styrka var de fråges-
tällningar vi utgick från. Vår studie har genomförts och vi har besvarat de frågeställningar vi 
haft genom att ta del av olika rapporter, utvärderingar, en hel del böcker samt genomfört en 
aktionsstudie med tillhörande enkäter och observationer. Aktionsstudien genomfördes på en 
grundskola i Luleå där två sjundeklasser deltog. Resultatet visar på att eleverna är mer positivt 
inställda till äventyrsgympan då de anser att denna form gör dem mer aktiva men också tränar 
deras styrka och koordination i större utsträckning än redskapsgymnastiken. Studien visar 
förutom detta att mer än hälften av eleverna tycker att redskapsgymnastiken är rolig. De 
slutsatser vi kan dra av detta är att äventyrsgympan är ett uppskattat inslag i idrotts-
undervisningen och därför om möjligt bör introduceras för så många elever som möjligt. Trots 
äventyrsgympans popularitet anser vi att redskapsgymnastiken är ett viktigt inslag i Idrott och 
hälsa och därför bör bevaras. 
 
Nyckelord 
Äventyrsgympa, redskapsgymnastik, idrottsundervisning, kroppsuppfattning, inställning. 
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Förord 
Efter många timmars hårt arbete i datasalen så har nu detta arbete nått sitt slut. Vi vill tacka 
vår handledare Inger Karlefors för allt stöd och all den hjälp med kloka tips och idéer hon gett 
oss under arbetets gång. Vi vill även tacka Luleå tekniska universitets äventyrspedagog Sven-
Gunnar Furmark för all hjälp med konstruktionen av äventyrsgympabanan och äventyrs-
gympalektionernas genomförande. Vi vill tacka idrottsläraren Bettan Lindberg-Littorin och de 
två av hennes elevgrupper som medverkat i vår undersökning, utan er hade denna studie inte 
varit genomförbar. Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett bra samarbete och ett väl 
genomfört arbete.  
 
Luleå tekniska universitet maj 2009 
 
 
 
 
______________________ ____________________ 
 
Lisa Nyström  Malin Berlin 
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Inledning 
Vi har under vår utbildning till lärare i ämnet Idrott och hälsa på Luleå tekniska universitet 
fått möjligheten att under några tillfällen prova på att arbeta med äventyrspedagogik och 
traditionell redskapsgymnastik. Sven-Gunnar Furmark som är verksam idrottslärare på 
institutionen för pedagogik och lärande är en av få eldsjälar i äventyrspedagogikens värld och 
det är också han som uppfunnit och utvecklat stora delar av denna. När det blev dags för oss 
att skriva ett examensarbete tittade vi tillbaka på vår utbildningstid och tyckte det skulle vara 
intressant att skriva om äventyrspedagogik. Efter samtal med våra handledare uppkom idén 
till vår studie att göra en jämförelse av elevernas uppfattningar om de två arbetssätten. 
 
Vi upplevde äventyrspedagogiken som ett roligt inslag i idrottsundervisningen då den 
erbjuder en spännande och lekfull träningsform. Vi tycker att det både är viktigt att eleverna 
upplever idrottsundervisningen som rolig men också att den bidrar till att utveckla den goda 
kroppsuppfattning som finns beskriven i ämnets kursplan där skolan skall sträva mot att 
eleverna: 
 

Utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 
värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv. (www.skolverket.se)  

 
Redskapsgymnastiken är ett sedan länge beprövad metod för att utveckla elevernas 
kroppsuppfattning.  
 
Vi vill genomföra en aktionsstudie som består av två olika lektionsplaneringar, varav båda är 
konstruerade för att eleverna ska träna sin kroppsuppfattning i form av styrka och 
koordination. Med denna studie vill vi ta reda på vilket av arbetssätten eleverna föredrar och 
anser vara ett bättre sätt att träna dessa begrepp. 
 
Vi tycker att det ska extra kul att jobba med detta område eftersom att det finns väldigt lite 
tidigare forskning som behandlar detta område. Resultaten från denna undersökning tror vi 
kan bli intressant och en användbar information för vår kommande lärarprofession, då vi kan 
använda oss av resultaten för att fånga elevernas intressen och genomföra välplanerade 
lektioner som uppskattas av eleverna.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår undersökning var att utifrån gällande kursplan i Idrott och hälsa arbeta med 
kroppsuppfattning i form av koordination och styrka genom två olika arbetssätt, 
äventyrsgympa och redskapsgymnastik. Samt jämföra elevernas uppfattningar om hur dessa 
arbetssätt påverkar deras stämning och deltagande. 

 
• Vilket av de två undervisningssätten upplever eleverna som ett mer stimulerande sätt 

att lära sig? 
 

• Upplever eleverna att de är mer aktiva vid något av lektionstillfällena, vilket? 
 

• I vilken utsträckning upplever eleverna att de arbetar med begreppen koordination och 
styrka under de två lektionstillfällena? 
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Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att presentera en rad olika lärandeteorier för att få en djupare 
förståelse för hur elever inhämtar kunskaper. Vi kommer att redogöra kring motivationens 
betydelse för elevernas inlärning och måluppfyllelse men även granska den nationella 
utvärderingen av grundskolan för få en djupare förståelse för elevernas intressen inom ämnet 
Idrott och hälsa samt deras inställning till ämnet i fråga. Termen äventyrspedagogik kan kort 
sammanfattas till lärande genom spännande upplevelser av olika slag, detta begrepp och dess 
ursprung kommer att beskrivas närmare.  Redskapsgymnastiken introducerades av Per Henrik 
Ling eftersom han ansåg den vara kroppsutvecklande och begreppet innebär att man inom 
idrotten med hjälp av olika redskap och övningar tillhörande dessa redskap tränar sin kropp. 
En tillbakablick på skolidrottens historia (som till stor del bestått av gymnastik och redskaps-
gymnastik), samt dess koppling till tidigare och nuvarande läroplaner presenteras. Slutligen 
ges en kort definition av begreppen koordination och styrka som är centrala i vår under-
sökning. 
 

Inlärningsteorier 
Behavioristisk inlärningsteori 
Inom behaviorismen studeras beteenden och om hur dessa påverkas av yttre stimuli. En enkel 
stimulus-respons-modell tycktes tillräcklig för att beskriva vårt beteende. Watson och 
Skinners teorier är två bland andra framträdande teorier inom behaviorismen. 
 
Watson 
Watson ansåg enligt Jerlang (1994) att varje individ har en medfödd uppsättning reflexer som 
utvecklas via inlärning från miljön eller omgivning. Watson menar att all utveckling styrs helt 
av uppbyggandet av de betingande reflexerna och vanor. Människan är reaktiv och på så sätt 
nästan uteslutande styrd utifrån. Watson menade att man kunde forma barnen till vad som 
helst. Komplicerade inlärningar eller som Watson kallade vanor är en inlärning av en serie 
reflexer. Varje enkel reaktion frambringar förnimmelser till exempelvis musklerna som 
därmed blir medförande stimuli för nästa reaktion. På så sätt har en serie av rörelser byggs 
ihop.  
 
Skinner 
Jerlang (1994) beskriver Skinner som en radikal behaviorist som lägger vikten av sambandet 
mellan stimuli och reaktioner och vikten av belöning. Skinner anses vara den 
beteendepsykolog som påverkat västvärldens psykologi allra mest. Skinner preciserar 
inlärning som "en förändring i sannolikheten för att ett bestämt beteende ska inträffa 
undergivna omständigheter". Skinner använder sig av begreppet "operant betingning" och 
menar med detta begrepp "en process där syftet för en person är att klara sig effektivt", 
beteendet förstärks alltså av sina konsekvenser och det som får organismen att handla är 
handlingens konsekvenser.  
 
Skinner menar också att om man tillför någon form av belöning så blir sannolikheten att det 
önskade beteendet återkommer större. Skinner anser att man endast ska använda positiva 
förstärkningar, då han anser att dessa är effektivast och lättast att kontrollera. Enligt Skinner 
kan i princip all form av beteende kontrolleras, detta genom manipulation av omständig-
heterna. Detta görs i form av förstärkning. Förstärkningen resulterar i att beteendet ändras och 

 3



blir som önskat. Något som är centralt i Skinners uppfattning är att vårt "inre" utvecklas som 
resultat av vårt beteende.  
 
Jerlang (1994) skriver vidare att Skinner använde sig av "shaping-metoden" denna innebar att 
man först gjorde undervisningens mål klart för sig. Målet skall uttryckas i form av något som 
kan iakttas eller mätas. Detta innebär att man bestämmer en ordningsföljd för att lära in delar 
och sekvenser, när eleven behärskar delarna var för sig sätts de ihop till helheten. Detta sätt 
menar Skinner att man kan använda i nästan all undervisning och det kallas för 
"programmerad undervisning". 
 
Watsons och Skinners behavioristiska inlärningssätt kan med enkelhet kopplas till 
redskapsgymnastikens filosofi och arbetssätt. Redskapsgymnastiken har precis som Skinner 
talar om ett preciserat mål som skall uppnås, i redskapsgymnastikens fall exempelvis att man 
skall hoppa över en bock eller göra ett överslag på räck. Det eleverna skall uppnå är klart 
mätbart. Både Watson och Skinners teorier grundas i att människan kan formas av 
omgivningen genom stimuli och respons, detta i likhet med redskapsgymnastiken där målet är 
att alla skall behärska samma moment oavsett förutsättningar. 
 
Medan behaviorismen endast bygger på stimuli och respons så har de kognitiva inlärnings-
teorierna kommit steget längre då de beskriver hur olika individer lär på olika sätt. Gardner 
(1992) som är en av de mest framstående kognitivisterna skriver att ett av de ledmotiv som 
finns i modern kognitionsforskning visar att elever har olika sorters intellekt och därför lär, 
presterar, minns och förstår på olika sätt.  
 
Kognitiv inlärningsteori 
Gardner 
I Forssell (2005) beskrivs Gardners teorier med de olika intelligenserna. Nedan har vi lagt in 
en kort beskrivning av de åtta olika intelligenserna. Man får ofta intrycket att vissa personer 
tillhör en speciell intelligens men enligt Gardner så besitter vi dem alla, men har olika styrkor 
och svagheter. Gardner säger att även om man klagar på sin medfödda oförmåga inom ett 
visst område kan den utvecklas till en rimligt hög nivå, under förutsättning att de får lämplig 
uppmuntran, vistas i en stimulerande miljö och får god undervisning.  
 
• Språklig intelligens: god språklig uppfattning, tycker om att läsa och skriva 
 
• Logisk-matematisk intelligens: intresse för logiska mönster, klassifikationer och samband. 
Gillar matematik och problemlösning. 
 
• Visuell-rumslig intelligens: lätt för att tänka i bilder, se i sitt inre hur saker och ting hänger 
ihop föreställa sig hur saker ser ut från andra synvinklar. 
 
• Kroppslig- kinestetisk intelligens: bra kroppsuppfattning klarar av svåra kroppsrörelser. 
Tycker om att arbeta med händerna. Lär sig genom att få känna och prova på.  
 
• Musikalisk intelligens: skicklig på att uppfatta och framställa rytmer, melodier och 
musikaliska uttryck. 
  
• Social intelligens: lyhörd för hur andra personer tänker och känner, kan leva sig in i vilka 
motiv och avsikter som styr deras beteende. De kan lyssna koncentrerat, förhandla och lösa 
konflikter.  
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• Intrapersonell intelligens: medveten hur de känner sig och vad de behöver för att må bra. 
Har en realistisk uppfattning om sina svaga och starka sidor. Arbetar gärna på egen hand.  
 
• Naturalistisk intelligens: skicklig på att känna igen och klassificera de talrika arterna i dess 
omgivning.  Den intelligensen kan även vara bunden till förmågan att ta hand om levande 
varelser.   
 
Den kognitiva inlärningsteori som Gardner (1992) presenterar är intressant med tanke på att 
den betonar det faktum att varje individ är unik, har fallenhet för olika saker och att varje 
enskild individ lär sig på sitt sätt. Gardners tankar appellerar således både till 
äventyrsgymnastik och till redskapsgymnastik, då elever sporras och inhämtar kunskaper på 
skilda sätt, och därför beroende på deras inlärningsstil kan föredra antingen redskaps-
gymnastik eller äventyrsgymnastik. De inlärningsteorier som presenteras här nedan tar upp 
ytterligare en aspekt som kan påverka en individs inlärning, det sociala perspektivet. Detta 
perspektiv innebär att individen lär sig mycket genom deltagande i sociala situationer. 
 
Andra viktiga inlärningsteorier 
Dewey 
I Forsell (2005) beskrivs Deweys grundtankar om sin pedagogiska filosofi som att barnen i 
grund och botten är sociala varelser. Skolan samhället och individen måste utgöra en helhet 
för att nå pedagogisk framgång.  Det mest centrala i människans aktivitet anses vara den 
planerade handlingen med ett syfte att förverkliga uppställda mål. Deweys pedagogik har ofta 
fått slagorden ”learning by doing” vilket egentligen inte har något att göra med hans 
pedagogiska teori där poängen är att handlingen är som ett led i en oändlig kedja av avsikt – 
planering – handling – reflektion – bedömning av resultat – ny avsikt osv.  Barns erfarenheter 
och känslor skall vara en utgångspunkt men skall styras och ledas för att åstadkomma en 
socialisering och förståelse för omvärlden.  Dewey beskriver hur en av de grundläggande 
egenskaper ett barn har är ett stort behov av att samspela och kommunicera med andra 
människor, en annan är viljan att skapa och en tredje insikten att undersöka. Ett fjärde 
insiktssätt som barnet har är expressiva och konstnärliga. Alla dessa insikter som barnet har 
anser Dewey som naturliga resurser som måste användas flitigt om barnet skall få en aktiv 
utveckling.  
 
Piaget  
Av störst intresse för vår studie är den sensorisk-motoriska perioden och den formellt-
operationella perioden som beskrivs ovan därför har vi endast valt att förklara dessa närmare. 
Den sensorisk-motoriska perioden är intressant eftersom att idrotten i stor utsträckning syftar 
till att utveckla barn och ungdomars sensorik, och framförallt motorik. Harborn & Bladh 
(2008) beskriver människans motoriska utveckling som en livslång process som börjar i 
fosterstadiet och pågår livet ut.  
 
Jerlang (1994) beskriver Piagets teori som en stadieteori som definieras utifrån de 
förändringar som utvecklas inom den kognitiva strukturen. Den psykiska utvecklingen strävar 
hela tiden mot att förstå sig bättre på omvärlden genom anpassning. Piaget själv säger att hans 
stadier inte är en mognadsteori utan att det är en utveckling av de sätt som vi ser på barns 
utveckling via barnets egna handlingar i sin naturliga miljö. Piagets stadier är uppdelade på 
följande vis: 
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• Sensorisk-motorisk period 
• Preoperationell period 
• Konkret operationell period 
• Formellt operationell period 
 
• Sensorisk-motorisk period (0 - cirka 2 år): Barnets första tid kallas sensomotorisk för att 
barnet utvecklar sin intelligens inom praktisk natur och upplever sin omgivning genom att 
använda sina sinnen för att uppnå praktiska resultat. Denna fas utvecklas i sex steg. I steg ett 
utvecklas barnet på grund av sina reflexer. Steg två är den primära cirkelreaktionen vilket är 
när barnet upprepar sina handlingar så det sker en utveckling av handlingssättet. Steg tre 
utvecklar de sekundära cirkelreaktionerna, barnet börjar intressera sig för följder av sina 
handlingar och samordna sina rörelser. Steg fyra är utbyggnad av de sekundära 
cirkelreaktionerna, barnet undersöker allt i sin omgivning och katalogiserar dem och börjar 
kombinera två handlingar eller handskas med två föremål på en gång. Steg fem behandlar de 
tertiära cirkelreaktionerna och börjar nu använda sig av nya, olika metoder samt 
experimentera med saker. Steg sex utvecklar de mentala kombinationerna. Barnet börjar nu 
förstå sig på orsak och verkan och kan komma ihåg lösningar och bilda nya lösningar på 
problem. 
 
Mellan dessa två perioder händer en rad olika saker som är viktigt för barnets utveckling men 
som dock inte är direkt relevant för vår studie. Därför presenteras dessa inte närmare.  
 
• Formellt-operationell period (cirka 11 – 15 år): För första gången klarar nu barnet av att 
tänka mer abstrakt vilket gör att de kan tänka genom hypoteser som behövs utanför den 
konkreta situationen. De kan systematisk analysera olika möjligheter i en situation och dra 
slutsatser som är logiskt riktiga utifrån de utgångspunkter barnet fått. En ny form av 
egocentrism uppstår under denna period då barnet tror att alla iakttar dem och att de är mycket 
speciella.  
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 [Lpo94] 
betonar vikten av allsidiga rörelseaktiviteter och centralt i ämnet är en allsidig 
rörelserepertoar.  Intresset i den formelltoperationella perioden ligger i hur Piaget beskriver 
barnet under denna period som egocentriskt och hur de upplever att alla iakttar dem. Denna 
period och dess eventuella problematik kan kopplas till det faktum att många elever upplever 
redskapsgymnastiken som jobbig, då redskapsgymnastiken kan innehålla moment där eleven 
känner sig iakttagen. Dessa situationer kan uppstå när man jobbar med ett eller ett fåtal 
redskap då övriga elever väntar på sin tur. Lönnö (2003) beskriver att det under perioden 6- 
18 år händer mycket i kroppen, både fysiskt och psykiskt. Att då tvingas använda kroppen 
som arbetsredskap kan väcka många jobbiga känslor och det krävs stor mognad hos 
idrottsläraren för att ingen av eleverna ska behöva känna att de andra är ”så duktiga” och att 
man själv inte kan något. Mer om denna problematik behandlas i senare stycke av 
bakgrunden. 
 
Kolb  
Kolbs experimentella inlärning är en av de teorier som ligger som grund för äventyrs-
pedagogiken och har därför tydliga kopplingar till äventyrsgympan och dess pedagogiska 
utgångspunkter, det är därför av stor vikt att hans teori behandlas i detta avsnitt. Kolb (1984) 
beskriver hur han utformat sina teorier om hur man tar in information och hur man bearbetar 
den. I likhet med Gardner talar Kolb om olika inlärningsstilar, dessa summerar Kolb till fyra 
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huvudgrupper.  Kolb (1984) menar att varje individ besitter samtliga delar men vissa kan vara 
mer framträdande. Hans fyra inlärningsstilar beskrivs nedan: 
 
• Divergeraren eller även kallad idégivaren vill veta varför hon/han lär sig just det området. 
Hon/han lär sig genom upplevelser och mycket av att se andra jobba på något praktiskt utan 
att vara delaktig själv. De lär sig bäst genom diskussioner med andra som har desamma lärstil. 
Frågan som idégivaren ställer ofta är Varför? 
 
• Assimileraren eller även kallad förklararen gillar att lyssna på experter där de får den teori 
och fakta som de vill ha. De lär sig genom föreläsningar, processgenomgångar och arbete för 
egen hand. De föredrar att veta exakt hur de ska göra istället för att prova sig fram.  Då 
förklararen ofta föredrar att jobba på egen hand kan de uppfattas som tystlåtna och inåtvända. 
Frågan som assimileraren ofta ställer sig: Vad är viktigt? 
 
• Konvergeraren eller sammanställaren är en person som tänker först och handlar sen. Gillar 
när de måste använda logiskt tänkande, analyser och rationella sätt för att lösa problem. Är en 
person som gillar att få all den teori den behöver för att sedan tillämpa den där den passar. De 
söker struktur och gillar lärarledda lektioner med övningsuppgifter efter genomgångarna. En 
fråga som konvergeraren ställer sig är Hur de kan använda sig av kunskapen? 
  
• Ackommoderaren även kallad prövaren är en handlingsinriktad och aktiv person. De gillar 
att arbeta praktiskt och hittar ofta nya sätt att tillämpa sina kunskaper. Prövaren lär sig genom 
att experimentera, testa och utöva aktiviteter i små grupper, så kallad trial and error stämmer 
bra in på deras inlärning. Frågan som prövaren ofta ställer sig är vad händer om jag istället 
gör på det här sättet? 
 
    Bilden är tagen från Gibbs (1988) och  
    beskriver Kolbs fyrastegscykel för 
    inlärning. Kolb menar att inlärningen 
    sker i en cykel, var i cykeln man startar 
    spelar ingen roll, utan det är ordningen 
    som följer som alltid måste följa 
    mönstret. Kolb menar att det inte räcker 
    att bara ha en erfarenhet, för att lära sig 
    man måste också reflektera så att man 
    inte glömmer bort. För att lära sig så 
    måste man skapa en länk mellan teori 
    och aktion genom att planera aktionen, 
    genomföra den och reflektera för att 
    sedan relatera tillbaka den till teorin. 
    Helt enkelt anser Kolb att det inte är 
    tillräckligt att bara göra eller tänka men 
    inte heller att bara tänka och göra. Det 
    viktiga är att det finns en länk mellan 
    tänkandet och görandet.  
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Vygotskij 
Forsell (2005) menar att i det sociokulturella perspektivet är en central utgångspunkt att 
människor lär och utvecklas genom deltagande i sociala övningar. Vygotskij menar enligt 
Forsell (2005) att lärandet föregår utveckling. Barnet utvecklas till en sociokulturell varelse 
när de lärt sig använda de fysiska och språkliga redskap inom ramen för det samhälle och 
kulturell tradition hon/han befinner sig i. Barnet blir en sociokulturell varelse när det blir 
delaktigt i de sätt att arbeta, tänka och kommunicera som barnets omgivning har utvecklat. 
För Vygotskij är inte resultatet det som är intressant utan hur de kom fram till resultatet. 
Termen internalisering använder Vygotskij och menar då hur människor bygger upp en 
repertoar av olika erfarenheter genom användandet av språkliga verktyg.  
 
Vygotskijs sociokulturella inlärningsteori bygger på att barnet lär sig genom samverkan med 
andra, detta kan härledas till äventyrspedagogikens grundtanke som enligt Furmark (2008) 
handlar om samarbetsbaserat lärande. Vygotskijs tankar om den ringa betydelsen av resultatet 
och den betydelsefulla vägen till resultatet kan också kopplas till äventyrspedagogiken som i 
många fall innehåller problemlösningssituationer där det gäller att gemensamt lösa en uppgift. 
 
Här ovan har vi presenterat en rad olika inlärningsteorier med olika synsätt på hur individer 
lär sig. En viktig aspekt för att inlärningen ska bli optimal är elevernas inställning, nästa 
avsnitt behandlar därför vikten av att skolan är rolig. 
 

Skolan måste vara rolig 
Statens offentliga utredningar [SOU 1997:121] beskriver i boken skola i en ny tid att de tror 
att skolan befinner sig i ett nytt läge, vilket leder både till svårigheter och till möjligheter. 
Främsta poängen rör det faktum att dagens skola måste diskutera hela den inre lärmiljön på ett 
helt nytt sätt. Skolan får inte i lika stor utsträckning draghjälp av det som efterföljer skolan 
som den tidigare fått, detta medför att eleverna i större utsträckning kräver motivation för det 
de sysslar med här och nu. SOU 1997:121 beskriver hur de i sin yrkesroll sett hur skolan, i en 
allt snabbare takt, förändrats och de menar att dagens elever är annorlunda än förr, villkoren 
för lärarnas arbete ser annorlunda ut, skolan har en annan samhällsroll och skolans mening för 
eleverna är en annan.  
 
SOU 1997:121 hänvisar till en undersökning som genomfördes i Stockholm och som 
omfattade 1200 elever från grund- och gymnasieskolan. Denna undersökning kom fram till att 
40 procent av de tillfrågade eleverna tyckte att skolan var tråkig och mellan 50 och 60 procent 
av eleverna tycker att skolan inte är meningsfull. 
 

Att elever inte uppfattar skolan som spännande, rolig och meningsfull blir i längden 
förödande för deras vilja och förmåga att tillägna sig kunskap. Det får direkta 
konsekvenser för lärandet.  (SOU 1997:121, s.34)  
 

SOU 1997:121 beskriver begreppet att "ha roligt i skolan" bl.a. som att bli berörd 
känslomässigt och intellektuellt, att utmanas, att överraskas, att uppleva lust och glädje i 
lärandet, att känna sig trygg och känna sig som en del av en gemenskap tillsammans med 
lärare och kamrater, att bli tagen på allvar och ha inflytande. Det krav som finns på att 
eleverna ska ha roligt i skolan blir ett krav att rätta till de mest djupgående problemen i 
skolornas inre arbete, men också en uppmaning till samtliga skolor att skapa stimulerande 
och kreativa lärmiljöer. 
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SOU 1997:121 menar att dagens elever som ovan nämnt inte är likadana som de var för 25 år 
sedan. En viktig skillnad är att dagens elever är mer upptagna med att "leva i nuet" än vad det 
tidigare varit. Det sättet på vilket man under tidigare generationer kunnat skjuta upp 
behovstillfredsställelsen framstår idag inte som samma självklarhet. Kraven på ett skolliv som 
levs här och nu har således ökat, då eleverna inte länge i samma utsträckning sitter stilla och 
förtränger sina behov. 
 

Elever om Idrott och hälsa 
Elevernas inställning 
Enligt den nationella utvärderingen av grundskolan [NU-03] tyder det på att merparten av 
eleverna tycker att ämnet Idrott och hälsa är intressant, inställningen till ämnet i fråga är 
således god. Aningen högre andel av eleverna i år 6 (87 %) tycker att ämnet är intressant än 
eleverna i år 9 och gymnasiets år 2 (75 %). Gemensamt för samtliga av de undersökta 
skolåren är att intresset för ämnet är högre bland pojkarna än flickorna. Vad beträffar 
elevernas syn på vikten av ämnet för att kunna skapa en meningsfull framtid så har två 
tredjedelar av eleverna i år 9 instämt i påståendet, detta gäller mer uttalat för pojkar än flickor. 
Både flickor och pojkar tycker att Idrott och hälsa är ett viktigt ämne, men andelen som tycker 
detta är lägre i de högre skolåren.  
 
Vad är viktigt? 
Det eleverna upplever som det absolut viktigaste med ämnet Idrott och hälsa är enligt NU-03 
att ha roligt genom att röra på sig. Eleverna i grundskolan tycker att det näst viktigaste är att 
få lära sig samarbeta med varandra. Lärarna har uppgett att påståendet ”att ha roligt genom 
fysisk aktivitet” är den lärdom de helst ser att eleverna får ut av idrottsundervisningen, men de 
lyfter också upp att lära sig samarbeta och få en bättre fysik som viktiga lärdomar. Eleverna 
och lärarna är således ganska eniga om vad som är viktiga kunskaper. 
 
När de tillfrågade lärarna som deltog i enkätundersökningen ombads att besvara frågan om 
vilka idrottsaktiviteter som var vanligast på skolan så uppger NU-03 att bollspel var det 
absolut vanligaste följt av lekar samt träning och motion. När lärarna å andra sidan fick ta 
ställning till vilka de viktigaste aktiviteterna i undervisningen var så var spridningen betydligt 
större än i frågan om de vanligast förekommande aktiviteterna. Det fanns alltså stora 
skillnader mellan de aktiviteter som uppges vara vanligast och de som anses viktiga. Stor 
andel av de tillfrågade lyfter fram rörelseglädje som någonting viktigt att arbeta med i 
idrottsundervisningen men lärarna har angett samarbetsövningar som det absolut viktigaste. 
Aktiviteter med boll anses inte alls vara lika viktiga som de är vanliga.  
 
Vad är roligt? 
 NU-03 visar på att det högsta deltagandet bland flickorna ger aktiviteter som dans och 
aerobics, pojkarna deltar helst när bollsporter och spel står på schemat. Redskapsgymnastiken 
ger ett högre deltagande hos flickor än hos pojkar. Bollspel är alltså den aktivitet som är 
vanligast förekommande under lektionerna i Idrott och hälsa, trots att den inte anses vara den 
viktigaste(som nämns ovan). Bollaktiviteter anges dock vara den näst populäraste aktiviteten 
bland flickor, detta bidrar till att bollspel totalt sett är den populäraste aktiviteten bland 
eleverna. 
 
När eleverna fick frågan om vad det bästa med ämnet Idrott och hälsa var så uppger Larsson 
(2004) att det vanligaste svaret på frågan var någon aktivitetsform, dominerande är fotboll och 
ett fåtal andra lagbollspel. Hinderbanor och lekar uppges också vara populära, men också det 
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faktum att man får röra på sig och springa av sig. De två sistnämnda tror Larsson (2004) kan 
ställas i relation till den frånvaron av rörelse i skolans i övrigt stillasittande verksamhet och 
refererar till elevsvar som dessa: ”man får röra på sig istället för att jobba” och ”man får vila 
lite från de vanliga ämnena”. 
 
Redelius (2004) tar i avsnittet bäst eller pest upp de minst populära idrottsaktiviteterna som 
angetts i undersökning där eleverna blev tillfrågade. Här visar det sig att redskapsgymnastik 
kommer på tredje plats, följt efter orientering och friidrott.  
 
Lundvall (2004) berättar att det finns ett flertal svenska studier om elevers inställning till 
skolämnet Idrott och hälsa. Elevernas huvudsakliga motiv till huruvida de skall delta i fysisk 
aktivitet eller inte anges i dessa studier enligt eleverna vara beroende på om det är roligt.  
 
Vad tycker då eleverna om sina möjligheter att påverka ämnesinnehållet i Idrott och hälsa? 
Ungefär hälften av eleverna anser enligt NU-03 att de ges möjlighet att påverka lektions-
innehållet i Idrott och hälsa. Dock så tycker var tionde elev att de inte alls ges någon 
möjlighet att påverka ämnets innehåll, detta håller ingen av lärarna med om. Även i kategorin 
som anser att de kan påverka ämnet ganska lite är procentandelen högre bland elever än 
lärare. När det gäller elevernas möjlighet att påverka arbetssättet anser hela 12 % att de inte 
alls kan göra detta. Detta samtidigt som det finns en något större grupp av elever som tycker 
att de har stora möjligheter att påverka arbetssättet mycket. Utifrån NU-03 kan man utläsa att 
elevernas inflytande i ämnet Idrott och hälsa ökat i flera avseenden i jämförelse med NU -92. 
 
Vad lär sig eleverna? 
När det gäller vad eleverna lär sig under lektionerna i ämnet Idrott och hälsa så har NU-03 
kunnat ta fasta på tre saker som eleverna särskilt angett att de lär sig. Dessa är: olika 
idrottsaktiviteter, att man mår bra av att röra på sig samt att ta hänsyn till både pojkar och 
flickor. Något som NU-03 också lyckats ta fasta på med hjälp av denna utvärdering är att 
eleverna i stort uppger att de har lärt sig hur de kan träna sin styrka och rörlighet och att de 
utvecklat sin trygghet när de rört på sig. Merparten av eleverna har också uppgett att ämnet i 
fråga har bidragit till att deras kondition, styrka och rörlighet har förbättrats. 
 
Elevernas inställning till ämnet Idrott och hälsa är god och de anser att det viktigaste med 
ämnet är att få ha roligt genom fysisk aktivitet. Syftet med vår aktionsstudie är undersöka 
vilket av två arbetssätt eleverna tycker är ett roligare sätt att träna sin koordination och styrka. 
Här nedan ges en närmare beskrivning av de två arbetsmetoder vi valt att arbeta med samt 
dess ursprung. 
 

Äventyrspedagogik 
Den ena av de två metoder vi kommer att använda oss av i vår studie kallas för 
äventyrsgymnastik eller ”äventyrsgympa”, detta är en form av äventyrspedagogik. För att 
kunna förstå termen äventyrsgymnastik är det av stor vikt att få begreppet äventyrspedagogik 
utrett. I detta avsnitt kommer vi därför att förklara närmare vad äventyrspedagogik praktiskt 
innebär, begreppets ursprung samt olika former och användningsområden för denna typ av 
pedagogik. Furmark(2000) har gjort en egen definition av begreppet äventyrspedagogik och 
vi kommer att utgå från denna. Begreppet äventyrspedagogik är baserat på Furmarks egna 
praktiska erfarenhet av många års arbete med barn och skolungdomar, men baseras även på 
pedagogisk forskning och hjärnforskning. 
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Adventure education  
Furmark (2000) menar att äventyrspedagogiken har anknytning till vad som internationellt 
sett heter adventure education. Dessa två kan länkas samman eftersom att äventyrs-
pedagogiken bygger på Kolbs inlärningsteori som vi beskrivit i tidigare avsnitt. Kolbs 
inlärningsteori är i sin tur grundad på bl.a. Deweys och Piagets tankar, vilka vi också 
sammanfattat i tidigare avsnitt. Inom adventure education hänvisas det också frekvent till 
både Dewey och Piaget och därför kan äventyrspedagogiken och adventure education anses 
anknyta till varandra. Nedan följer således en kort redogörelse för begreppet adventure 
education.  
 
Miles & Priest (1990) menar att adventure-based education inte har någon särskild fader utan 
har sina rötter i många källor. Men om man skulle vilja ge en man äran för att ha uppfunnit 
termen så skulle Kurt Hahn vara en möjlig kandidat. Hahn var född i Tyskland men hade 
brittiskt medborgarskap. Hahn öppnade 1941 det första programmet med namnet ”outward 
bound” i Wales. Programmet, som var månadslångt, innehöll bland annat småbåtsträning, 
atletisk ansträngning för att nå kompetens, livräddningsträning och expeditioner och syftade 
till att träna militärer. Miles & Priest (1990) beskriver detta program som ett där man får 
kunskaper om sig själv och om världen genom äventyr. Idéerna till adventure education kan 
man således säga har uppstått i 1940-talets Storbritannien och Hahn är den som man flitigt 
refererat till som dess grundare. Genom Miles & Priest (1990) får vi också kännedom om att 
begreppet och verksamheten adventure education i form av outward bound kom till USA 
under 1960-talet, detta med hjälp av brittiska instruktörer och det är också där verksamheten 
utvecklats mest de senaste decennierna. Adventure education riktar sig ett flertal olika 
målgrupper och rymmer en mängd olika arbetssätt. Allt mellan förskolebarn och vuxna inom 
personalutvecklingsprogram, till barn och vuxna inom rehabilitering och terapeutisk 
verksamhet kan ta del av verksamheten. 
 
Miles & Priest (1990) beskriver att adventure education innefattar två olika perspektiv, det 
interpersonella och det intrapersonella. Det interpersonella perspektivet refererar till hur 
individer kommer överens i grupp och inkluderar faktorer som kommunikation, samarbete, 
tillit, konfliktlösning, problemlösning och ledarskap. Det intrapersonella perspektivet handlar 
om hur individen kommer överens med sig själv och behandlar begrepp som andlighet, 
självförtroende, självuppfattning och den egna kapaciteten. 
  
Adventure education betyder att man använder sig av äventyrliga aktiviteter antingen 
utomhus eller i artificiella äventyrsmiljöer. Uppgifterna involverar ofta problemlösning, 
antingen individuellt eller i grupp där deltagarna måste samarbeta, kommunicera och komma 
fram till gemensamma beslut. Syftet är personlig utveckling eller utveckling av en grupp. Ett 
typiskt exempel på denna typ av verksamhet är de äventyrsbanor som byggts upp högt över 
marken, där man klättrar och tar sig fram genom olika banor. Detta koncept förknippas med 
USA, vilket även adventure education till stor del gör. 
 
Termen äventyrspedagogik 
Furmark (2000) beskriver att termen äventyrspedagogik är en sammanslagning av orden 
äventyr och pedagogik. Termen äventyr i begreppet står för spännande upplevelser och 
definieras ofta som: spännande händelser, riskabla handlingar eller upplevelser. Furmark 
(2000) definierar begreppet pedagogik å ena sidan som vetenskap om fostran, utbildning, 
undervisning och studier och å andra sidan som undervisningskonsten och konsten att 
framställa något på ett begripligt sätt. 
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Anledningen till att Furmark (2000) använder sig av termen äventyr tillsammans med 
pedagogik är för att verksamheten i dess praktik har två olika huvudinriktningar. Dessa är 
personlig- och grupputveckling samt ämnesintegration genom temaundervisning. Men 
Furmark belyser också att han kopplat samman dessa två begrepp eftersom att den praktiska 
pedagogiska verksamheten rymmer en rad olika arbetsmetoder och att verksamheten är 
baserad på vetenskapliga grunder som rymmer teorier och forskning. 
 
Som vi tidigare nämnt så är det Furmark (2000) själv som gjort en egen definition av termen 
äventyrspedagogik och denna är som tidigare nämnt mestadels baserad på Kolbs (1984) 
experimental learning theory. 
 
Furmarks definition av äventyrpedagogik 
Eftersom att det i Furmarks (2000) uppsats endast ges en mycket kortfattad definition av 
äventyrspedagogiken så har vi istället valt att använda oss av den definition som används i 
materialet från Furmark (2008).  
 
Äventyrspedagogiken har enligt Furmark (2008) följande pedagogiska utgångspunkter och 
mellan dessa punkter finns inga skarpa gränser, de knyter mer eller mindre an till varandra: 
 
• Upplevelsebaserat lärande 
• Erfarenhetsbaserat lärande 
• Samarbetsbaserat lärande 
• Emotionellt lärande 
• Uppdragsbaserat lärande 
• Lärande med hela kroppen 
 
I vår undersökning kommer vi inte att fokusera på alla sex utav dessa äventyrspedagogiska 
utgångspunkter utan fokus i vår studie kommer att ligga på tre av dessa; Samarbetsbaserat 
lärande, emotionellt lärande och lärande med hela kroppen. Dessa tre aspekter ligger som 
grund för den äventyrsbana som vi använt oss av i vår studie. Nedan följer en närmare 
beskrivning om vad dessa tre utgångspunkter innebär och syftar till för att skapa en djupare 
förståelse för upplägget på den del i vår studie som vi benämner äventyrsgympa. 
 
Samarbetsbaserat lärande 
Furmarks (2008) grundtanke med detta är att eleverna lär sig tillsammans under tiden som de 
försöker uppnå så bra resultat som möjligt både för varje enskild individ som för gruppen som 
helhet. Huvudsyftet med detta arbetssätt är att varje medlem i gruppen blir beroende av de 
andras prestationer. Alla i gruppen måste bidra med något för att gruppen skull kunna nå det 
gemensamma målet, uppgifterna ska således vara konstruerade så att samtliga grupp-
medlemmar behövs för att uppgiften ska kunna lösas. Vid denna typ av arbete så utvecklas 
elevernas självkänsla, deras förmåga till grupparbete förbättras liksom deras sociala 
färdigheter enligt Furmark (2008) Samarbetsbaserat lärande strävar mot att lära varje individ 
att ta sitt personliga ansvar för att hjälpa sin grupp och målet är att samtliga deltagare ska lära 
sig effektivare. 
 
Emotionellt lärande 
Vikten av elevernas känslomässiga engagemang poängteras av Furmark (2008) för att de ska 
kunna inhämta kunskap, tänka eller skapa. Finns inte detta känslomässiga engagemang så blir 
utbildningen bara intellektuell övning. Furmark (2008) menar att den senaste hjärnforsk-
ningen pekar på att hjärnan blir stimulerad av starka kontraster, känsloladdade situationer och 
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nya inslag. Det är alltså lättare att lära sig någonting och det är lättare att komma ihåg saker 
som förknippas med känslor. Om hjärnan bara får ensidig stimuli så slutar vi att 
uppmärksamma denna, det är därför viktigt att eleverna får möjlighet till omväxlande 
undervisning med kontraster för att hålla kvar deras intresse. 
 
Lärande med hela kroppen 
Furmark (2008) grundläggande tankar med ett lärande med hela kroppen handlar om att 
kroppen spelar en stor roll i våra intellektuella inlärningsprocesser. Det är vår kropp och dess 
sinnen som förser vår hjärna med information om vår omgivning. Information som är 
nödvändig för oss för att bilda oss en uppfattning om världen. Inlärning är inte en process som 
bara sker i hjärnan utan i hela vår kropp. Våra rörelser aktiverar vårt nervsystem och är 
inlärningens innersta kärna, hela vår kropp är ett instrument för inlärning. Våra inlärnings-
mönster kan därför bli mer invecklade ju rikare vår sensoriska miljö är. 
  
Äventyrspedagogiken består av ett flertal olika metoder och arbetssätt. Vi har valt att i vår 
undersökning arbeta med det som kallas för äventyrsgymnastik eller "äventyrsgympa". 
 
Äventyrsgymnastik ”äventyrsgympa” 
Furmark (2008) beskriver att äventyrsgympan utgår från ett pedagogiskt tänkande och det är 
ett arbetssätt med tydligt pedagogiskt syfte. Rörelseaktiviteter kombineras här med samarbets-
träning och ledarskapsträning, men även kunskapsområden kan integreras i detta arbetssätt. 
Tanken med arbetssättet är att rörelsemiljön är en avgörande faktor för rörelseglädjen. 
 
Syftet med äventyrsgympan beskrivs av Furmark (2008) vara att på ett spännande och roligt 
sätt ge fysiska och motoriska utmaningar såsom koordination och styrka. Fokus ska ligga på 
glädjen i rörelsen istället för på prestationskrav. Den ska utgå ifrån den naturliga lusten till 
rörelse, individuell motorisk och fysisk förmåga, skapa inspirerande rörelsemönster som 
bidrar till ett kreativt och lustfyllt sätt att röra på sig. Detta till skillnad från förutbestämda 
övningar och rörelsemönster, arbeta med samarbetsträning och ledarskapsträning i 
kombination med fysisk aktivitet. Samt skapa möjligheter att integrera idrottsämnet med 
kunskapsområden. Det finnas en rad olika sätt att arbeta med äventyrsgympan och Furmark 
(2008) använder sig av tre olika typer av arbetssätt i äventyrsgympan: 
 
• Stationer 
• Banor och 
• Nätverk 
 
Detta är tre olika typer av rörelsemiljöer där redskapskombinationerna varierar. Eleverna 
arbetar alltid i någon form av gruppkonstellation, lämplig gruppstorlek är 3-6 personer. 
Eleverna turas om att vara ledare och de kan få olika rolluppgifter. Grupperna får spännande 
uppgifter som de gemensamt skall finna lösningar till, de förflyttar sig från station till station, 
genom banor eller nätverk.  
 
De uppgifter eleverna får är inte rörelseaktiviteter i sig, rörelseaktiviteterna blir istället 
nödvändiga medel för att lösa problemen. Varje grupps uppgift är alltså att finna egna 
kreativa lösningar till uppgifterna och det krävs att samtliga gruppmedlemmar samarbetar för 
att uppgifterna skall kunna lösas. Utformningen av uppgifterna är gjorde på så sätt att den 
enskilde gruppmedlemmen kan välja olika svårighetsnivå. 
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Furmark (2008) beskriver att man både kan använda sig av avancerade banor och nätverk som 
får stå framme i en eller flera dagar eller enklare redskapsmiljöer med ett fåtal stationer som 
inte är lika tidskrävande att ”bygga upp”. 
 
Vi har nu beskrivit äventyrsgympan som ett sätt att arbeta med elevers kroppsuppfattning i 
form av koordination och styrka. Nedan beskrivs redskapsgymnastiken som ytterligare ett sätt 
att arbeta med kroppsuppfattning. 
 

Skolidrottens historia 
Gymnastiken växer fram 
Lundquist-Wanneberg & Sandahl (2002) berättar hur de fysiska inslagen i den svenska 
skolans obligatoriska undervisning dominerades av gymnastiken åtminstone fram till 1950-
talet. Linggymnastiken dominerade kroppsövningar under 1800- men också en bit in på 1900-
talet, dessa övningar bedrevs baserat på normer som fastställdes av det Gymnastiska 
centralinstitutet (GCI) vilket enligt Lindroth (2002) grundades av Per Henrik Ling 1813. Den 
svenska gymnastikens skapare eller fader enligt Holmberg (1939)  
 

Guts Muths’ och Vieths färdighetsövningar samt Pestalozzis elementargymnastik blevo 
den grund, på vilken Per Henrik Ling kom att uppbygga den svenska friskgymnastiken 
(Holmberg, O. 1939, s. 23) 

 
Per Henrik Lings son Hjalmar Ling utvecklade på 1860-talet, utifrån sin fars gymnastik, en 
skolgymnastik som blev normgivande för skolundervisningen en bra bit in på 1900-talet. Den 
pedagogiska gymnastiken systematiserades genom Hjalmar Ling genom utvecklandet av 
konstruerade precisionsrörelser. Var och en av dessa var avsedd för tränandet av en särskild 
kroppsdel. Dessa rörelser sammanställdes slutligen till vad som kallades för ”dagövningar” 
det vill säga lektionsinnehåll.  
 
Det som kännetecknade Linggymnastiken var enligt Lundquist-Wanneberg & Sandahl (2002) 
framförallt kollektivism. Det var inte ovanligt att man hade grupper på 100 -150 elever, dessa 
stora grupper berodde både på bristen av gymnastiksalar men också på att det kollektiva var 
en del av Linggymnastikens ideologi. Linggymnastiken var till för alla och den enskilde 
individen underordnades gruppen. Övningarna utfördes på kommando där de deltagande stod 
på led likt militärer. Linggymnastiken var noggrann näst intill pedantisk och det fanns bara ett 
sätt att utföra övningarna på – det rätta sättet. Linggymnastiken hade som rykte att vara 
vetenskaplig, rationell och kroppsutvecklande men också auktoritär, tråkig och stel.  
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Dessa bilder är tagna från 
boken den svenska gymn-
astikens utveckling och visar 
ett urval av de övningar och 
redskap som var vanligt 
förekommande under tidigt 
1900-tal. Samtliga av dessa 
redskap används även idag 
även om övningarna inte ser 
precis likadana ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Redskapsgymnastiken idag 
Vi har tidigare beskrivit det behavioristiska inlärningssättet med Gardner och Skinner som 
framstående företrädare och hur detta kan relateras till redskapsgymnastiken, framförallt den 
redskapsgymnastik som bedrivits tidigare i idrottsundervisningen. Dock har den än idag 
kopplingar till denna inlärningssyn. 
 
Dagens redskapsgymnastik kan se ut på olika sätt. De redskap som används idag har anor från 
tidigt 1900-tal och även om vissa har modifierats utseendemässigt så ser deras användnings-
områden liknande ut. De redskap och hjälpmedel som finns på de allra flesta skolor idag är 
bland annat: bänkar, bock, plint, linor, ringar, bommar, räck och ribbstolar. Med dessa 
redskap kan man bedriva olika typer av aktiviteter och utforma olika övningar. I likhet med 
äventyrsgympan kan redskapsgymnastiken utformas på olika sätt. Vanliga arbetssätt kan vara: 
 

• Stationer 
• Banor 
• Nätverk 

 
När man arbetar med stationer så använder man sig av en eller flera olika redskapsstationer 
där eleverna skall utföra ett visst moment på varje station och efterhand byter eleverna station 
och uppgift. Ibland använder sig läraren under en lektion av bara ett specifikt redskap när ett 
nytt moment ska läras in. Väljer man att använda sig av en redskapsbana så bygger man med 
hjälp av de redskap som finns att tillgå upp en bana som eleverna skall ta sig runt, det finns 
här en förutbestämt väg som eleverna måste ta. Detta är ett exempel hämtat från Kirchner & 
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Fishburne (1998) på hur en enkel redskapsbana kan se ut och som inte kräver särskilt mycket 
material. 
 

For generations, children have learned to mimic animal walks; to balance on their 
heads, hands, and other parts of their bodies; and to perform a variety of agile thumbling 
skills. The purposes of these activities have remained the same. Children learn to move 
their bodies safely and gracefully. They improve their strength, agility, balance, and 
other important aspects of physical fitness. (Kirchner, G & Fishburne, J 1998, s. 500.) 

 
I svenska gymnastikförbundet (1989) kan man läsa att rörelse är viktigt för personlighets-
utvecklingen. Det är därför viktigt att jobba för god kroppsuppfattning och bra begrepps-
bildning. Detta kan man träna genom rörelseuppgifter som till exempel redskapsbanor där 
eleverna får möjligheter att prova på de motoriska grundformerna. Bom, räck, ringar, ribbstol, 
linor och bänk är redskap som tränar de grovmotoriska färdigheterna. Dessa är rulla, stödja, 
balansera, hoppa, springa och klättra. Grov- och finmotorik, visuell- och auditiv perception, 
kroppsuppfattning och begreppsbildning samt personlighetsutveckling är några av de positiva 
effekterna som redskapsgymnastiken har.  
 
Ett klassiskt exempel på hur man kan jobba i nätverksform med redskap är så kallat 
”skeppsbrott”. Detta innebär att läraren eller eleverna själva får bygga upp ett nätverk i 
idrottshallen och använda de material som finns att tillgå för att göra nätverket så spännande 
som möjligt.  
 
Gymnastik-/idrottsämnet i tidigare läroplaner 
Läroplaner är de dokument som styr hur undervisningen i skolan ska bedrivas, som ett 
supplement till läroplanerna finns kursplanerna som styr målen för varje enskilt ämne. 
Redskapsgymnastiken har funnits omnämnd som kroppsutvecklande i läroplaner ända sedan 
Lings tid. Äventyrsgympan har aldrig nämnts i läroplanssammanhang men är ett ytterligare 
sätt att arbeta för en ökad kroppsuppfattning. 
 
Redan i 1842 års folkskolestadga beskrivs det i Annerstedt, Peitersen & Rønholt (2001) att 
gymnastik fanns med bland de obligatoriska ämnena och de lärare som anställdes i ämnet 
skulle vara skickliga att undervisa i enkel gymnastik. Undervisningen i gymnastik 
kontrollerades av särskilda inspektörer, detta för att gymnastikundervisningen skulle komma 
igång. Dock bör konstateras att redan innan 1842 års folkskolestadga infördes så skulle 
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eleverna undervisas i gymnastik i skolan, ämnet ingick i de författningar som korrigerade 
folkskoleseminariernas utbildning. 
 
I 1900 års normalplan för folkskolor och småskolor anges enligt Annerstedt et al. (2001) att 
gymnastiken i småskolorna skulle omfatta fristående rörelser växlat med fria lekar. I 
folkskolan skulle undervisningen i ämnet omfatta fristående gymnastik, enkel redskaps-
gymnastik, fria lekar samt marsch- och språngövningar. Gymnastiklektionen skulle få 
utrymme i undervisningen genom att undantränga andra ämnen. Antingen tjugo minuter 
dagligen eller trettio minuter varannan dag skulle avsättas till gymnastik. 
 
Annerstedt et al. (2001) skriver att gymnastikämnet i 1955 års undervisningsplan inte bara 
skulle bidra till hälsomålen och skapa bestående intresse för kroppsliga övningar. den skulle 
också tillfredställa det naturliga rörelsebehovet, ge rekreation, träna samarbetsförmåga samt 
skapa förståelse för kroppsövningars betydelse för en sund livsstil. 
 
I och med att Lgr62 infördes skriver Annerstedt et al. (2001) vidare att man minskade antalet 
gymnastiklektioner i årskurs 9 till två/vecka, ämnets målsättning blev i och med den nya 
läroplanen bredare än tidigare. Ämnet skulle nu bidra till allsidig och harmonisk utveckling 
för barnen, men det talas också om att höja den allmänna prestationsförmågan och förbereda 
för arbetslivet. Det betonas allt starkare att ämnet skall ha socialt fostrande egenskaper. Något 
som är väldigt karaktäristiskt för Lgr62 är enligt Annerstedt et al. (2001) att det finns väldigt 
detaljerat angett vad undervisningen ska innehålla, dess genomförande och hur den ska 
planeras. Nedan följer två exempel på detta från högstadiets plan. Det första gällande pojkar 
och det andra flickor: 
 

Arbete med lösa redskap stimulerar eleverna och förbättrar deras rörelsekänsla... 
Redskapsövningarna kan efterhand utformas till enkla rörelseserier, som uppövar 
reaktions- och kombinationsförmågan. " (Läroplan för grundskolan 1962 s.351) 
 
Redskapsgymnastiken bör från och med årskurs 8 genomföras i modifierad form med sikte 
på att utveckla styrka, spänst, balans och stilkänsla. Redskapsövningarna bör vara enkla 
och estetisk utformade. Krav på detaljarbete ger ökad rörelsekänsla.  
(Läroplan för grundskolan 1962 s.351) 

 
I Läroplan för grundskolan 1969 [Lgr69] då ämnets namn var Gymnastik beskrivs det hur 
gymnastiken ger en allsidig utveckling och att den har en rörelseskolande effekt. Därför 
ansågs det att gymnastiken skulle ta upp merparten av tiden på lågstadiet. Under mellanstadiet 
skall redskapsövningarna inriktas på teknisk grundskolning för att öva upp elevernas styrka, 
spänst och stilkänsla, elevernas intresse och utveckling ger möjligheter till nya redskaps-
övningar. På högstadiet kan redskapsövningarna efterhand bli till enkla serier som förutom 
styrka, spänst och balans även tränar upp koordinationen. Läroplanen betonade att 
gymnastikens allmänna kroppstränade effekter var något som väl borde tillvaratagas.  
 
Annerstedt et al. (2001) berättar hur ordet fostran i och med denna läroplan försvann och hur 
man istället började prata om elevernas fysiska, sociala och estetiska utveckling. Det 
betonades att eleverna skulle medverka i planering och ämnet skulle individualiseras mer, 
detta skulle ske genom större hänsyn till elevernas egenart och individuella förutsättningar. 
 
Det beskrivs i Annerstedt et al. (2001) hur ämnet i och med Lgr80 bytte namn från gymnastik 
till idrott, detta ansågs vara rimligt eftersom gymnastik bara är en idrott likt andra idrotter. 
Läroplan för grundskolan 1980 [Lgr80] stärkte lärarens frihet att på egen hand utforma sin 
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undervisning, det var inte längre lika tydligt angett vad ämnet skulle innehålla. Under 
rubriken Huvudmoment gymnastik beskriver Lgr80 att eleverna bland annat ska utföra matt- 
och hoppövningar, redskapsbanor, klätter- och hängövningar på lågstadiet. På mellanstadiet 
ska eleverna göra samma övningar som på lågstadiet men nu mer sammansatta rörelser och 
många redskapsövningar då eleverna där får prova sin prestationsförmåga. På högstadiet ska 
eleverna få ett utökat rörelseförråd inom redskap och efterhand få mer valfria övningar som 
till exempel redskapsgymnastik.  
 
I och med den nya läroplanen 1994 bytte enligt Annerstedt et al. (2001) ämnet återigen namn, 
denna gång till Idrott och hälsa. Betoningen på idrottsliga färdigheter har i och med den nya 
läroplanen avtagit. Den lokala friheten gällande ämnets arbetssätt och innehåll samt tids-
tilldelning har fått en radikal ökning. Detta medför att ämnets utformning kan se väldigt olika 
ut på olika skolor. Läroplanen anger mål att sträva mot och mål att uppnå men ej med vilka 
medel målen skall nås. Ämnets innehåll skall fortfarande vara fysisk aktivitet, ett brett ämnes-
innehåll skall presenteras och kopplingar skall göras mellan idrott, hälsa och livsstil. Under 
rubriken skolans uppdrag i Lpo94 står följande att läsa: 
 

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 
(Lpo94, s.6) 

 
Vidare kan man under avsnittet kunskaper läsa: 
 

Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att 
lära skall utgöra en grund för undervisningen. (Lpo94, s.9) 

 
Nyberg & Tidén (2004) berättar om den undersökning (SIH) som genomförts med huvudsyfte 
att ta reda på hur barns och ungdomars fysiska status ter sig i vår tid. För att få en bättre bild 
av elevernas fysiska status har tester genomförts för att mäta deras styrka, rörlighet, kondition 
och funktionella motorik. Tanken var att få kunskaper om elevers rörelsemönster genom att ta 
reda på hur de klarar av de motoriska grundformerna. Hit räknas rulla, hoppa, stödja, hänga, 
klättra, kasta och fånga, men även dessa rörelser i kombination med varandra. Det har som vi 
ovan nämnt skett en förändring av ämnesinnehållet i ämnet Idrott och hälsa under de senaste 
tioårsperioderna. Styrdokumenten och kursplanen i ämnet fastställer fortsatt målen enligt 
Nyberg & Tidén (2004) men reglerar varken innehåll eller arbetsformer. Detta har bidragit till 
att bollsporter och andra idrotter blivit allt vanligare förekommande på bekostnad av 
exempelvis gymnastik. Bollspelen involverar inte alla motoriska grundformer och detta får 
konsekvenser för den allsidiga rörelsekompetensen.  
 
I grundskolans kursplan för ämnet Idrott och hälsa finns följande skrivet om idrottsämnets 
karaktär och uppbyggnad: 
 

Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig 
rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv 
upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva 
övningar och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den 
motoriska förmågan. (www.skolverket.se) 
 

Under kursplanens uppnåendemål finns de angett en rad mål eleven skall ha uppnått för att 
godkännas i ämnet, i slutet av femte skolåret skall eleven exempelvis ha uppnått följande: 
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Eleven skall behärska grovmotoriska grundformer och kunna utföra rörelser med balans 
och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik 
(www.skolverket.se)  

 
Nyberg & Tidén (2004) anser att om bollsporter får för stort utrymme i undervisningen kan 
det bli på bekostnad av de grovmotorikiska färdigheterna som eleverna behöver utveckla. 
Gymnastik är ett bra sätt att få träning på de grovmotorikiska momenten. Lönnö (2003) 
beskriver å andra sidan att man redan på 80-talet ville komma ifrån redskapsgymnastiken med 
dess gymnastiska övningar som bland annat handstående eftersom många barn och ungdomar 
upplever redskapsgymnastiken som skrämmande och obehaglig. För att öka den sociala 
träningen och göra eleverna mindre utsatta ville man därför göra undervisningen mer lekfull 
och i grupp. Lösningen på detta problem blev då bollspel. 
 
Man kan tydligt se att det finns två olika synsätt på gymnastik, dels synen på gymnastik som 
ett utmärkt sätt att träna motorik och kroppsrörelser. Till gymnastikens nackdel kvarstår dock 
att många elever upplever redskapsgymnastiken som skrämmande. Det faktum som kvarstår 
är vikten av att eleverna erbjuds möjligheter till allsidig motorisk utveckling, äventyrsgympan 
fyller då en funktion här då den erbjuder likvärdiga rörelsekvaliteter men på ett mer lekfullt 
sätt. Enligt gällande kursplan i Idrott och hälsa skall skolan i sin undervisning sträva efter att 
eleven: 
 

utvecklar en god kroppsuppfattning och kunskaper som gör det möjligt att se, välja och 
värdera olika former av rörelse ur ett hälsoperspektiv, stimuleras till ett bestående intresse 
för regelbunden fysisk aktivitet och tar ett ansvar för sin hälsa.  ( www.skolverket.se) 
 

Då kroppsuppfattning är ett mycket invecklat begrepp har vi i vår undersökning valt att 
fokusera på begreppen koordination och styrka, dessa två delbegrepp har vi brutit ur den term 
som i kursplanen för Idrott och hälsa kallas kroppsuppfattning detta för att underlätta vår 
undersökning. Här nedan följer således en definition av vad vi menar med koordination och 
styrka. 
 

Definition av koordination och styrka  
Åström, Engström & Marklund (1993) definierar ordet koordination och skriver att det 
kommer från medeltidslatinska coo´rdino, som betyder samordna. Inom medicin så är 
koordination en term för kontroll och samordning av viljestyrda rörelser så att dessa rörelser 
blir välanpassade och funktionellt användbara.  
 
I Andersén (1985) beskrivs koordination som då man tränar upp sin samverkan mellan nerver 
och muskler, så att man vid rätt tillfälle använder rätt muskelgrupp. Enkelt beskrivet så lär 
man sig att inte använda mer energi än nödvändigt. Koordinationen tränas upp genom 
repetition av de önskade rörelserna.  
 
Andersén (1985) berättar att i alla de rörelser vi utför så är vi beroende av våra muskler och 
styrka. Vi har muskler både för hållning och för arbete. Om vi sällan belastar våra muskler så 
minskar de i volym och vår styrka avtar. Om vi däremot använder musklerna och utmanar 
dem så växer de i omfång och kraft. Musklerna kan i princip tränas på två olika huvudsätt, 
dynamiskt eller statiskt. Inom både dynamiska och statiska sätten så kan man träna maximal 
eller uthållig styrka.  
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Sammanfattning av bakgrund 
I bakgrunden har vi presenterat ett antal olika inlärningsteorier och deras koppling till vår 
studie, gemensamt för dessa teorier är att det måste finnas ett intresse hos individen för att 
inlärning ska ske. Därför är det av stor vikt att skolans undervisning är rolig och stimulerande 
för att eleverna ska tillägna sig kunskap. Redskapsgymnastiken har under lång tid varit ett 
självklart inslag i skolan då den ansetts vara kroppsutvecklande. I jämförelse med redskaps-
gymnastiken så är äventyrsgympan ett nytt sätt att arbeta kroppsutvecklande. I vår 
undersökning har vi valt att bryta ner begreppet kroppsuppfattning som är centralt i ämnets 
kursplan till koordination och styrka. Syftet med vår undersökning är att eleverna ska träna 
sin koordination och styrka genom traditionell redskapsgymnastik och äventyrsgympa samt 
jämföra elevernas uppfattningar om hur dessa bidrar till deras stämning och deltagande. 
 

Metod 
Aktionsforskning 
Största delen av vår undersökning går ut på att vi skall göra en typ av vad som kallas för 
aktionsforskning. Anledningen till att vi väljer att benämna vår undersökning som aktions-
forskning beror på att den består av två lektionsplaneringar som kommer att genomföras i två 
elevgrupper där elevernas uppfattningar om två olika arbetssätt är centralt och ligger till grund 
för vårt resultat. Denscombe (2009) menar att aktionsforskning till största del är praktiskt 
tillämpad och förknippas vanligtvis med praktiska och småskaliga forskningsprojekt . Tanken 
med aktionsforskning är att man skall lösa praktiska eller verkliga problem. Vad som gör att 
aktionsforskningen är en forskningsstrategi ligger i att den måste genomföras som en del av 
praktiken. Aktionsforskningen definieras enligt Denscombe (2009) av fyra karaktäristiska 
drag: 
 
• Praktiskt inriktning: angriper verkliga problem och frågor, ofta på arbetsplatser eller i 
organisationsmässiga miljöer.   
 
• Förändring: anses vara en integrerad del av forskningen som ett sätt att ta itu med praktiska 
problem och för att få större kännedom av fenomen och företeelser.  
 
• Cyklisk process: Forskningen rymmer återkoppling där inledande resultat möjliggör 
förändringar och utvärderas med utgångspunkt för fortsatta undersökningar.  
 
• Deltagande: Deltagarna är centrala i forskningsprocessen och deltar aktivt inte passivt.  
 

Observationer 
Vi har valt att använda oss av observation som en utav våra datainsamlingsmetoder eftersom 
att vi vill få kunskaper om individbeteende. Befring (1994) menar att man använder sig själv 
som mätinstrument genom att titta, lyssna, uppleva och registrera intryck. Vi kommer att 
använda oss av detta för att få kunskaper och bilda oss en uppfattning om elevernas intryck av 
de två arbetssätt vi valt att arbeta med.  
 
Vi kommer att genomföra en systematisk observation vilket Befring (1994) menar är en noga 
planerad observation där man på förhand har bestämt vilka beteenden och fenomen som ska 
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observeras. Vilka vi skall observera, hur länge observationen skall pågå och hur obser-
vationerna ska registreras är alltså förutbestämt. För att underlätta registreringen kommer vi 
att använda oss av ett strukturerat observationsprotokoll för att göra proceduren systematisk. 
Befring (1994) betonar vikten av att vara medveten om de felfaktorer, förväntningar och 
förutfattade meningar som kan påverka registreringen med tanke på att man använder sig själv 
som mätinstrument.  
 
Holme & Solvang (1997) skriver att man blir en del av den sociala gemenskapen oavsett 
vilken observationsstrategi man väljer, man både påverkar och blir påverkad av omgivningen. 
Det sociala fenomenet som skall studeras kommer att påverkas bara av att man är där. Det är 
viktigt att tänka på sitt eget beteende under observationstillfället då det kan ha stor påverkan 
för utfallet. 
  
Den observation vi kommer att genomföra i vår undersökning är en öppen passiv observation. 
Med öppen observation menar Holme & Solvang (1997) att deltagarna vet om att vi gör en 
undersökning och accepterar oss som observatörer. Gruppen förstår att vi undersöker dem och 
hur de fungerar som grupp. Att vi har valt att inta rollen som passiva observatörer under 
observationstillfällena och inte leda aktivitetstillfällena beror på att vi själva vill påverka 
lektionstillfällena i minsta möjliga mån. Med passiv observation menar vi att vi inte styr över 
lärarens sätt att undervisa utan är där som åskådare och sitter vid sidan av eller går runt och 
observerar. 
 

Enkäter 
Vi har valt att arbeta med både kvalitativ och kvantitativ metod då vår enkät innehåller både 
öppna och slutna frågeställningar. Med slutna frågeställningar menar Patel & Davidsson 
(2003) att det finns fasta svarsalternativ och med öppna frågeställningar får eleverna själva 
uttrycka sina åsikter. Det som är positivt med öppna svarsalternativ är att svararen blir mer 
varierande nackdelen är dock att de kan bli svåra att koda. Enkätens frågeställningar är 
utformade efter vårt syfte.  Anledningen att vi har valt att använda oss av enkäter istället för 
intervjuer är för att vi på så vis kan nå en större grupp och därigenom få en större reliabilitet 
än vad intervjuer kunnat ge oss. Valet beror också på våra frågeställningar. 
 
Frågorna i enkäten måste enligt Befring (1994) vara korta och precisa och svarsalternativen 
måste vara klara och entydiga. Det är viktigt att samtliga frågor är relevanta och att de inte är 
för många. Vilken ordning frågorna kommer i beskriver Holme & Solvang (1997) som 
viktigt. De frågor som bör inleda enkäten är faktafrågor för att efterhand ställa mer och mer 
kontroversiella frågor. I Slutet bör enkäten runda av med oproblematiska frågor igen för att 
minska risken för oro som kan ha uppstått. Vidare beskriver Holme & Solvang (1997) att det 
är viktigt att frågorna ställs på sådant sätt att alla tillfrågade får samma innebörd och 
associationer av frågan. En enkät får gärna innehålla olika typer av frågor och svarsalternativ 
för att försäkra sig att svarsformen passar bra till respektive fråga. Om det finns olika alter-
nativ är det viktigt att de tillfrågade känner att något av de alternativen passar, vilket annars 
kan leda till att de inte svarar på frågan.  
 
Den typ av enkät vi kommer att arbeta med kallas för gruppenkät, enligt Svenning (2000) 
innebär detta att intervjuaren delar ut enkäten till en grupp människor och väntar sedan där 
medan gruppen besvarar enkäten. Denna typ av enkät lämpar sig särskilt bra för klassrums-
situationer, då man kan förhindra att eleverna talar om enkäten medan den fylls i. Befring 
(1994) menar att när man genomför enkäten i en samlad grupp med intervjuaren närvarande 
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kan man få en svarsprocent som är nästan hundra procent. Då uppmanas gruppen att besvara 
frågorna, det är också fördelaktigt eftersom att intervjuaren kan reda ut eventuella oklarheter. 
 

Urvalsgrupp  
Vi valde att genomföra vår undersökning med två sjundeklasser från en skola i Luleå 
kommun. De två klasserna som deltog i undersökningen omfattade totalt 47 elever. 
Anledningen till att vi valde att arbeta med just dessa två klasser berodde enbart på att de hade 
möjlighet att delta i projektet. Eftersom att vår undersökning genomfördes just efter påsklovet 
var det svårt att få tag på klasser som kunde medverka. Detta med tanke på att lärarna skulle 
hinna få ut information till samtliga deltagande elever, men också ha tid att praktiskt och 
schematekniskt lösa elevernas medverkan. Trost (2007) menar att urvalet till viss del grundar 
sig på tidsmässiga och ekonomiska aspekter. Urvalet i vårt fall har till största del grundat sig 
på den begränsade tid vi haft att få tag på elevgrupper med möjlighet att medverka. Ett så 
kallat bekvämlighets urval. Vår grundtanke var att arbeta med klasser från två olika skolor 
och gärna med en klass i år 4-6 och klass i år 7-9, vår utsatta tid till undersökningen 
begränsade dock denna grundtanke. 
 

Bortfall  
Av de totalt 47 eleverna som gick i de två medverkande klasserna så besvarades enkäten av 
30 elever vid det första undersökningstillfället (äventyrsgympan), totalt deltog 31 elever vid 
detta undervisningstillfälle men en elev besvarade inte enkäten. Vid det andra undervisnings-
tillfället deltog aningen fler elever (34 stycken) och enkäten besvarades av samtliga 
medverkande. Bortfallet från båda lektionstillfällena var således ganska högt, då 16 elever var 
frånvarande eller inte deltog vid det första undervisningstillfället. Frånvarosiffran från det 
andra undervisningstillfället var 13 stycken. Trots den höga frånvaron under de två lektions-
tillfällena så var svarsfrekvensen på enkäterna mycket hög då endast 1 person som deltog 
under lektionerna inte besvarade enkäten. Det finns även bortfall på några enstaka frågor, 
detta gäller främst de öppna frågorna. Det enda bortfall som finns på frågorna med de fasta 
svarsalternativen är på fråga 6 och 7 där en person vid redskapsgymnastiktillfället inte 
besvarat dessa, samt en person som ej besvarat fråga 3 vid äventyrsgympatillfället. 
 

Genomförande  
Vår undersökning bestod till största del utav att de två sjundeklasser som deltog i 
undersökningen skulle få prova på två olika sätt att arbeta med redskap inom Idrott och hälsa 
som syftade till att träna elevernas koordination och styrka. Vi har tillsammans utformat två 
olika lektionsupplägg som vi sedan genomfört i de två deltagande klasserna. De två 
momenten vi jobbat med benämner vi som äventyrsgympa och redskapsgymnastik. Båda 
lektionerna var utformade som ”banor”, detta för att dessa två lektioner skulle vara likvärdiga. 
Dessa finns bifogade som bilagor. Äventyrsgympalektionen hade fokus på samarbete, lärande 
med hela kroppen och emotionellt lärande. Vi anser att det är ett samarbetsbaserat lärande då 
eleverna arbetade i grupp med gemensamt mål att lösa en uppgift. Att eleverna under detta 
lektionstillfälle får lära med hela kroppen ser vi som en självklarhet då banan är fysiskt 
krävande och syftar till koordination och styrka. Det emotionella lärandet ligger delvis i 
elevernas upplevelser under lektionen men också i den undersökning vi genomfört då vi med 
hjälp av enkäter och observationer tagit fasta på elevernas uppfattningar. Det första momentet 
som eleverna fick prova på var äventyrsgympa, till vår hjälp att ”rigga upp” 
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äventyrsgympabanan hade vi Sven-Gunnar Furmark. Detta lektionstillfälle genomfördes i 
Porsöhallen, då materialet till ”äventyret” finns tillgängligt där. Eleverna blev inbjudna av oss 
och fick tid för att på egen hand ta sig till Porsöhallen där vi startade upp med första klassen 
klockan 09.00. Andra klassen blev ombedd att vara ombytta och klara i hallen klockan 10.30 
för sin äventyrsgympa. Vi mötte eleverna i Porsöhallen, presenterade oss, välkomnade dem 
och berättade kort om dagens aktivitet och vårt arbete. Efter det tog Sven-Gunnar över och 
introducerade konceptet äventyrsgympa och gick igenom ”banan”, vi valde att göra så 
eftersom han är expert på området. För att vi skulle få så mycket tid som möjligt till att 
observera eleverna under lektionen så var det också han som höll i själva momentet. Efter 
eleverna slutfört det praktiska momentet fick de tid på sig att besvara den enkät som vi 
informerat dem om när de kom. Vi var noga med att tala om för eleverna vad enkäten skulle 
användas till och varför samt att de var anonyma i sina svar, detta hade Patel & Davidsson 
(2003) poängterat som något viktigt. När eleverna besvarat enkäten fick de återvända till 
skolan. 
 
Dagen efter var det dags för eleverna att prova på nästa lektionsupplägg (redskapsgymnastik). 
Vi hade veckan innan tagit kontakt med och fått tid för att komma och besöka elevernas 
idrottslärare på skolan. Detta för att vi ville få så mycket förhandsinformation om den miljö vi 
skulle ”rigga upp” redskapsbanan i, men också för att vi ville veta vilket material det fanns 
tillgång till för att kunna färdigställa vår lektionsplan. Vi kom i god tid innan eleverna skulle 
börja så vi hann färdigställa allt material innan lektionen skulle börja. Elevernas lektionstider 
hade bestämts till samma tider som föregående dag för att underlätta för alla parter att komma 
ihåg. Vi började även denna dag men att gå igenom vad dagens lektion skulle innehålla och 
hur de skulle jobba på de olika stationerna. Vi hade byggt upp en redskapsbana med olika 
stationer, där eleverna hade olika övningar att träna på. Eleverna jobbade några minuter på 
varje station och bytte därefter. Efter vår genomgång ombads klassens lärare att hålla i själva 
lektionen och hjälpa sina elever för att vi återigen skulle få möjlighet att observera dagens 
lektion. Till observationen hade vi gjort i ordning ett så kallat observationsprotokoll som vi 
arbetade utifrån, detta protokoll finns att tillgå som bifogad bilaga. När eleverna var klara med 
idrottsmomentet fick de återigen besvara den enkät som vi utformat, enkäten var exakt 
likadan som den enkät de besvarat vid förra lektionstillfället. Vi valde att låta eleverna 
besvara en likadan enkät vid båda tillfällena eftersom vi inte ville att de skulle ställa de två 
momenten mot varandra och säga vilket de gillade bättre. Det vi ville få fram var deras 
uppfattningar om de två olika momenten och för att eleverna skulle ha sina upplevelser så 
färska i minnet som möjligt så fick de besvara en enkät efter varje lektionstillfälle. 
 
 

Resultat 
Här kommer vi att redogöra för vårt resultat som vi har uppnått under vår undersökning. Vi 
kommer först visa på vad våra enkäter visade genom diagram och text. Avsnittet efter 
kommer vi att visa vad vi kommit fram till på vår observation. I diskussionen kommer vi 
därefter att jämföra de båda och se skillnader och likheter.  
 
Vår enkät innehöll sju frågor med fasta svarsalternativ, samtliga av dessa har vi valt att 
presentera i diagramform. Detta eftersom vi anser detta var det mest överskådliga sättet att 
visa på studiens resultat. Vi har valt att redovisa enkätresultatet från både äventyrsgympan 
och redskapsgymnastiken i samma diagram.  Detta för att göra det mer överskådligt och 
lättare att utläsa skillnader och likheter. Anledningen till att vi valt att presentera resultatet i 
diagrammen i procent istället för antal beror på att det var olika antal deltagande elever vid de 

 23



två undersökningstillfällena. Enkäten omfattade även två frågor med öppna svarsalternativ, 
dessa svar presenteras i form av löpande text. Det material som insamlats i och med våra 
observationer under de två lektionstillfällena kommer att bearbetas och presenteras i löpande 
text men vi har också valt att presentera observationens tre första punkter i en tabell för att 
göra det överskådligt. 
 

Enkätresultat 
Här nedan presenteras resultatet av vår enkätundersökning. De sju frågorna med fasta 
svarsalternativ redovisas i diagramform och de två frågorna med öppna svarsalternativ 
beskrivs sist i form av löpande text. Under varje frågas rubrik har vi lagt in svaren för både 
redskapsgymnastiken och äventyrsgympan för att man lätt ska kunna jämföra de båda 
lektionstillfällena.  
 
 
Diagram 1 

 
 
 
Man kan utifrån detta diagram utläsa att eleverna var betydligt mer positivt inställda till 
äventyrsgympalektionen, då endast ett fåtal elever tyckte den var tråkig. Dock är det 
fortfarande merparten av eleverna som är positivt inställda till båda lektionerna. 
 
 
Diagram 2 
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Eleverna uppger att de varit aktivare under äventyrsgympalektionen än under redskaps-
gymnastiklektionen. Cirka 60 % av eleverna tycker att de varit aktiva under redskaps-
lektionen, till skillnad från äventyrsgympan där alla elever tycker att de varit aktiva. 
Observera att högsta procentsats i detta diagram är 60 till skillnad från övriga diagrams 50.  
 
 
Diagram 3 

 
 
 
Diagrammet visar att de flesta eleverna ansett sig vara mer aktiva på äventyrsgympan än 
redskapsgymnastiken i jämförelse med andra lektioner.  
 
 
Diagram 4 

 
 
 
Eleverna tycker i större utsträckning att de tränat sin styrka under äventyrsgympalektionen, 
dock är skillnaden mellan de två lektionstillfällena inte lika markant i denna fråga som vid 
föregående frågor. De flesta av eleverna har angivit alternativet ganska mycket vid båda 
tillfällena. Något anmärkningsvärt är att elevernas svar vid redskapsgymnastiktillfället är 
väldigt spridda medan svaren från äventyrsgympatillfället är mer koncentrerade. 
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Diagram 5 

 
 
 
Skillnaderna i detta diagram är väldigt tydliga, samtliga elever tycker att de tränat sin styrka 
mer under äventyrsgympalektionen medan endast ca 45 % av eleverna anser att de tränat sin 
styrka mer än vanligt vid under redskapsgymnastiklektionen. Observera att högsta procentsats 
i detta diagram är 60 till skillnad från övriga diagrams 50. 
 
 
Diagram 6 

 
 
 
Skillnaderna mellan de två lektionstillfällena är inte så tydliga i denna fråga. De flesta 
eleverna anser att de tränat sin koordination ganska mycket följt av alternativet ganska lite vid 
båda tillfällena, dock ansåg sig eleverna ha tränat sin koordination aningen mindre på 
redskapsgymnastiken. 
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Diagram 7 

 
 
 
De flesta eleverna anser sig ha tränat sin koordination lite mer eller mer vid äventyrsgympa-
tillfället. På redskapsgymnastiktillfället ansåg eleverna i större utsträckning att de tränat sin 
koordination mindre. De flesta anser dock vid båda tillfällena att de tränat sin koordination 
lite mer än på andra lektioner.  
 
I vår enkät hade vi två öppna frågor varav ena frågan var varför eleven ansåg sig vara mer 
eller mindre aktiv på lektionen i jämförelse med andra lektioner som till exempel en boll-
sportslektion. På äventyrsgympan fick vi av de trettio svaren många positiva svar där de flesta 
visade på att eleverna tycker att det var roligare på äventyrsgympan än på andra lektioner. 
Typiska svar var: 
 

”Det är roligare”, ” jag ville ha en utmaning”, ” tyckte det såg kul ut och ville göra så 
gott jag kunde”, ”för att det är roligare och man behöver inte så och vänta på att få en 
boll”.  

 
Av de fem negativa svaren vi fick på handlade det om att bollspel var roligare eller om att 
gruppen eleven hamnat i inte var bra nog. Det var även sju elever som inte svarade på frågan 
eller anger att de inte vet vad deras aktivitetsnivå berodde på.  
 
På redskapsgymnastiken var det lite annat resultat då av de trettiofyra svaren var det flest 
negativa svar. Några typiska svar: 
 

”Det var tråkigt”, ”det var bara hoppa och lugna aktiviteter” eller ”bollspel är 
roligare”. 

 
Det var sex som klagade över saker såsom sträckning, ont i handled, hunger eller trötthet. Tio 
elever svarade att de inte visste vad deras aktivitetsnivå berodde på. De sex positiva svaren vi 
fick in var kommentarer som:  
 

”Det är roligare” eller ” för att man kan göra egna saker”.  
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Sista frågan var en öppen fråga där vi frågade om de ansåg att man kunnat förbättra 
lektionerna på något sätt. På redskapsgymnastiken var det tio stycken som ansåg att det inte 
fanns något vi kunde ha ändrat på för att göra lektionen bättre. Motsvarande siffra på 
äventyrsgympan var sjutton stycken. Tretton stycken uppgav efter redskapsgymnastiken att 
det inte visste hur lektionen skulle kunna förbättras motsvarande siffra för äventyrsgympan 
var nio stycken. På äventyrsgympalektionen fick vi följande förslag till förbättring:  
 

”Hade kunnat vara basket”, ”fler grejer” eller” att man själv får välja grupper”.  
 

De förslag på hur redskapsgymnastikslektionen hade kunnat förbättras var: 
 

 ”Ta fram trapetser”, ”hade kunnat vara bollspel istället”, ”nya övningar”, ” mer 
kondition och styrka” eller ” göra lektionen roligare”.   

 

Observationsresultat 
Under vår observation hade vi förutbestämt vilka perspektiv vi tyckte var intressanta att titta 
närmare på och vi gjorde en typ av observationsprotokoll så att vi båda observerade på samma 
sätt. Det vi tittade närmare på var:  
 

• Antalet skippade moment 
• Antal elever som smiter undan 
• Antal fuskningar 
• Stämningen i gruppen på en skala mellan 1-6 
• Gruppens deltagandenivå på en skala mellan 1-6 
• Positiva respektive negativa kommentarer under lektionens gång 
 

 
Tabell 1 
 Äventyrsgympa Redskapsgymnastik 
Antal skippade moment 10 12 
Antal elever som smiter undan 4 2 
Antal fuskningar 18 14 

 
Gruppens stämning och gruppens deltagandenivå valde vi att skatta på en skala mellan ett och 
sex. När vi bedömde stämningen i gruppen så betydde siffran ett att stämningen i gruppen var 
mycket låg, en sexa betydde att stämningen var mycket hög. Siffran 1 betyder i deltagandefall 
att elevernas aktivitetsnivå var mycket låg och siffran 6 betyder att aktivitetsnivån var mycket 
hög.  

Äventyrsgympan 
Under äventyrsgympan upptäckte vi vid 10 tillfällen någon elev som skippade ett moment i 
äventyrsbanan. Med det menar vi att de inte slutförde momentet eller att de helt struntade i att 
försöka. Det var 4 elever som vid något tillfälle utan anledning smet undan från uppgiften de 
hade och lämnade salen, utan att informera oss. Under lektionernas gång var det vid 18 
tillfällen som någon elev fuskade. Exempel på de typer av fusk som vi uppmärksammat kunde 
vara: eleverna går på golvet fast det inte var tillåtet, använder inte ögonbindel när det skulle 
användas, sitter inte ihop när gruppen skulle vara sammanknutna eller börjar inte om på nytt 
efter att de misslyckats med en uppgift. Bedömningen av gruppens stämning och deltagande 
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har vi tillsammans gjort efter lektionens slut. Detta för att det ska bli så korrekt som möjligt. 
Vi bedömde stämningen i gruppen under de två äventyrslektionerna som väldigt hög, en 5:a 
(på en skala mellan 1-6) vid ena tillfället, och en 6:a vid det andra tillfället. Graden av 
deltagande var även det väldigt högt vid båda tillfällena och vi bedömde det därför till en 5:a 
vid de båda tillfällena. Med deltagande menar vi hur aktiva de deltagande eleverna har varit i 
stort under hela lektionen. Några av de positiva kommentarer som vi la märke till under 
lektionerna i äventyrsgympa var:  
 

”Det var riktigt kul jag kommer tillbaka och gör den igen”, ”haha jag klarade 
den”, ” det här var ju kul”, ”jag ger inte upp”, ”vi måste hjälpas åt” eller ” nu 
kör vi”.  

 
De negativa kommentarerna som vi uppmärksammade under äventyrsgympalektionerna 
kunde låta ungefär så här:  
 

”Det går ju aldrig”, ”vi kommer aldrig över”, ”jag vågar inte”, ”jag kommer 
inte att klara det”, ”gud vad läskigt det var”, ”jag vill inte prova för jag vet att 
jag inte kommer över” eller ”det var jävligt svårt”.  

Redskapsgymnastiken 
På redskapsgymnastikslektionerna så var det 12 gånger som någon elev som vid något tillfälle 
skippade ett moment. Det var 2 elever som vid något tillfälle smet undan utan anledning, 
lämnade sin uppgift och försvann ut ur salen. På redskapsgymnastikslektionen var det 
betydligt svårare att bedöma vad som kunde räknas som fusk. Vi valde att vid 
bedömningstillfällena att betrakta fusk som när eleverna inte utförde momentet som de skulle 
göra eller om det ”svamlade bort” det de skulle göra. Dock vill vi poängtera att vi inte har 
betraktat moment som eleverna uttryckt att de inte behärskar som fusk, eftersom vi inte kan 
förvänta oss att samtliga elever klarar av samma moment. Även elever som lämnade sin 
aktuella station och vandrade iväg till någon annan betraktade vi också som fusk. Vi la totalt 
märkte till 14 elever som fuskade under lektionernas gång. Samma elever kunde vid flera 
tillfällen fuska och för varje gång räknade vi det som en ”fuskning”, det behöver alltså inte 
betyda att det var 14 olika elever som fuskade under lektionerna. Stämningen vid de två 
redskapsgymnastikslektionerna var ganska hög, dock inte lika hög som på äventyrsgympan. 
Vi bedömde stämningen vid det ena lektionstillfället till en 5:a och vid det andra 
lektionstillfället till en 4:a. Deltagandet var vid dessa två lektioner betydligt lägre än på 
äventyrsgympan, eleverna började lektionerna med ett ganska högt deltagande men det avtog 
alltmer i och med lektionens gång. Vi lektionens slut var de flesta elever väldigt inaktiva. 
Helhetsbedömningen blev då en 3:a vid de båda tillfällena. Under redskapslektionerna var det 
svårare att uppfatta elevkommentarer eftersom de inte jobbade i lika stora grupper som på 
äventyrsgympan. De flesta eleverna jobbade i par och därav blev det mest småprat mellan 
dessa vilket vi inte kunnat uppfatta.  De positiva kommentarer som vi lyckats uppfatta var 
följande:  
 

”Det blir lättare om du gör så här”, ”titta jag kan nu” eller ”vänta jag vill köra 
igen”. 

 
 De negativa kommentarerna som vi hörde var:  

 
”Det går inte”, ”jag klarar det inte” eller ”jag kan inte”.  

 

 29



Diskussion 
Validitet, reliabilitet och objektivitet 
Nedan kommer vi att beskriva vilken grad av validitet, reliabilitet och objektivitet vi anser vår 
undersökning har. Vi har valt att dela in avsnittet i tre rubriker för att göra texten extra tydlig.  
  

"Strävan bör att man i den enskilda studien försöka uppnå en så hög validitet, reliabilitet 
och objektivitet som möjligt. Med andra ord är idealet att verkligen mäta det man avser att 
mäta, att ha helt tillförlitliga mätinstrument och att inte låta studien påverkas av 
värderingar." Paulsson (1999 s. 49)  

 
 
 
Validitet 
Trost (2007) menar att validitet är när man ser till att man mäter det man avser mäta. Frågorna 
skall vara utformade på så sätt att det svar du får svarar till undersökningens syfte.  
Svenning (2000) tillägger att man kan dela upp validitet i inre- och yttre validitet. Med den 
inre menar Svenning (2000) att våra frågor ställs till rätt grupp och att vi använder oss av rätt 
mätinstrument vid rätt tillfälle. Den yttre validiteten handlar om projektets möjligheter till 
generalisering utifrån den specifika studien.  
 
Vi anser att den undersökning vi genomfört har tillräcklig validitet då de frågor vi ställt i vår 
enkätundersökning är utformade utifrån undersökningens syfte. Under konstruktionen av vår 
enkät var vi noga med att samtliga frågor skulle vara kopplade till vårt syfte och våra 
frågeställningar. Vi anser enkäter vara det bästa mätinstrumentet för att ta reda på elevernas 
uppfattningar i vårt specifika fall, då personliga intervjuer med samtliga medverkande elever 
inte var ett alternativ. Anledningen till att vi inte ansåg intervjuer vara ett alternativ i vårt fall 
beror på den begränsade tid vi har till uppsatsen i sin helhet men också den tid vi blev 
tilldelade med elevgrupperna. Den yttre validiteten och dess möjlighet till generalisering som 
Svenning (2000) påpekar anser vi dock inte vara lika hög i vår undersökning. Detta beror inte 
på att vi valt att ställa frågorna till fel grupp, utan på att undersökningens underlag inte är så 
stort. För att kunna göra generaliseringar skulle vi behövt genomföra vår undersökning i fler 
grupper, då vi känner att vårt elevunderlag är aningen tunt. Det som har begränsat oss är åter 
igen tiden till uppsatsen och tillgängligheten till elevgrupper med möjlighet att delta i 
undersökningen.  
 
I vår undersökning använde vi oss inte av något instrument för att mäta i vilken utsträckning 
eleverna faktiskt tränade sin styrka och koordination utan resultatet är baserat på elevernas 
egna uppfattningar. Om vi hade utfört en sådan mätning hade vi kunnat uttala oss om 
elevernas uppfattningar stämmer överens med verkligheten. Validiteten kan på grund av detta 
sänkas aningen då det förutsätter att eleverna har god kännedom om begreppen koordination 
och styrka. 
 
 
Reliabilitet 
Trost (2007) beskriver att reliabilitet eller tillförlitlighet är när en undersökning är stabil och 
inte utsatt för eventuella slumpinflytelser. För att få en så hög reliabilitet som möjligt bör man 
undvika krångliga ord, negationer eller ordvändningar vilket kan göra att någon missuppfattar 
frågan. Svenning (2000) berättar att man enkelt kan beskriva det som om det inte skett någon 
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skillnad i populationen skall samma undersökning, med samma metoder, ge samma resultat 
vid olika tidpunkter. 
 
Gällande vårt arbetes reliabilitet så anser vi att den är fullt tillräcklig. Vi arbetade länge med 
utformningen av vår enkät för att den skulle bli så lätt att förstå som möjligt. Vi ansåg vid 
utformningsskedet att vi inte använt oss av krångliga ord, negationer eller ordvändningar som 
Trost (2007) poängterar. Detta för att frågorna skulle bli så lättförståeliga som möjligt och 
inte lämna utrymme för missuppfattningar eller felaktiga tolkningar. Trots att vi var noga med 
att påpeka att eleverna skulle fråga oss om det var några oklarheter eller om det var något ord 
de inte förstod så misstänker vi att alla elever inte hade förstått innebörden av samtliga ord då 
de vid andra lektionstillfället frågade om betydelsen av koordination, trots att de inte frågat 
vid första tillfället. Vi tror detta kan bero på en rädsla för att visa sin okunskap. I efterhand 
förstod vi att vi skulle kunna ha haft en kort definition av ordet i fråga för att underlätta för 
eleverna. Något som kan ha minskat reliabiliteten på vår enkät är att eleverna fick tillåtelse att 
sluta lektionen när de hade besvarat enkäten. Detta kan ha medfört att vissa elever kände sig 
stressade när deras kompisar blev färdiga före dem och på grund av detta snabbt velat avsluta 
enkäten. 
 
Något som höjer tillförlitligheten av de observationer vi genomfört är att vi i förväg hade 
bestämt vilka aspekter och företeelser som vi var intresserade av att studera. Att vi valde att 
göra en öppen passiv observation beror på att vi inte vill att eleverna skulle uppfatta det som 
konstigt att vi satt på sidan av och inte deltog. Risken med en öppen observation är dock att 
eleverna kan bete sig på ett onaturligt sätt då de känner till att de blir observerade.  
 
Något som vi också anser bör lyftas är det faktum att vi var två personer som skulle observera 
en grupp på cirka 15 elever, vilket medfört vi inte hunnit uppfatta allt som skett under 
lektionerna. Till undersökningens reliabilitets fördel är dock att vi observerat på samma ställe 
under samtliga lektioner och på så vis fokuserat på att höra alla elevers kommentarer vid 
några specifika aktiviteter.  
 
 
Objektivitet 
Paulsson (1999) beskriver objektivitet som hur undersökningens utsträckning påverkar 
studien. Objektiviteten är som lägst vid intervjuer då den som intervjuar påverkar de svar som 
ges. Svaren kan exempelvis bli olika om ens chef eller en uppsatsförfattare frågar samma 
fråga. Enkäten kommer därefter då frågornas utformande är beroende av vem som konstruerar 
frågorna och dennes värderingar. Observationer är den bästa metoden för att få så hög 
objektivitet som möjligt.   
 
Vi tycker att vår undersökning håller god objektivitet då vi valt att genomföra både enkäter 
och observationer. Dessa menar Paulsson (1999) vara de två mest objektiva mätinstrumenten.  
Ovan beskrev vi att vissa elever hade svårigheter att förstå betydelsen av ordet koordination. 
Anledningen till att vi inte valde att förklara begreppet tydligare i enkäten beror på att vi hade 
en föreställning att elever i år 7 kände till begreppets betydelse. Detta misstag beror på att vi 
lät våra egna värderingar påverka enkätens utformning. Observationer anses enligt Paulsson 
(1999) vara det bästa mätinstrumentet då våra egna värderingar inte kan påverka elevernas 
beteende. Vår uppfattning var inför undersökningen att eleverna skulle uppfatta 
redskapsgymnastiken som tråkig och äventyrsgympan mer populär. Vi försökte att bortse från 
detta vid observations-tillfällena men vi kan inte garantera att detta inte påverkat vår känsla 
när det gällde bedömningen av elevernas deltagande och stämningen i grupperna. 
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Metoddiskussion 
Vårt val att genomföra en aktionsstudie med tillhörande enkätundersökning och observationer 
anser vi vara ett bra val för att uppnå vår studies syfte. I detta stycke kommer vi att diskutera 
några funderingar kring vår metod som vi stött på under arbetets gång. 
 
Till grund för de observationer vi genomförde under de två lektionstillfällena hade vi ett 
observationsprotokoll. Detta observationsprotokoll innehöll två punkter där vi skulle värdera 
stämningen och deltagandenivån i elevgrupperna. Bedömningen skedde på en skala mellan 1 
och 6. Vi hade inte på förhand bestämt några kriterier för hur dessa två begrepp skulle 
värderas förutom att siffran ett betydde lågt deltagande och låg stämning och siffran sex 
betydde högt deltagande och hög stämning. I övrigt är bedömningen i dessa två punkter 
grundad på vår egen känsla av stämningen och deltagandenivån i elevgrupperna. Vi känner 
till att denna aspekt medför en viss osäkerhetsfaktor då denna del av observationen är grundad 
på vår personliga känsla. I observationerna tittade vi också på huruvida eleverna fuskade och 
hur många gånger detta inträffade. Åter igen så är detta grundat på vår tolkning av begreppet 
fusk. Vi kan inte med säkerhet säga att eleverna ämnade fuska på alla punkter som vi valde att 
betrakta som fusk, elevernas beteende kan ha grundat sig på osäkerhet. Anledningen att vi 
trots detta valt att titta på punkten fusk beror på att vi anser det på ett bra sätt kunna spegla 
elevernas uppfattning om momentet, då vi tror att fusk ofta kan bero på att eleven tycker det 
är tråkigt, för svårt eller att eleven känner sig utsatt. 
 
I den enkätundersökning vi genomförde utformade vi själva frågorna och har därför utgått 
från vår egen uppfattning om elevernas kunskaper. Vi har lagt märke till att detta kan ha 
medfört att inte alla elever förstod samtliga begrepp som vi använt oss av. Poängteras bör 
dock att vi båda fanns tillgängliga under tiden de besvarade enkäten och informerade dem om 
att de skulle fråga om det var något som var oklart. Nu i efterhand känner vi att det till det 
andra lektionstillfället hade varit roligt att lägga till en sista fråga i enkäten där eleverna fått 
tycka till om vilket av lektionstillfällena de uppskattade mest. Efter eleverna genomfört båda 
lektionstillfällena och besvarat båda enkäterna så frågade vi grupperna vilket av lektions-
tillfällena de tyckte varit roligast. Detta är dock inget vi kan använda oss av i vår 
undersökning då vi bara fick höra de högljudda elevernas synpunkter och inte samtligas. 
 
Under genomförandet av vår aktionsstudie hade vi valt att inte själva hålla i de praktiska 
momenten, utan detta gjordes av två olika lärare. På redskapsgymnastiken var det klassens 
idrottslärare som höll i momentet och på äventyrsgympan var det Luleå tekniska universitets 
äventyrspedagog som höll i momentet. Vår tanke var att de två elevgrupperna skulle ha 
samma förutsättningar. Med det menar vi att informationen och instruktionerna skulle vara 
likadan för båda elevgrupperna. Vi hade vid äventyrsgympatillfället inte gett handledaren 
tillräckligt tydliga instruktioner, detta resulterade i att banans genomgång och den information 
eleverna fick inte var identisk för de två elevgrupperna. Ett exempel på detta är att eleverna 
vid det ena tillfället blev informerade om att de kunde avstå ett moment om de kände sig 
osäkra, denna information fick inte den andra gruppen. Här skulle vi varit tydligare med att 
informera handledaren att båda grupperna skulle få samma information, vi hade kunnat 
använda oss av en manual för läraren.  
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Bortfallsanalys 
Bortfallet i vår undersökning var vid båda lektionstillfällena relativt högt då totalt 16 elever 
från de två klasserna var frånvarande vid äventyrsgympatillfället och 13 elever uteblev vid 
redskapsgymnastiken.  Då frånvaroantalet är högt i relation till storleken på grupperna kan 
detta möjligtvis ha påverkat vårt resultat, då cirka en tredjedel av eleverna inte deltog. Det 
ligger därför i vårt intresse att göra en analys av varför dessa elever uteblev och hur det 
kunnat påverka vår studies resultat. Vi tror att det höga antalet frånvarande elever vid 
äventyrsgympatillfället kan ha att göra med att lektionen hölls i Porsöhallen som är någon 
kilometer bort från deras skola. Eftersom att vi inte erbjöd eleverna skjuts till Porsöhallen så 
var det upp till eleverna själva att ta sig till oss med buss, cykel eller promenad. Detta kan ha 
medfört att vissa elever avstod från att komma. Frånvaron kan också ha berott på att eleverna 
inte vid detta tillfälle visste om att vi tog deras närvaro och därför såg sin chans att stanna 
hemma då vi inte visste vem någon utav eleverna var.  
 
Av de 13 elever som inte deltog vid redskapsgymnastiktillfället var det några som var när-
varande men som valde att ta en promenad istället för att delta i den aktivitet vi höll i. 
Eleverna hade då innan lektionens start tagit kontakt med deras idrottslärare. Trots att 
redskapsgymnastiken hölls på elevernas egen skola så var bortfallet ganska stort. I efterhand 
har vi kommit fram till att det hade varit intressant för vår undersökning att leta upp de elever 
som uteblev vid lektionstillfällena och ta reda på orsakerna till att de uteblivit. Detta bortfall 
kan ha berott på att eleverna tyckte att redskapsgymnastik var tråkigt och eftersom de visste 
att vi skulle ha det på lektionen valde de att utebli eller gå på en promenad istället. Hade dessa 
elever som eventuellt tyckte att redskapsgymnastiken är tråkig deltagit i undersökningen och 
besvarat vår enkät kunde deras svar ha påverkat undersökningsresultatet. Då vi inte vet att 
anledningen till varför eleverna uteblev vid de två tillfällena kan vi inte säga hur det skulle ha 
påverkat resultatet utan endast spekulera. Vad vi däremot kunnat se är att det var några elever 
som uteblev vid båda tillfällena och som enligt deras lärare ofta inte deltog på lektionerna i 
Idrott och hälsa. Detta är förmodligen elever som inte tycker om ämnet i fråga 
överhuvudtaget. 
 

Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet av den undersökning vi genomfört. Syftet 
med vår undersökning var att utifrån gällande kursplan i Idrott och hälsa arbeta med 
kroppsuppfattning i form av koordination och styrka genom två olika arbetssätt, 
äventyrsgympa och redskapsgymnastik. Samt jämföra elevernas uppfattningar om hur dessa 
arbetssätt påverkar deras stämning och deltagande. I det stora hela kan man säga att eleverna 
är ganska positivt inställda till båda arbetssätten, dock är deras bild av äventyrsgympa 
positivare. Inledningsvis kommer vi att diskutera elevernas svar på den enkätundersökning vi 
genomfört, dessa presenteras i samma ordningsföljd som i resultat-avsnittet. Därefter följer en 
diskussion kring de observationer vi genomfört. 
 
Elevernas uppfattningar 
Den första frågan i vår enkät handlade om hur eleverna upplevde de två olika arbetssätten som 
de i och med vår aktionsstudie fick tillfälle att prova på. Vi kan utifrån resultatet på denna 
fråga utläsa att majoriteten av de deltagande eleverna ansåg de båda lektionstillfällena som 
roliga. I NU-03 står det skrivet att merparten av eleverna tycker att ämnet Idrott och hälsa är 
intressant, inställningen till ämnet i fråga är således god. Vilket vi tror kan leda till att 
elevernas grundinställning är god vilket i sin tur leder till ett bättre resultat på frågan. Det 
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eleverna upplever som det absolut viktigaste med ämnet Idrott och hälsa är enligt NU-03 att 
ha roligt genom att röra på sig. På äventyrsgympalektionen var det fler elever som tyckte 
lektionen var mycket rolig och endast ett fåtal elever som tyckte den var tråkig. Vår 
uppfattning var på förhand att eleverna skulle vara betydligt mer negativt inställda till 
redskapsgymnastiklektionen än vad resultatet visar då de flesta eleverna upplevde den som 
ganska rolig. Vår uppfattning kan bero på att Redelius (2004) skriver om en undersökning där 
redskapsgymnastik var det tredje minst populära innehållet på idrottslektionerna bland 
eleverna. 
 
En av anledningarna till att eleverna var positivare till äventyrsgympalektionen kan enligt oss 
bero på att det var ett nytt och spännande moment som de inte tidigare fått möjlighet att prova 
på. Detta bidrar till att deras nyfikenhet växer, frågan vi ställer oss blir då om eleverna hade 
upplevt detta moment lika roligt om det varit ett återkommande moment genom hela deras 
skolgång. Vi anser därför att dessa två moment är svåra att ställa mot varandra då redskaps-
gymnastiken i de flesta elevers fall varit ett återkommande idrottsligt inslag under hela deras 
skolgång. Vi tror detta kan vara en nackdel för redskapsgymnastiken då det nya spännande 
överraskningsmomentet sedan länge försvunnit. Vikten av att skolan är rolig, spännande och 
meningsfull beskriver SOU 1997:121 vara största vikt för elevernas vilja och förmåga att 
tillägna sig kunskap. Om eleverna inte upplever skolan som rolig kan det få direkta 
konsekvenser för deras inlärning. Furmark (2008) beskriver att syftet med äventyrsgympan är 
just att på ett spännande och roligt sätt ge fysiska och motoriska utmaningar.  
 
Då det är cirka 35 % av eleverna som uppgett att de är negativt inställda till redskaps-
gymnastiken (de som svarat väldigt tråkig, tråkig och ganska tråkig) undrar vi om detta inte 
kan bero på Piagets formellt operationella period som Jerlang (1994) beskriver som en 
egocentrisk period i barnets liv. Under denna period upplever barnen sig som väldigt speciella 
och de upplever att alla iakttar dem. Vi tror att den traditionella redskapsgymnastiken kan 
upplevas som ett jobbigt moment på grund av detta för vissa elever. Vid vissa moment i 
redskapsgymnastiken kan eleverna känna sig utsatta och iakttagna då det är ett särskilt 
moment de ska utföra då andra elever eventuellt tittar. Det kan också kännas jobbigt med 
denna typ av övningar då själv känner att de inte behärskar ett moment som deras klass-
kamrater klarar av. Vi försökte vid det redskapsgymnastiktillfälle vi genomförde att minimera 
denna eventuella känsla hos eleverna genom att konstruera en stationsliknande bana istället 
för att jobba med enstaka moment där eleverna kan känna sig iakttagna. Tidigare var det 
vanligare att man inom redskapsgymnastiken arbetade med ett redskap i taget och eleverna 
stod på led och väntade på sin tur att utföra det aktuella momentet, detta kan vara en 
nödvändig metod då ett nytt moment skall läras in men vi tycker att detta arbetssätt frångås 
mer och mer. Detta tror vi beror på att man vill att eleverna ska vara mer aktiva, då detta 
arbetssätt innebär mycket väntan men även att eleverna känner sig utpekade, speciellt om de 
är svaga på momentet. En nackdel med att inte jobba på detta sätt med redskapsgymnastiken 
är att man som idrottslärare har svårt att hinna med att hjälpa eleverna vid de olika 
stationerna, till skillnad från om det bara hade funnits en station att hjälpa till vid. Detta 
problemmoment existerar inte i lika stor utsträckning inom äventyrsgympan då eleverna 
arbetar i grupp och samtliga grupper är aktiva samtidigt. Dock kan man inte säga att äventyrs-
gympan inte innehåller några som helst moment där eleverna känner sig utsatta då det ibland 
kan uppstå tillfällen då resterande delar av gruppen väntar medan eleverna en efter en utför ett 
visst moment.  
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Elevernas aktivitetsnivå 
Enkätens nästa fråga behandlade elevernas uppfattning om deras egen aktivitetsnivå vid de 
två lektionstillfällena. Här ser vi en mycket stark trend att äventyrsgympan bidragit till en 
högre aktivitetsnivå då hela 50 % tycker att de varit väldigt mycket mer aktiva och ingen av 
eleverna har angett de tre lägsta aktivitetsalternativen. På redskapsgymnastiken är även 
alternativet ”ganska lite” en stor kategori. Vi tror att elevernas aktivitetsnivå beror på hur 
roliga de har uppfattat lektionerna. Eftersom diagrammen för hur aktiva och hur roliga de 
ansett lektionerna varit följs ganska bra åt, anser vi detta vara en bra tolkning. Detta kan åter 
igen kopplas till att skolan måste vara rolig som (SOU 1997:121) poängterat. På äventyrs-
gympan handlar det hela tiden om gruppen vilken kanske gör att eleverna inte ges lika stort 
utrymme att smita undan från sin uppgift, då de inte bara förstör för sig själva utan för hela 
gruppen. Redskapsgymnastiken är mer individuell vilket gör att det är enkelt att smita undan 
eller inte utföra sina uppgifter då det inte drabbar någon annan än dig själv. Vi tror att det är 
en stor orsak till att aktivitetsnivån varit högre på äventyrsgympan. Åter igen tror vi att det 
nya moment som äventyrsgympan innebär kan leda till ökat deltagande.  
 
Forsell (2005) beskriver Gardners olika intelligenser och vi tror att det är beroende på vilken 
intelligens som är starkast hos eleven gör att den jobbar bättre eller sämre vid olika arbets-
former. Vi tror att de elever som har en stark kroppslig- kinestetisk intelligens gillar båda 
arbetssätten. Redskapsgymnastik, då de är bra på att klara av svåra kroppsrörelser och 
äventyrsgympa då de tycker om att få prova sig fram. Den sociala intelligensen anser vi mer 
höra till äventyrsgympan då man arbetar i grupp och måste klara av att kommunicera och lösa 
eventuella konflikter som uppstår i gruppen. Med den intrapersonella intelligensen avses 
elever som har en bra uppfattning om sina egna starka och svaga sidor och dessutom gillar att 
arbeta på egen hand. Denna menar vi kan kopplas till redskapsgymnastiken, där eleven själv 
skall klara av momentet. Kolb (1984) har liknande teorier om hur olika personlighetstyper 
tilltalas av olika arbetssätt.  
 
Vissa elever tycker om redskapsgymnastiken som vi anser bygger på behavioristiska teorier. 
Jerlang (1994) beskriver bland andra Watson och Skinner där stimuli och respons är centralt. 
Vissa elever gillar denna typ av undervisning, de vill ha ett tydligt mål att uppnå och sporras 
av positiv respons. Andra elever kan sporras av äventyrsgympans arbetssätt som kan härledas 
till Deweys och Vygotskijs tankar som Forsell (2005) beskriver. Dewey anser att barnet har 
ett stort behov av att kommunicera och samspela med andra människor. Vygotskij anser att 
människor utvecklas och lär sig genom att delta i sociala övningar, vidare beskriver Forsell 
(2005) att Vygotskij anser att det intressanta är hur man kom fram till resultatet och inte 
resultatet i sig. Äventyrsgympan bygger mycket på inlärning genom samarbete där eleverna 
tillsammans med andra får en uppgift de ska lösa. Det intressanta är inte lösningen på 
uppgiften utan hur man väljer att lösa den, precis som Vygotskij menar.  
 
Fråga tre och fyra på undersökningen behandlade om eleverna ansåg sig vara mer eller mindre 
aktiva på de lektioner vi genomförde i jämförelse med andra lektioner som till exempel en 
bollspelslektion och varför. Eleverna tycker i större utsträckning att de varit mer aktiva på 
äventyrsgympalektionen än på redskapsgymnastiklektionen. Vi anser fortfarande att det kan 
beror på om eleverna anser lektionen som rolig eller inte.  Även miljön tror vi spelar roll då 
eleverna bara genom att titta på äventyrsgympabanan kan väcka leklusten då den är ett rum 
till brädden fullt med roligt utformade lösningar. De får klättra, klänga, gunga och jobba med 
kroppen på ett lustfyllt sätt. Redskapsgymnastikbanan ger inte samma känslor då den är mer 
traditionellt utformad och sätter inte fart på fantasin och väcker leklusten på samma sätt.  
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Då vi frågade vad elevernas aktivitetsnivå berodde på så svarade de efter äventyrsgympa-
lektionen att lektionen varit roligare, en utmaning eller att de varit aktiva hela lektionen. Det 
fanns även negativa svar då eleverna angav att det är roligare med bollspel eller att den grupp 
de hamnat i inte varit nog bra. På redskapsgymnastiklektionen svarade eleverna att det är 
roligare eller att man får göra egna saker, de negativa svaren handlade om att det var tråkigt, 
för många lugna aktiviteter eller att bollspel är roligare. Enligt NU-03 deltar pojkarna helst 
när bollsporter och spel står på schemat. Medan redskapsgymnastiken ger ett högre 
deltagande hos flickor än hos pojkar. Då vi har valt att inte se på skillnader mellan flickor och 
pojkar i vår undersökning kan vi inte styrka att det var pojkarna som ansåg att de varit mer 
aktiv på bollspelslektioner, och flickorna som föredragit gymnastiken. Vi tror att eleverna 
tyckte det var svårt att ange vad deras aktivitetsnivå berodde på, då de svar vi fick in inte var 
särskilt uttömmande. I undersökningen som Larsson (2004) refererar till så tycker eleverna att 
det bästa med ämnet Idrott och hälsa var någon aktivitetsform, starkt dominerat av fotboll 
eller andra lagbollspel. Eftersom bollspel är så pass populärt bland många elever så tror vi att 
de är väldigt aktiva på bollspelslektioner och därför anser att de inte varit lika aktiva på de 
lektioner som vi genomförde. Vi är medvetna om att även bollspel har en positiv inverkan på 
elevernas kroppsuppfattning och den bidrar till exempelvis ökad öga - handkoordination. 
Dock är det främst konditionen som tränas vid olika bollspel något som vi i vår undersökning 
inte valt att titta på och syftet med våra lektioner var inte att eleverna skulle träna detta 
moment. Frågan vi ställde oss blev: hur kan vi lägga upp lektionerna för att fånga så många 
elevers intresse samtidigt som de tränar sin kroppsuppfattning i form av koordination och 
styrka.  
 
Några elever hade angett att de var lika aktiva på alla lektioner oavsett lektionsinnehåll. Som 
lärare så är detta ett drömscenario och det visar på att det finns elever som alltid vill göra sitt 
bästa oavsett situation. Om alla elever hade resonerat på detta sätt så skulle det inte ske någon 
större förändring av idrottsämnet och dess lektionsinnehåll. Då lärarna inte skulle ha haft 
någon press på sig att göra sina lektioner så intressanta som möjligt. Vi tycker att man som 
lärare skall sträva efter att alltid försöka locka så många elever intresse som möjligt. Därför är 
det vikigt att vi känner till elevernas synpunkter på den undervisning som vi bedriver.  
 
Styrka och koordination 
Detta avsnitt behandlar elevernas svar på om de ansett sig ha tränat sin styrka och 
koordination under lektionerna. Eleverna ansåg sig ha tränat sin styrka mer på äventyrs-
gympalektionen. På redskapsgymnastiklektionen ansåg sig flest eleverna ha tränat sin styrka 
ganska mycket medan de andra svaren var väldigt spridda. Vi anser att både äventyrsgympa 
och redskapsgymnastik är väldigt bra sätt att träna styrka på dock ställer vi oss frågan om 
eleverna verkligen förstår begreppet styrka i sin helhet, då vissa kanske inte kopplar samman 
styrketräning med vare sig redskapsgymnastik eller äventyrsgympa. Styrka kan tränas på 
många olika sätt då det finns flera olika typer av styrka.  
 
Gällande koordination så ser mönstret liknande ut då de flesta eleverna tycker att de tränat sin 
koordination ganska mycket vid båda tillfällena. Vad vi kan se är att det inte är lika många 
elever som anser sig ha tränat sin koordination mycket eller väldigt mycket, till skillnad från 
styrka. Vi trodde att eleverna skulle ha angett att de tränat sin styrka mer vid de båda 
tillfällena. Vår uppfattning var att eleverna skulle ange i större utsträckning att de tränat sin 
koordination och styrka vid redskapsgymnastiktillfället då gymnastiken sedan långt tillbaka 
ansetts som kroppsutvecklande och som ett bra sätt att erövra motoriska färdigheter. Vi tror 
att det här kan bero på att eleverna inte kände till begreppet koordination och därför kan ha 
svårt att besvara frågan. Hade eleverna varit säkra på vad ordet betydde hade de kanske angett 
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i större utsträckning att de tränat sin koordination under lektionerna. Sveriges långa 
gymnastiska historia fick sitt genomslag genom Per Henrik Ling och den hade enligt 
Lundquist-Wanneberg & Sandahl (2002) rykte om sig att vara kroppsutvecklande. Vi anser 
att gymnastikens stora betydelse för den kroppsliga utvecklingen länge har hängt kvar i 
skolan och därför avspeglas i tidigare läroplaner då idrotten länge dominerats av gymnastik.  I 
kursplanen för Idrott och hälsa står det att eleven skall behärska grovmotoriska grundformer 
och klara av att utföra rörelser med balans och kroppskontroll. Dock står det inte längre 
angivet hur dessa mål skall uppnås och därför jobbar man nuförtiden på olika sätt för att nå 
målen. Vi anser att gymnastik är ett mycket vikigt inslag i Idrott och hälsa då dess 
kroppsutvecklande kvalitéer som anges i kursplanen annars är svåra att uppnå. Enligt Harborn 
& Bladh (2008) så är människans motoriska utveckling en livslång process som börjar i 
fosterstadiet och pågår livet ut. Jerlang (1994) beskriver i likhet med Harborn och Bladh att 
Piaget anser att den motoriska utvecklingen börjar redan i fosterstadiet. Denna period kallar 
han för sensorisk-motorisk period.  
 
Samtliga elever ansåg att de vid äventyrsgympatillfället hade tränat sin styrka mer än vanligt, 
de flesta eleverna har svarat lite mer. Cirka 45 % upplever att de tränat sin styrka mer på 
redskaps-gymnastiken. Majoriteten av eleverna hade dock angivit alternativet lite mer, följt av 
alternativet lite mindre. Ungefär 85 % av eleverna uppger att de anser sig ha tränat sin 
koordination mer än vanligt på äventyrsgympan, motsvarande siffra för redskapsgymnastiken 
är 45 %. Man kan väldigt tydligt se att eleverna upplever äventyrsgympan träna både styrka 
och koordination i mycket större utsträckning än redskapsgymnastiken, dock så tycker de 
också att redskapsgymnastik är ett bra sätt att träna styrka och koordination då de flesta svarat 
att de tränat dessa lite mer än vanligt.  
 
Vi anser att olika former av bollspel är väldigt stora inslag i dagens undervisning i Idrott och 
hälsa och det är som vi tidigare nämnt även populärt bland eleverna. Dock kan man utifrån 
den enkätundersökning vi genomfört dra slutsatserna att eleverna inte anser sig träna sin 
styrka och koordination så mycket i vanliga fall som under den äventyrsgympa de fick prova 
på. Nyberg & Tidéns (2004) rädsla är att om bollsporter får för stort utrymme i 
undervisningen kan det bli på bekostnad av de grovmotorikiska färdigheterna. Gymnastik är 
ett bra sätt att få träning på de grovmotorikiska momenten. Något som vi anser vara intressant 
är det faktum att eleverna ansåg sig ha tränat både sin styrka och sin koordination så pass 
mycket mer än vanligt på äventyrsgymnastiken än på redskapsgymnastiken. Vi tror att detta 
till stor del beror på att eleverna var betydligt mer aktiva på äventyrsgympalektionen. På 
redskapsgymnastik-lektionen var eleverna inte lika aktiva och gjorde inte alla uppgifter vid de 
olika stationerna. Hade eleverna utfört samtliga uppgifter som de skulle göra så tror vi att 
resultatet hade sett annorlunda ut då den redskapsbana vi konstruerat i stor utsträckning 
tränade både styrka och koordination.  
 
Vad kan förbättras? 
Den sista frågan i vår enkät var en öppen fråga där vi ville ta reda på om och hur eleverna 
tyckte att de lektioner vi genomfört kunde förbättras. 17 elever svarade att äventyrsgympa-
lektionen inte kunde förbättras på något sätt och motsvarande siffra för redskapslektionen var 
10. På redskapsgymnastiken var det 11 elever som gav förslag på förbättringar av lektionen 
och på äventyrsgympan var det endast 4 elever. De förslag på förbättringar som eleverna 
angav var i de båda fallen ganska lika. Vi tror att färre elever hade konkreta förslag till 
förbättringar på äventyrsgympan för att de överlag tyckte att lektionen var roligare än 
redskapsgymnastiken. Tycker eleverna att någonting är roligt så upplever det inte att något 
behöver förändras på samma sätt. Många av de förslag till förbättringar eleverna uppgett har 
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varit förslag på helt andra aktiviteter eller att göra lektionen roligare utan närmare 
beskrivning. Dessa svar tycker vi inte att vi kan betrakta som särskilt seriösa. Vi upplever det 
som att även fast eleverna inte är helt nöjda med en aktivitet så har det trots detta svårt att 
komma med konkreta förslag på hur det skulle kunna förbättras. 
 
Vad säger vår observation? 
Resultatet av vår observation visar att både stämningen i elevgruppen och elevernas 
deltagande var högre på äventyrsgympan än på redskapsgymnastiken. Dock så var antalet 
skippade moment, undansmitningar och fuskningar ganska lika till antalet vid båda tillfällena. 
Vid äventyrsgympatillfället var det 4 elever som smet undan jämfört med redskaps-
gymnastikens 2. Att det var fler elever som smet undan vid äventyrsgympan tror vi kan bero 
på att eleverna inte hade sin ordinarie idrottslärare med sig till Porsöhallen. Vi tror då att en 
del elever passat på att smita undan då deras lärare inte var där och kunde hålla koll på dem. 
Vi hade inte träffat eleverna tidigare och kände inte till vilka elever man bör ”hålla ett extra 
öga på”. Vi tyckte att stämningen på de båda äventyrslektionerna var hög, vi uppmärk-
sammade inga konflikter mellan eleverna, de var på glatt humör, samarbetade bra och 
uttryckte glädje. Vi tror att detta beror till stor del på att äventyrsgympan var ett nytt och 
spännande moment för eleverna, men även det faktum att de fick lämna deras skola och 
gympasal kan ha bidragit till den goda stämningen. Självklart är vi medvetna om att det även 
kan ha en negativ effekt då vissa elever kanske känner sig otrygga i den nya miljön.  Furmark 
(2008) beskriver att tanken med äventyrsgympans arbetssätt är att rörelsemiljön är en 
avgörande faktor för rörelseglädjen. Vi tror att Furmark har en viktig poäng i detta.  
 
Anledningen till att vi inte bedömde stämningen på redskapslektionen vara lika hög berodde 
på hur lektionen utvecklade sig. Till en början var stämningen bland eleverna på hög nivå 
men den sjönk med lektionens gång och en del elever började ge uttryck för en önskan att 
göra någonting annat. Vi tror att en anledning till detta kan vara att eleverna tröttnade för att 
dem ansåg att de inte fick tillräckligt med förstärkning i form av positiv ”feedback”. Jerlang 
(1994) beskriver att Skinners behavioristiska teori poängterar vikten av belöning i form av 
positiv stimuli. Klassens lärare fanns med under hela lektionen och gick runt och hjälpte till 
på de olika stationerna och hon hade i förhand frågat om det var okej att hon ”pushade på” 
sina elever som hon brukar. Vi sa åt henne att hon skulle jobba med sin klass som hon brukar. 
Trots att elevernas lärare fanns med och gav förstärkning till eleverna tror vi att det kan vara 
svårt som ensam lärare att hinna med att ge eleverna den ”feedback” som eleverna behöver 
för att bibehålla motiva-tionen. 
 
Att deltagandet var högre på äventyrsgympan tror vi beror på att eleverna jobbade i grupper 
och tillsammans skulle utforma lösningar på de olika momenten. Detta sätter högre press på 
att samtliga gruppmedlemmar är aktiva. Forsell (2005) beskriver hur Vygotskij anser eleverna 
kunna stärka varandra i sociala situationer, detta tror vi har haft stor påverkan på elevernas 
höga deltagande under hela äventyrsgympalektionen. På redskapsgymnastiken arbetade 
eleverna i par på de olika stationerna men de flesta övningar de skulle utföra behövde de inte 
hjälp av varandra för att klara av utan de var individuella. Detta arbetssätt sätter inte lika stor 
press på att göra sitt bästa. Trots detta så uppskattade eleverna redskapsgymnastiken mer än 
vad vi på förhand trott. Då redskapsgymnastiken som Lundquist-Wanneberg & Sandahl 
(2002) menar hade rykte om sig att vara auktoritär, tråkig och stel. Vi tror att anledningen till 
att eleverna har en mer positiv inställning till redskapsgymnastiken idag beror på att man på 
idrotten jobbar med denna på så många fler olika sätt än tidigare. De grupper som deltog i vår 
undersökning tror vi kan ha en mer positiv syn på redskapsgymnastiken beroende på att de 
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enligt deras lärare i Idrott och hälsa har arbetat mycket med redskap. Detta kan medföra att de 
fått träna mycket på olika redskapsövningar och känner sig trygga i att utföra dessa. 
 
Som grund för äventyrspedagogiken ligger Kolb (1984) och hans experimentella inlärnings-
teori, äventyrsgympan har således tydliga kopplingar till Kolb och den fyrastegscykel som 
kännetecknar hans teorier. För att lärande ska uppstå måste det finnas en länk mellan teori och 
aktion. Denna länk skapas genom att aktionen planeras, genomförs, reflekteras över för att 
slutligen relateras tillbaka till teorin. Denna fyrastegscykel är viktig inom äventyrsgympan för 
att eleverna ska utveckla en ökad förståelse för vad de gör och varför de gör det. Kritiken mot 
undervisningen i ämnet Idrott och hälsa handlar ofta om att eleverna inte får några egentliga 
kunskaper utan att ämnet är roligt och bara handlar om att ”göra” och prestera utan vidare 
reflektion. Larsson (2004) menar att lärandet i Idrott och hälsa inte framstår som ett nyckel-
begrepp för eleverna, men inte heller för lärarna. Detta avspeglas väldigt tydligt när 
idrottsläraren frågar sina elever vad de vill göra under dagens lektion. Detta menar vi tyder på 
att läraren själv inte anser att han har något viktigt att lära ut, utan i stället låter eleverna 
bestämma lektionernas innehåll. För att eleverna ska förstå att ämnet Idrott och hälsa är ett 
viktigt ämne så måste läraren visa det för eleverna. Lektionen måste ha ett mål och en mening 
för att läraren ska kunna visa att det är viktiga kunskaper som ska förmedlas till eleverna. En 
tanke som väckts hos oss när vi funderat kring detta är att man i större utsträckning inom 
idrottsundervisningen skulle kunna använda sig av Kolbs fyrastegscykel. Vi tror att om 
lärarna i större utsträckning använde sig av denna inom idrottsundervisningen så skulle en 
ökad känsla av meningsfullhet skapas hos både elever och lärare. Vi kan som pedagoger 
exempelvis använda oss av Kolbs modell även inom redskapsgymnastiken för att eleverna 
skall förstå meningen med momentet. Exempelvis skulle man kunna visa en videofilm hur 
rörelseuppgiften skall genomföras därefter får eleven själv fundera på hur momentet skall 
utföras, sedan genomföra momentet och slutligen reflektera över sina erfarenheter av aktionen 
för att sedan återkoppla dessa till den ursprungliga uppgiften. Detta tror vi kan vara ett smart 
sätt att öka elevernas förståelse för sin uppgift men kan också ge dem en ökad känsla av att 
själva vara delaktiga i processen att inhämta kunskap. Vi tror alltså att den fyrastegscykel som 
Kolb beskriver kan ha långt många fler användningsområden än bara inom äventyrs-
pedagogiken. 
 

Erfarenheter för framtiden 
Denna undersökning har gett oss en inblick i elevernas synsätt på idrottsundervisningen och 
vi har fått ta del av deras syn på två olika arbetssätt. Vi har kommit fram till att äventyrs-
gympan är en mycket uppskattad aktivitet och ett omtyckt sätt att jobba med redskap, men det 
har också visat sig att den traditionella redskapsgymnastiken inte är så illa omtyckt som vi 
tidigare trott. Lönnö (2003) beskriver att man redan på 1980-talet ville komma ifrån 
redskapsgymnastiken eftersom många barn och ungdomar upplever redskapsgymnastiken 
som skrämmande och obehaglig.  Vi tycker att både äventyrsgympan och redskaps-
gymnastiken är två mycket bra sätt för eleverna att träna sin koordination och styrka och 
tycker inte något av arbetssätten skall utesluta det andra. De erfarenheter vi fått av den 
undersökning vi genomfört anser vi oss ha stor nytta av i vår framtida lärarprofession då vi 
tycker det är viktigt att känna till elevernas syn på undervisningen. Vi kommer inte vara rädda 
att använda oss av vare sig äventyrsgympa eller redskapsgymnastik. Vår undersökning visar 
att äventyrsgympan ses som väldigt rolig och ger hög aktivitetsnivå och elevernas inställning 
till redskapsgymnastiken faktiskt är relativt god. Viktigt att tänka på är dock att det krävs 
ganska mycket för att kunna genomföra äventyrsgympa både material- och tidsmässigt. När vi 
skulle ”rigga upp” äventyrsgympabanan för eleverna som deltog i undersökningen tog det oss 
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närmare 2, 5 timmar på 3 personer att få allt på sin plats. Redskapsgymnastikbanan tog endast 
20 minuter att färdigställa på 2 personer. Vi skulle gärna se att det fanns möjlighet att 
genomföra äventyrs-gympan oftare och på fler skolor men vi har stor förståelse varför detta 
inte görs då det kräver ett gediget engagemang. För att det ska vara praktiskt möjligt att jobba 
med moment som äventyrsgympa så krävs det att det finns möjlighet att låta den uppbyggda 
banan stå kvar i några dagar, annars går det åt alldeles för mycket tid till att bygga upp och 
riva banan. En lärdom vi dragit är att det är viktigt att bedriva en varierad undervisning i 
ämnet Idrott och hälsa så att så alla elever får möjlighet att prova på något som tilltalar dem. 
 

Fortsatt forskning 
I vår undersökning valde vi att fokusera på elevernas uppfattningar om äventyrsgympa och 
redskapsgymnastik, något som vore intressant att se hur pojkar respektive flickor ställer sig 
till de två arbetssätten då vi valt att inte titta på det. Det hade också vara roligt att arbeta 
vidare med vår grundtanke och låta olika åldersgrupper värdera dessa två arbetssätt. Slutligen 
hade lärarna i Idrott och hälsas syn på de två momenten varit intressant att undersöka för är 
det inte lärarens syn på momentet som till stor del avspeglas i elevernas intresse? 
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Bilaga 1 Enkät 
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Rolig  
1. Hur upplever du dagens lektion?        
 
 Mycket  

2. Hur aktiv anser du att du varit under  
dagens lektion? 
 
 
3a. Har du varit mer eller mindre aktiv idag  
än du brukar vara på andra lektioner, 

      

Mycket 
mindre 

Lite 
mindre 

Lite  
mer 

Mycket 
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Mindre Mer  

 tex Bollspelslektion?  
 
 
3b. Varför? 

___________________________________________________________________________
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4. Tycker du att du tränat din styrka idag?  
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mer 5. Tycker du att du har använt dig av din  

      styrka mer eller mindre än vanligt  
under dagens lektion? 
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6. Tycker du att du tränat din koordination 
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koordination mer eller mindre än vanligt  
      under dagens lektion? 

 
8. Tycker du att dagens lektion hade kunnat förbättras på något sätt, hur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Tack för din medverkan! 
Lisa & Malin 



 

Bilaga 2 Observationsprotokoll 
 
 
Antal skippade moment: 
 
Antal elever som smiter undan: 
 
Antal fuskningar: 
 
Stämningen i gruppen           1      2      3      4      5      6 
 
Deltagandenivå i gruppen     1      2      3      4      5      6  
 

 
Kommentarer: 

 
Positiva    Negativa 
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Bilaga 3 Äventyrsgympaskiss 
 
 
 
 

Hängväggen 2 Hängväggen 1 Slingervägen  Höga vägen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadeln 2 Tigersprånget 

Trippeln 4 

Klättervägg 

Krysset 1 

Svajstången 

Kvadruppeln 2 

Trippeln 2 

Stigbyglarna 1 

Stigbyglarna 2 

Tvärlinan 

Dubletten 

Trippeln 1 

Kvintuppeln 

Kvicksanden 

Raserade bron 2 

Höga linan U-linorna 2 

Lavafältet 

Tunneln 
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Bilaga 4 Redskapsbaneskiss 
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