Välkomna!

Var ör står jag här?
Fundersam över …

•
•
•
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Barns fysiska utveckling i samhället/
rörelsefattighet
Barns (och vuxnas) minskade
fysiska aktivitet
Vårdnadshavares/professionellas
kunskap/prioritering kring barns
basala behov (mat, sömn, fysisk
aktivitet, närhet…)
Påverkan på lärande och beteende

Pedagogiska- och medicinska perspektivet

•

Hierarkier och maktstrukturer, inom och mellan
perspektiv

•
•
•

1-1
Efter ålder och mognad (Barnkonventionen)
Obligatoriet är inte av ondo - obligatoriet skapar
örutsättningar (delaktighet/lyhördhet/påverkan)

•
•

Min örberedelse:
Inläsning Barnhälsovård/Rikshandboken
Rikshandboken: Kommunikativ utveckling, Psykomotorisk utvecklin
Psykosocial utveckling, Främja god sömn och avhjälpa sömnproble
Motorisk utvecklin
Referensitteratur från motorisk utvecklin

•
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Slutsatser: Begrepp, forskare och ovisshet.
Nervsystemet och perception…
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Kollision eller samspel?

”…biofysiopsykosociomotorik…”
Citat ur boken: Kropp, rörelse och hälsa i örskolan av Osnes, Skaug & Eid Kaarby
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Neuromotorik - vad ser idrottsläraren?

”Jag älskar dina övningar…”
Kroppen busar

•

Taktila (beröringssinnet)
Kinestetiska (led- och muskelsinnet)
Visuella (synsinnet)
Auditiva (hörselsinnet)
Dynamisk kropp
Rikshandboken: motorik 35 trä , perception 6 trä (sökning 11/11
2021)
Skolverkets hemsida: motorik 30 trä , perception 5 trä (sökning
11/11 2021)
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Vestibulära (balanssinnet)

ff

•

Perceptuella erfarenheter
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•
•
•
•
•

Motoriska erfarenheter

ff

•
•

Ur Rikshandboken/Hälsa och utveckling/Motorisk utveckling/Vad är motorik?

”Barns skelett innehåller mer brosk än vuxnas. Dess ben innehåller mer vatten och
proteiner än vuxnas, vilkas ben innehåller mer mineraler. Detta gör barnskelettet mjukt, och
tillsammans med det stora antalet ben gör detta att barnet är rörligt och smidigt och lättare
kan pressas genom födslokanalen. Det mjuka skelettet gör också att barn inte skadas lika
lätt vid fall och kollisioner under de första åren då en
mycket stor rörelseträning äger rum.”
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Citat ur boken: Kropp, rörelse och hälsa i örskolan av Osnes, Skaug & Eid Kaarby

Kicki Karlsson
Utbildad idrottslärare & speciallärare
•Universitetsutbildad inom utomhuspedagogik, drama,
rörelsekommunikation, sagans värld och lekens
betydelse.

•Arbetat 14 år på en lärarutbildning som rörelselärare
riktad gentemot förskollärare, grundlärare med
inriktning fritidshem och inom ämnet idrott & hälsa för
4-6 lärare.

•Utbildad i INPP (inpp.org.uk), individuella
träningsprogram och schoolprogramme.

•Arbetar idag 60 % med förskoleklass och 1:or samt
har ”extra gympa” med fysiskt lärande i fokus på en
låg-och mellanstadieskola. Resterande tid på eget
företag.

Holistiskt
Barnet är bärare av sin verklighet

•
•
•
•
•
•
•
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Urbanisering - rörelsefrihet minskat
Tillgång till bil/cykling (50%)
Skärmsamhälle
Rörelse - mirakelmedicin
Stillasittade - vår tids rökning (”Sitting is the new
smoking” ur boken Exercisted D. Lieberman)
En tyst pandemi
Begreppen: Risk/fara
Anders Hansen
Bunke oprojektet/Ingegerd Ericsson

Rörelsedax

Snurrvisan
Dagis-tv:s Rörelsesånger (UR)
av
Jujja och Tomas Wieslander
med bakgrundsfakta av
Ylva Ellneby

Vad ser idrottsläraren?
Alla ska med!

•
•

Medveten rörelseträning ör alla Specialpedagogiskt perspektiv
Arbetar med fysiskt lärande och
rörelseglädje som ingång in i
undervisningen

KLASS

Arbetar med motoriska ärdigheter och
perception, lek och estetik som grund
Arbetar inomhus och utomhus
(naturmiljö, skolgårdsmiljö och annan
idrottslig miljö - t ex simhall, ishall)
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Arbetar på tre nivåer
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GRUPP

INDIVID

Vad ser idrottsläraren?
Alla ska med!

•
•
•
•
•

Generellt är elever idag fattiga på
rörelseerfarenheter (motoriska och
perceptionella kunskaper)
Generellt har eleverna låg kunskap av
yttre kroppskännedom (begrepp)
Generellt har eleverna låg uthållighet/
kondition (pulshöjande erfarenheter)
Social och psykisk påverkan
Beteende och lärandet

Vad gör idrottsläraren?
INPP

•
•
•
•

Kicki har screenat nästan alla 100 elever de örsta hösttermins
veckorna och blir klar innan julledigheten -21

Station 2:
Öga-handkoordination

Station 3: Puls

Förutom schoolprogramme har eleverna i F-klass undervisning
med Kicki 1 gång/vecka
F-klasslärarna kör dessutom i helklass t ex musikuppvärmning, rim
och ramsor, sång etc som stödjer den fysiska utvecklingen
60 min egen lekrast/dag
De elever som har en diagnos från örskolan har oftare problem
med den fysiska kroppens lärande i relation till övriga jämnåriga
elever
De elever med störst utslag/svårigheter scrennas igen sent på
vårtermin
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F-klass lärarna är genom örare i respektive klass och Kicki ansvarar
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•
•

Skolans ca 100 elever i F-klass kör övningar (INPP/
schoolprogramme) varje skoldag under läsåret (10-15 min).
Övningarna byggs vidare på allt eftersom eleverna anammat och
hanterar övningarna.
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Station 1: Neuromotorik

Rast - fri aktivitet

Inomhus - styrd aktivitet

Vad ser idrottsläraren?
INPP/Schoolprogramme

Fler pojkar än ickor
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Fortsättning åk 1 (klassrumsaktiviteter/rörelse,
skogen, idrottsundervisning)

f
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•
•

Av de sårbara eleverna nns det ett åtal som
kommit igång marginellt - har svårigheter med
att ut öra fysiska aktiviteter (som de själva
önskar ut öra och medverkan i det sociala
samspelet)

fi

•

Flera av de sårbara eleverna (diagnos)
kommer igång allt eftersom läsåret går

fl

•

Samtliga elever mår gott av att ut öra
övningarna - många elever önskar…
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Rörelserikedom
Tillgång till sin kropp = hälsa
Hur kan vi vuxna skapa en god grogrund för att barn ska
vilja vara fysiskt aktiv vidare i livet?
* Lustfyllda, utmanade aktiviteter baserat på barns ålder,
mognad och utveckling - golvet
* Kommunicera - prata med barnen - begrepp
* Tillsammans med andra barn
* Sårbara barn
Den fysiska rörelseförmågan lägger grunden till social
delaktighet och ett psykiskt välbefinnande.
De tre förmågorna påverkar varandra genom hela livet på
ett växelverkade sätt och påverkar den faktiska upplevda
hälsan hos oss alla.

Vad gör idrottsläraren?
Grunder, grunder, grunder…

•
•
•
•
•

De örsta tre åren är extra viktig och en
grundläggande pusselbit ör den fortsatta
utvecklingen. (”…hjärnan måste stimuleras under
de kritiska perioderna.” Lagerkrantz s.155f )
Vikten av samordning mellan hjärnan och den
fysiska kroppen
Sinnena uppfattar, hjärnan tolkar och motoriken
agerar (”… sinnesintrycken registreras, minnen
lagras och handlingar verkställs.” Lagerkrantz, s.
31)
Länken mellan hjärnan och kroppen är
nervsystemet (Neuromotorik)
Medveten rörelseträning

f
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(Dagens nyheter, 2008?)

Vad gör idrottsläraren ?
Grunder, grunder, grunder…

• Nackstabilitet
• Vestibulära systemet

Ur boken: Attention, Balance and Coordination. The ABC of learning success av S. Goddard Blythe (s 70)

Rörelsedax

•
•

Stjärtsittande på golv

Variant av mag- och ryggliggande,
ståendes och i rörelse

Konsekvenser av en
rörelsebegränsad kultur
Individ- och samhällsperspektiv

* Reducerar förmågan att ta beslut
* Reducerad förmåga att se faror
* Kontaktnätet bygger på sociala
media
* Behöver tillåtelse att leka
* Reducerad kreativitet
* Tappar kontakten med naturen
* Socialt hämmade
* Blir åskådare istället för utförare
Textkälla:

Vad gör idrottsläraren?
Alla ska med!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neuromotorik - medveten rörelseträning
Musik & sång & ramsor
Lek - samlek och styrd/fri lek
Riskfylld lek - ”Spännande och rolig lek som kan
inkludera risken att skada sig fysiskt.” (Dr.
Mariana Brussoni, https://brussonilab.ca)
Anpassning till utveckling/ålder
Progression - repetition med variation
I olika miljöer och omständigheter
Trygghet
Enskilt och samspel, par och grupp

Grunder, grunder, grunder…

Fakta: Hälsa hos barn
PEP-rapporten 2020 samt F rskolans betydelse f r barns r relsef rm ga, fysiska aktivitet och h lsosamma livsstil. Sollerhed/Skolverket

• Endast 2 av 10 barn når den rekommenderade mängden fysisk aktivitet. 25 % av 4-åringar når upp till nivån av 60 min högintensiv aktivitet/
dag (pulshöjande) och detta är minimum av fysisk rörelseaktivitet

• Undersökning Få unga rör på sig tillräckligt (Gisela Nyberg, Karolinska Institutet, 2017) visar att barnen är mer fysiskt aktiva på vardagarna än på
helgerna. Ansvaret att ge barnen förutsättningar för att utveckla grundläggande rörelseförmåga är VH och förskolans.

• Stillasittande skärmtid är fortsatt väldigt vanligt, inte minst bland tonåringarna. Nästan var fjärde tonåring har angett att de sitter stilla framför en

skärm i fem timmar eller mer. I genomförda svenska ”… undersökningar använder vart fjärde spädbarn (0-1 år) internet dagligen, bland
ettåringarna vart tredje barn, bland fyraåringarna använder nästan alla internet dagligen.”

• Undersökning Få unga rör på sig tillräckligt (Gisela Nyberg, Karolinska Institutet, 2017) visar även att de som föreningsidrottade hade en högre
total fysisk aktivitet över hela veckan, lägre andel stillasittande tid och mindre skärmtid jämfört med de som inte föreningsidrottade. Ansvaret att
ge barnen förutsättningar för att utveckla grundläggande rörelseförmåga är VH och förskolan

• Vuxna är viktiga förebilder för såväl fysisk aktivitet som matvanor. ”Vuxna i barnets närhet är förebilder, såväl vårdnadshavare som personal i
förskolan.”

• Att vara fysisk aktiv påverkar indirekt, genom förbättring av koncentrationsförmågan och vakenhet, barns möjligheter att ta till sig kunskap vilket

.
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det idag finns det klara belägg för (Bailey m fl 2009; Eriksson 2003 och 2005). När en rörelse är automatiserad kan barnet fokusera sig på
andra saker. ”När rörelser är tillräckligt inövade frigörs hjärnkapacitet vilket är viktigt för den kognitiva utvecklingen.”

Kronisk
hjärtsvikt

Kronisk
hjärtsjukdom

Åderförkalkning

Hypertension

Benskörhet

Hjärt-kärlsjukdomar

Fetma
Diabetes

Artros
Vikt-kontroll
Fysisk
inaktivitet

Övervikt
Bröst
Mag/tarm

Cancer

Prostata

Lungsjukdomar

Bronkit

Figurkälla:

Astma

Självbild
Humör

Ångest

Emfysem

Smärta

Muskuloskeletala
störningar

Psykologisk
dysfunktion

Vi som vuxna
behöver tänka både på
kort- och lång sikt

Depression

Kognitiv funktion

Hög intensitet - puls
Neuromotorik - kvalité
Lek - samlek, styrd/fri,
rough & tumble play
Balans mellan kroppslig
aktivitet och skärmtid

Fysisk aktivitets påverkan på hälsa
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Barnens blivande verklighet
•
•
•

•

”Den mest avancerade formen av rörelse är
örmågan att sitta still…” (Rowe, 1995 ur The INPP Development Screening
Test ang Movement Programme)

Att sitta still (och koncentrera sig) kräver mycket
av den fysiska kroppen
För att kunna sitta still (och ta in kunskap)
behöver kroppen ha rört på sig massor - kroppen
ska bli ”tyst” - vara ”klar”
Ingång in i ett demokratiskt samhälle (regler sitta på samling/plats, vänta på sin tur, lyssna på
varandra, samleka)

Slutord
• Sinnenas arkiv - lusten i leken.
”Få leka leken…” (Jacob Hård)

• Vikten av en rörelserik och

utmanande barndom - vanans
makt (Hansen + Ericsson)

• Flyg ärdig eller vingklippt?

ft
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Sollerhed

Barndomen är inte den kortaste perioden
i våra liv utan snarare den längsta e ersom vi bär den perioden
med oss i resten av våra liv.
Alice Miller

Frågestund
Take care of the present
it soon becomes the past
and has a lasting effect on the
future.

Lekfullt lärande
• Vestibulär stimulering:
• snurra, snurrstol, karusell, rulla, gunga, repgunga, gungbräda,
rutschbana, hängmatta, gunga i filt, gå i skogen, åka kana, bada, dyka,
kullerbyttor, studsmatta, åka skidor, åka skridskor, balansbräda,
rullbräda, tummelunsk, rulla i papprör, rulla i slänt, dansa, balansera
på stora bollar, gå på styltor, trampburkar, moonhopper etc…
• Taktil stimulering:
baka, arbeta med lera, skoj-brottas/fysisk lek/bråklek, bulleribulleri-bock, biltvätten, kuddkrig, så kommer det en råtta, leka doktor/
sjuksköterska, kramas, massage, vissa kullekar etc…
• Kinestetisk stimulering:
gå i skogen, härma, gå på stranden, gå i takt, bära, skjuta, klappa
händer, dragkamp, ”kokt och okokt spagetti”, skoj-brottas, lyfta etc…
• Kroppskännedom: Flygplan/Nicke nyfiken

BUBBELPLASTBARN

Den fysiska kroppen och lärandet
Grund in i matematiken
Under de första levnadsåren använder barnet
sin kropp som kommunikationsmedel för att
uttrycka sina känslor och sin vilja. Att röra på
sig är av väsentlig betydelse för hur vi utvecklas
som individer och sättet vi uppfattar oss själva.

Under

Ida Heiberg Solem & Elin Kirsti Lie Reikerås
skriver att:
”Rumsförståelse utvecklas i relation till den
motoriska utvecklingen – det är rörelsen som
bidrar till barnets förståelse av begreppen som
grundar och skapar på sikt insikt till
matematikens värld hos barnet. ”
(Det matematiska barnet, 2004, s. 52 f)

Över

Rörelserikedom

Ge barnen dessa färdigheter så att de kan ha roligt med lek
och idrottsaktiviteter med andra…
Flygplan
Nicke Nyfiken
Rulla
Åla
Krypa
Snurra
Gunga
Svikthopp
Jämfotahopp
Hopp på ett ben
Balans på ett ben
Studsa boll
Kasta och fånga boll
Höger och vänster på sin egen kropp
Kroppsdelarnas namn
Arbeta i korsmönster med gång, hoppsasteg, växelhopp och
löpning
Hänga i böjda armar
Hoppa rep
Trygg med musik
Trygga regler vad lek så att leken kan bli rolig
Avspänning
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Take care of the present
it soon becomes the past
and has a lasting effect on the
future.

Flyg ärdig
eller
vingklippt …

