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Sammanfattning 

Vi har skapat läromedlet Kropp till Knopp som en del av vårt självständiga arbete. Produkten 

är utifrån ett elevcentrerat perspektiv och utformat för att gynna lärande genom fysisk 

aktivitet. Den är också lättillgänglig för lärare bland annat genom att den är webbaserad. Då 

produkten är ett pedagogiskt material riktar sig webbsidan till lärare. För att nå ut till 

potentiella användare av produkten använder vi oss av relationsmarknadsföring genom 

sociala medier. Undervisningsmaterialet är utformat för att skapa intresse hos eleverna och 

gynna deras inlärning. Materialet består av uppdrag som är kategoriserade under äventyr 

vilka är kopplade till olika skolämnen. Arbetet presenterar framväxten av pilotuppdraget 

Stjärnjakten som ingår i äventyret Rymdresan. För att utvärdera produkten användes en 

enkät riktad till lärare. Slutligen diskuteras huruvida arbetet lett fram till att bemöta syftet med 

produkten. Med det som har framkommit under arbetet för uppsatsen anser vi att vår produkt 

gynnar inlärningen genom fysisk aktivitet samt är lättillgänglig för lärare och applicerbar i 

undervisningen. Vår produkt medför ett helt nytt sätt att undervisa på. 
 

 

	

Nyckelord:  

elevcentrerat lärande, fysisk aktivitet, lättillgängligt läromedel, relationsmarknadsföring. 
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1. Inledning och bakgrund 

Under vår lärarutbildning fick vi testa ett äventyrspedagogiskt material vilket fångade vårt 

intresse. Vi vill gynna elevers inlärning genom att integrera fysisk aktivitet under lektionstid 

för teoretiska ämnen. Därför har vi skapat ett webbaserat läromedel, Kropp till Knopp som är 

utformat för att gynna inlärningen genom att bidra till mer fysisk aktivitet och därmed också 

stärka hälsan hos alla elever. Vi valde namnet Kropp till Knopp då vi anser att namnet 

representerar produktens innehåll väl. Skolan ska “ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens 

betydelse för hälsan, miljön och samhället” (LGR 11, s. 14). Brusseau & Hannon (2015) 

påvisar i sin studie att fysisk aktivitet förknippas med ökad teoretisk prestation. De menar 

även att koncentrationen, minnet och beteendet i klassrummet förbättras. Hannaford (1997) 

presenterar en studie där det framgår att elever som tillbringar en extra timme per dag i 

gymnastiksalen klarar sig märkbart bättre på prov än de elever som rör sig mindre. Hon 

säger: 
 

Idrottsliga aktiviteter integrerar många olika sorters kunskap och 

skicklig muskelkoordination - kunskap om rymd och tid och mänsklig 

dynamik som lagarbete, motivation, målsökning. Lärare bör inte 

förlora dess värde ur sikte. Konst och idrott är inte utsmyckningar. De 

utgör kraftfulla sätt att tänka och skickliga sätt att kommunicera med 

världen. De förtjänar en större, inte en mindre del av skolans tid och 

pengar. (Hannaford, 1997, s. 90) 
 
Med det som grund anser vi att det är en fördel om elever i skolan får praktisera en hälsosam 

livsstil för att gynna inlärningen och inte bara tillägnas teoretiska kunskaper för att få 

förståelse för livsstilens betydelse. I en studie av Brusseau & Hannon (2015) framkommer 

det att barn med övervikt tenderar att fortsätta vara överviktiga även i vuxen ålder, vilket i sin 

tur kan leda till följdsjukdomar. För att ge alla barn samma förutsättningar gällande inlärning 

och hälsa, anser vi att skolan är en bra plats för att skapa de förutsättningar som behövs för 

att få barn att röra på sig mer. Miller (2006) skriver att miljontals människor är stillasittande 

större delen av dagen. Då barn på fritiden spenderar mycket tid framför TV och datorer 

formas deras livsstil med avsaknad av regelbunden motion (Hannaford,1997). Enligt 

timplanen för grundskolan har elever rätt till minst 6785 undervisningstimmar under sin 

grundskoleutbildning, varav 500 timmar är avsatta för ämnet idrott och hälsa (Skolverket, 

2016). Det skulle i teorin kunna innebära att elever idag spenderar en stor del av sin vakna 

tid stillasittande, såväl i skolan som på fritiden.  
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Den fysiska miljön i skolan formar elevers attityder och barn som befinner sig i en intensiv 

utvecklingsperiod påverkas starkt av den arbetsmiljö de vistas i. Många klassrum är 

utformade med en tät möblering och elevernas arbetsplatser fördelas på en relativt 

begränsad yta. Den begränsade fysiska miljön som ett klassrum medför kan innebära att 

elever upplever en känsla av otillfredsställelse och aggressivitet samt att elevernas 

uppmärksamhet kan komma att försämras. Traditionella klassrumsmiljöer är ofta utformade 

efter lärares behov, istället för elevernas. Hur arbetsmiljön i klassrummen utformas kan ses 

som ett redskap för att påverka elevernas beteenden och lärandetillfällen. Det har visat sig 

att elever har som önskemål att arbeta på andra platser än i klassrummet, då klassrummet 

inte har de förutsättningar som krävs för att uppfylla elevernas behov. (Jedeskog, 2007)  
 
Vi har reflekterat över ett problem som finns inom läraryrket, att många lärare idag uppfattar 

en stor tidsbrist. Materialet är därför utformat för att vara lättillgängligt och intressera lärare 

samt anpassat för att användas i olika typer av skolmiljöer. Lärares arbetsbörda och tidsbrist 

är ett aktuellt ämne som diskuteras såväl politiskt som fackligt. “De senaste fem åren har 

sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar i grundskolan ökat med 57 procent. Det visar 

siffror från Försäkringskassan som Lärarförbundet har sammanställt.” (Danielsson, 2015). I 

ett pressmeddelande har Skolverket gått ut med att majoriteten av lärare ofta eller alltid 

känner sig stressade i jobbet. Stressen beror ofta på administration, dokumentation och för 

lite tid till planering av undervisning samt att många elever behöver extra stöd och hjälp 

(Skolverket, 2013). Om lärarna ges tillgång till ett material med färdiga lektionsplaneringar 

som är anpassad till alla elever kan den upplevda stressen motarbetas. Hannaford 

(1997)  beskriver hur fysisk aktivitet kan gynna elever som är i behov av extra stöd. Hon 

skriver i sin bok om en elev med hjärnskador och att eleven vid 10-års ålder varken kunde 

skriva, läsa eller kommunicera. Efter cirka ett år med ökad fysik aktivitet och hjärngymnastik 

läste eleven nästan lika bra som sina jämnåriga och hade utvecklat sin skriftliga förmåga 

samt kunde kommunicera på ett effektivt sätt. Genom att integrera fysisk aktivitet i 

undervisningen kan lärare nå fler elever och behöver därmed inte specialanpassa 

undervisningen i lika stor utsträckning. 
 
Med det som skrivs fram i uppsatsens Inledning och bakgrund har vi skapat ett pedagogiskt 

material där elever i praktiken får forma en livsstil som stärker deras inlärning och hälsa. Vi 

har också tagit hänsyn till den tidsbrist många lärare idag upplever när vi skapande 

materialet. Produkten, Kropp till Knopp utformades med flera aspekter i åtanke och utgår från 

de problemställningar som formuleras i kommande avsnitt.  
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2. Problemställning 

Inlärningen gynnas av fysisk aktivitet. Vi har därför skapat en produkt som för ihop lärande 

och fysisk aktivitet utan att det ska vara allt för tidskrävande för läraren eller kräva mycket 

utrustning. Vi vill även att lärare ska uppfatta produkten som lättillgänglig och applicerbar i 

sin undervisning. Vi har utifrån det formulerat två frågeställningar som utgångspunkt i vårt 

arbete: 

 

-       På vilket sätt är lärande och fysisk aktivitet sammankopplat och hur kan en produkt utformas 

som tar fasta på en sådan koppling? 
-       Hur kan en pedagogisk produkt där lärande och fysisk aktivitet är integrerat göras 

lättillgänglig för lärare?  

 

3. Teoretisk utgångspunkt 
För att gynna inlärningen hos eleverna utgår produkten från ett elevcentrerat lärande där 

eleverna genom fysisk aktivitet och med användandet av flera sinnen deltar i undervisningen. 

Användandet av flera olika sinnen leder till att förståelsen för ett ämne blir djupare. Både 

materialet som riktar sig till eleverna och det som riktar sig till läraren är utformat för att tilltala 

flera olika sinnen. 
 
Elevinteraktionen är grundläggande för lärandet menar Slotte- Lüttge och Forsman (2013). 

De skriver också att det är viktigt att satsa på ett mer elevcentrerat lärande. Flera olika 

undersökningar visar att taltiden för lärare ibland är mer omfattande än den totala taltiden för 

samtliga elever i en klass. Undervisning där läraren förmedlar viktiga kunskaper har enligt 

Slotte-Lüttge och Forsman en plats i klassrummen, men eleverna måste ges fler tillfällen att 

utveckla såväl sitt språk som ämnets innehåll på ett djupare plan genom att utöka det 

elevcentrerade lärandet. I Inledning och bakgrund i vår studie framgår det att  klassrummens 

utformning påverkar elevernas beteende, ofta på ett negativt sätt då arbetsplatserna är 

begränsade till en relativt liten yta. Att undervisningen sker i klassrummet kan ses till lärarens 

behov att behöva ha kontroll över klassen men talar inte till att uppfylla elevernas behov eller 

till hur eleverna på bästa sätt kan få en djupare förståelse för det undervisningen behandlar 

(Jedeskog, 2007). Vår produkt utgår från hur elever lär sig och syftar till att uppfylla 

elevernas behov i första hand. Genom att produkten är utformad för att gynna inlärningen 

genom fysisk aktivitet utomhus sker undervisningen i en mer stimulerande miljö och lärandet 

blir därmed mer elevcentrerat. 
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Miller (2006) beskriver i Making Connections to the World - Some Thoughts on Holistic 

Curriculum att människors liv i alla tider givits mening genom kopplingen mellan fysisk 

aktivitet och utförandet av en livsviktig arbetsuppgift. Miller (2006) skriver att miljontals 

människor lever i ett postmodernt samhälle och är stillasittande större delen av dygnet. Han 

menar att våra upplevelser behöver uppfattas som meningsfulla genom att återfå 

förbindelsen till världen som den ser ut. Utformningen av uppdragen syftar till att bemöta de 

aspekterna och få eleverna att uppfatta sitt lärande som meningsfullt. Hannaford (1997) 

menar att inlärning skapas via erfarenhet. När vi är med om något bygger vi neurala nätverk 

vilka hjälper oss förstå världen och hur vi ska gå till väga för att klara oss i den. Via vår hud, 

näsa, ögon, öron, smaklökar samt via nervreceptorer på muskler och organ får vi sensorisk 

input från omvärlden. Varje rörelse vi gör sänder impulser till hjärnan för att vi ska få insikt i 

vilka lägesförändringar vi gör och var i rummet vi befinner oss. Våra erfarenheter ger oss det 

viktiga ”råmaterial” vi behöver för att kunskap, tanke och kreativitet ska kunna växa fram 

(Hannaford, 1997). Genom de upplevelser eleverna får erfara när de genomför uppdragen 

samlar eleverna det ”råmaterialet”, eleverna lär sig genom olika tillvägagångsätt och genom 

att se på saker utifrån olika perspektiv.  Det är en självklarhet att alla elever i en klass är 

olika, men att undervisa är förmågan att se vad som är gemensamt för gruppen. Eleverna 

bör ges tillfällen att arbeta tillsammans då de tillför olika delar till arbetet. Eleverna har olika 

begåvningar, intressen, temperament och gör olika misstag, vilket gynnar inlärningen (Hattie, 

2012). Kropp till knopp utgår från ett elevcentrerat perspektiv på lärandet och låter eleverna 

vara medskapare av kunskapen genom att i samarbete lära av varandra. 
 

4. Omvärldsanalys 

Intresset för äventyrspedagogik väcktes när vi under vår utbildning stötte på materialet, som 

tidigare nämnts i inledningen. Omvärldsanalysen kommer därför bland annat behandla en 

utvärdering av äventyrspedagogik. För att använda oss av relevant material i 

omvärldsanalysen begränsade vi oss till ytterligare en produkt som heter Take 10, som likt 

äventyrspedagogiken utgår från att inlärning gynnas genom fysisk aktivitet. Take 10 är 

framtaget i USA av ILSI Research Foundation med hjälp av vårdpersonal och 

utbildningsexperter. Materialet innebär pauser på 10 minuter med fysisk aktivitet i 

kombination med akademisk undervisning. Det  som redogörs i omvärldsanalysen är hur 

man som lärare får tag i de olika materialen och hur man kan använda sig av dem. Det 

framgår också på vilka sätt materialen gynnar lärandet och aktiverar eleverna. Med det som 

utgångspunkt tydliggörs det i vilken kontext vår produkt kommer att befinna sig i på 

marknaden. 
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4.1 Äventyrspedagogik 

Furmark (1999) är äventyrspedagogikens grundare. Äventyrspedagogiken är utformad  att 

användas i skolan av lärare och pedagoger, men skapar också möjlighet för individ- och 

teamutveckling. Utgångspunkten i äventyrspedagogik är att vi lär oss på flera olika sätt, 

Furmark menar därför att teori behöver blandas med praktik. Äventyrspedagogik 

ska  planeras och genomföras så individens förmåga att fungera i grupp och gruppens 

positiva utveckling gynnas. Eleverna måste ta hjälp av varandra vid genomförandet av 

övningarna, vilket främjar samarbete. Övningarna ska ge eleverna multipla utmaningar och 

möjlighet att använda olika sinnen och förmågor. Fysiska eller motoriska moment ska alltid 

ingå. Dessutom bör momenten vävas in i en story som inleder aktiviteten och sätter in den i 

ett sammanhang. (Furmark, 1999) 

 

Äventyrspedagogik består av flera olika böcker som man kan få tillgång till genom att gå en 

utbildning. Böckerna Spännande lärande, Miniäventyr och Sagoäventyr är exempel på 

sådana böcker och har koppling till olika kunskapsområden och läroplaner. Det finns även 

böcker som kan köpas av allmänheten, de böckerna behandlar främst fysisk aktivitet, 

samarbete och social träning. Oavsett vilken bok man använder sig av finns det alltid inslag 

av fysiska- eller motoriska moment. Äventyren är uppbyggda med olika moment som 

behöver genomföras i rätt ordning, från början till slut (Furmark, 1999).  

 
Likt äventyrspedagogik riktar sig vår produkt till lärare och är tänkt att användas i ett 

pedagogiskt syfte. Precis som inom äventyrspedagogik integreras skolans ämnen i 

uppdragen inom Kropp till Knopp. Dock har vår produkt oftast ett ämne per äventyr i fokus, 

andra ämnen behandlas också men sekundärt. Kropp till Knopp är uppbyggt med uppdrag 

som är kategoriserade under det som vi kallar äventyr. Produkten ska ge elever 

förutsättningar att använda flera olika sinnen vid genomförandet av uppdragen. Vi vill att 

uppdragen ska gynna alla elever och således ge dem multipla utmaningar och möjlighet för 

läraren att använda olika lärstilar, vilket äventyrspedagogiken också förordar. Precis som 

inom äventyrspedagogik har Kropp till Knopp alltid fysiska- eller motoriska moment. Vår 

produkts uppdrag är tänkta att ingå i ett större äventyr och alla uppdrag måste lösas för att 

hela äventyret ska klaras av. Uppdragen är däremot utformade för att kunna användas 

fristående från varandra. Läraren kan därmed välja att endast genomföra några uppdrag om 

denne anser att alla uppdrag inte är relevanta för den aktuella undervisningen. Det 

sistnämnda skiljer vår produkt från äventyrspedagogiken där hela äventyret måste 

genomföras för att undervisningen ska få ett sammanhang. Vi har valt att utforma äventyren 
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på det sättet för att läraren ska ha stora möjligheter att anpassa sin undervisning utifrån sin 

klass, den rådande situationen och sig själv.  

 

Äventyrspedagogiken ställer krav på att gruppen ska ha tillit till varandra, att kunna diskutera 

och säga vad de tycker, vilket medför sociala utmaningar (Furmark, 1999). Enligt Furmark 

(1999) bör teori och praktik kombineras då man lär sig på olika sätt och med hjälp av flera 

sinnen. Äventyren är utformade för att skapa spänning vilket motiverar eleverna. De utformas 

ofta medvetet så utgången blir oviss vilket leder till att konsekvenserna av upplevelsen inte 

alltid kan förutses. Därmed innebär det att ledaren tar en “pedagogisk risk” och känslan av 

misslyckande och osäkerhet kan infinna sig hos både pedagogen och eleverna (Furmark, 

1999).  

 

Att man lär sig på olika sätt och med flera sinnen är något som både vi och 

äventyrspedagogiken har som utgångspunkt. Vi håller med Furmark (1999) om att teori 

behöver kombineras med praktik. Vår produkt har praktiska övningar med teoretiskt innehåll 

och bidrar således med både teori och praktik. Likt äventyrspedagogik vill vi att eleverna ska 

känna spänning och att uppgiften de ställs inför ska kännas meningsfullt. Med vår produkt vill 

vi att eleverna ska tränas i att samarbeta, vi vill ge alla möjlighet att delta utifrån sina 

förutsättningar. Vi vill skapa ett material som är spännande och lustfyllt för eleverna samtidigt 

som det säkerställs att eleverna får möjlighet att tillgodogöra sig kunskapen. Därför har vi valt 

att ha färdiga uppdrag med lektionsplaneringar och exempel på återkopplingsfrågor som 

läraren kan använda sig av. 

 
Äventyrsbaserat lärande är mycket krävande för läraren, men också stimulerande och roligt. 

Läraren måste vara mångsidig, kunnig och oerhört duktig på att skapa spännande och 

utmanande lärandesituationer. Förberedelserna inför de praktiska momenten är tidskrävande 

och kräver också att läraren är händig (Furmark, 1999). Momenten inom äventyrspedagogik 

måste utformas så att eleverna behöver samarbeta för att lösa problemen samt använda 

sina olika förmågor. Aktiviteterna ska vara roliga och spännande vilket medför risk att tappa 

det pedagogiska syftet. Det måste därför alltid finnas ett pedagogiskt syfte med uppdragen 

och de bör efterföljas av reflektion, värdediskussioner och koppling till de ämnen som ingår i 

temat. Bortser man från kopplingarna till ämnena inom temat är upplevelserna inte lika 

lärande (Furmark, 1999).  
 
Vi har valt att skapa ett material som är hanterbart och framförallt genomförbart med tanke 

på tidsbristen som lärare upplever idag (Skolverket, 2013). Uppdragen ska vara lätta att 

applicera i olika typer av skolmiljöer och inte kräva så mycket material. Vårt mål är att Kropp 
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till Knopp ska nå ut till eleverna och vi vill därför inte ställa orimliga krav på läraren, som att 

denne ska ha mycket tid tillgodo och vara händig. Istället vill vi att produkten ska vara 

utformad för att läraren på ett enkelt sätt ska kunna tillgodose sig materialet och sätta sig in i 

det, samt med lätthet kunna använda sig av det i undervisningen. Vår produkt är lik 

äventyrspedagogik då uppdragen oftast bygger på samarbete. Uppdragen är utformade så 

det pedagogiska syftet hela tiden tydligt ska framgå och inte bara vid återkopplingen. Därför 

innehåller vår produkt lektionsplaneringar till uppdragen och förslag på återkopplingsfrågor. 

Uppdragen är också utformade för att eleverna ska känna att de är roliga och meningsfulla, 

vilket Miller (2006) menar är viktigt. 

 

4.2 Take 10 

Take 10 är ett klassrumsbaserat material som bygger på fysisk aktivitet. ILSI Research 

Foundation (2016) har utvecklat Take 10 med hjälp av vårdpersonal och utbildningsexperter. 

Stiftelsen har sitt huvudkontor i Washington, DC, USA och har som uppdrag att förbättra 

miljön för människors hälsa genom forskning (ILSI, 2016). Det framtagna programmet Take 

10 kombinerar den akademiska undervisningen med pauser på 10 minuter med fysisk 

aktivitet. Det gör att eleverna får röra på sig utan att tiden för den teoretiska undervisningen 

offras, det kan exempelvis vara att hoppa samtidigt som eleverna säger 

multiplikationstabellerna. Take 10 är designad av lärare för lärare (Take 10, 2016-04-18). Det 

säkerställer att produkten fyller sitt syfte inom det befintliga skolsystemet (ibid). Den är 

anpassningsbar och lyhörd för lärares prioriteringar så som tid och studieresultat (ibid). Med 

produkten Kropp till Knopp vill vi skapa ett delvis liknande material. Vi vill att vår produkt ska 

vara kopplad till läroplanen och enkel för lärare att använda samt tidsbesparande snarare än 

tidskrävande. Vår vision med produkten är att lärare snabbt ska kunna sätta sig in i 

materialet och därmed också kunna använda sig av det. Därför finns det färdiga 

lektionsplaneringar och introduktionsklipp för läraren samt färdiga uppdrag för eleverna. Vi 

vill däremot inte ha momentövergångar som i Take 10. Evertsson och Emmer (2013) skriver i 

Classroom Management for elementary teachers att flera problem kan uppstå vid 

övergångar mellan olika aktiviteter. Bland annat tenderar elever att prata mycket vid 

övergångar och det tar ofta flera minuter innan de sätter igång med sitt arbete igen (Evertson 

och Emmer, 2013). Vi vill att rörelsen ska vara en del av uppdraget, eleverna ska röra på sig 

utan att de tänker på det. I uppdraget Stjärnjakten görs det bland annat genom att eleverna 

ska hämta material som finns i närheten för att skapa stjärnkartorna, vilket beskrivs närmare 

under Uppdrag- stjärnjakten. 
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Take 10 får eleverna att röra på sig samtidigt som de teoretiska målen i undervisningen 

stärks inom flera olika ämnen. Produkten är anpassad för olika årskurser så läraren kan 

använda aktiviteter som överensstämmer med den specifika lektionen. Lärarhandledningen 

till Take 10 utgör ramen för att integrera fysisk aktivitet i klassrummet. När lärarna blir mer 

bekväma med konceptet, kan de börja utveckla sin egen verksamhet eller låta eleverna 

själva leda klassen (http://take10.net/about-take10/). Precis som inom Take 10 vill vi att 

eleverna ska röra på sig samtidigt som de arbetar mot de  teoretiska målen. Förutsättningar 

för att eleverna ska uppnå målen stärks genom den fysiska aktiviteten. Kropp till Knopp 

kommer vara anpassat för åldrarna förskoleklass till tredjeklass där det i varje 

lektionsplanering tydligt framgår vilken årskurs lektionen är anpassad för. Däremot har 

läraren alltid möjlighet att använda material från andra årskurser om denne finner det 

lämpligt. 

 
Take 10 har en slogan som säger No gym? No field? No equipment? No problem! Produkten 

bidrar till att minska stillasittandet och befäster positiva hälsovanor. Eleverna återfår energi 

och rör på sig när de utför olika aktiviteter som betonar flera olika ämnen 

(http://take10.net/how-to-order/). Take 10’s slogan är även applicerbart på vår produkt. Kropp 

till Knopps uppdrag och äventyr är tänkta att kräva så lite material som möjligt, alternativt 

material som lätt går att byta ut mot andra saker. Till exempel om det behövs ett hinder i 

något uppdrag ska skolan inte behöva köpa in hinderstöd och bommar utan det ska fungera 

lika bra med två hinkar och en sopkvast, eller två stenar och en pinne. Precis som Take 10 

vill vi minska stillasittandet och befästa positiva hälsovanor hos eleverna. 

	
4.3 Sammanfattning 
Omvärldsanalysen gjordes för att utforska kontexten som vår produkt kommer hamna i på 

marknaden. Med omvärldsanalysen som utgångspunkt utforskade vi olika alternativ och 

reflekterade över hur en slutgiltig produkt skulle kunna komma att se ut. Vi analyserade 

också hur produkterna möter vår problemställning. Både äventyrspedagogiken och Take 10 

lyfter fram viktiga aspekter om fysisk aktivitet och dess inverkan på inlärning. Vi har 

i  framtagandet av vår produkt tagit hänsyn till det. Dock kom vi fram till att vissa bitar saknas 

hos både äventyrspedagogiken och Take 10. Äventyrspedagogiken anser vi är spännande 

och meningsfull för eleverna men omfattande för läraren att sätta sig in i. Take 10 och andra 

sidan är lätt för läraren att använda och anpassa till sin dagliga undervisning men har 

momentövergångar som kan bidra till att flera problem uppstår (Evertsson & Emmer. 2013). 

Båda dessa material gynnar lärandet genom fysisk aktivitet men måste beställas vilket är 

tidskrävande för läraren. Take 10 kan dessutom bara beställas till USA och Kanada. Dessa 
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aspekter togs i bejakande när vi utformade produkten Kropp till Knopp. I och med att vi 

genomförde analysen på det här sättet kunde vi på ett överskådligt sätt se hur 

problemställningarna kunde bemötas. 

	
Med hänsyn till det som beskrivs ovan vill vi med vår produkt erbjuda ett material som likt 

äventyrspedagogiken är spännande och meningsfullt för eleverna. I enlighet med Take 10  är 

materialet utformat för att med lätthet kunna användas och anpassas till den dagliga 

verksamheten. För att undvika momentövergångar som vi upplever att materialet Take 10 

medför är vår produkt utformad för att låta den fysiska aktiviteten vara en del av uppdraget 

och lektionen som helhet.  Produkten är dessutom anpassad för att  läraren lätt  ska kunna 

sätta sig in i materialet och slippa invänta beställning. Vi har tagit hänsyn till aspekten att 

lärare idag upplever en tidsbrist och har därför skapat ett material som inte är tidskrävande 

för läraren utan snarare tidsbesparande. 

	

5. Produktutveckling	

Vid skapandet av produkten reflekterade vi över det som Wikberg Nilsson m.fl. skriver i 

designprocessen (2015): 

 
Om vi vill förbättra lösningar i vår omvärld kan vi börja med att 

förbättra processerna vi genomgår när vi utvecklar lösningar. 

Processerna ligger ofta till grund för ett bra, eller mindre bra, 

slutresultat. Det innebär att veta syftet med vad som ska göras och att 

ha en ide, en plan, för hur det ska göras. Det innebär inte att vi 

behöver veta exakt vad slutresultatet ska bli, tvärt om kan det ofta bli 

bättre om vi är öppna för nya innovativa lösningar. (Wikberg Nilsson, 

Ericsson & Törlind. 2015, s. 30) 

 
Vi använde oss av modellen som visas på nästa sida för att skapa en tydlig struktur i vår 

arbetsprocess. Det innebär att vi inledde arbetet med att skapa en problemställning utifrån 

det som framgår i bakgrunden samt utifrån egna erfarenheter. På grund av tidsbrist för 

arbetet har vi inte haft möjlighet att genomgå skapandeprocessen flera gånger vilket hade 

varit optimalt för produktens utformning. 
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(Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind. 2015, s. 29) 

 
I idégenereringen framgår hur vi resonerade kring möjliga utformningar av produkten samt 

vilka olika alternativ vi utforskade. Vi vägde för- och nackdelar mot varandra för att komma 

fram till hur vi skulle bemöta problemställningen på ett så optimalt sätt som möjligt. För att 

produkten ska nå ut till eleverna kom vi i idégenereringen fram till att den även måste tilltala 

lärare. Webbsidan riktar sig därför till lärare, vilket framgår under målgrupp. Under 

webbsidans och pilotäventyrets utformning beskrivs hur produkten kom att utformas. 

 

5.1 Arbetsfördelning  

Kropp till Knopps webbsida har vi gemensamt byggt upp via weebly.com. Vi har också 

tillsammans kommit fram till vad som ska stå på webbsidan samt vilka bilder vi ska använda 

oss av. Kropp till Knopps logga skapade vi gemensamt i PowerPoint. Det nedladdningbara 

materialet som finns på webbsidan delade vi upp och skapade individuellt. Därefter 

granskade vi varandras arbeten och gav förslag på förbättringar för att sedan publicera det 

på webbsidan. Arbetsfördelningen gällande filmklippen anser vi är jämnt fördelad. I 

uppdragsfilmen pratade vi båda lika mycket och vi redigerade filmklippet tillsammans. I de 

andra två filmklippen pratade den ena medan den andra filmade, rollerna byttes mellan de 

två filmklippen. 
 
När vi skrev uppsatsen satt vi för det mesta bredvid varandra för att ha möjlighet att diskutera 

det vi ville formulera, parallellt med skrivandet. Vi har hela tiden bollat tankar och idéer med 

varandra för att få uppsatsen att spegla arbetet på ett så rättvisande sätt som möjligt samt 

vara välformulerad. Även när vi letade efter relevanta källor och studerade material till 

omvärldsanalysen satt vi bredvid varandra för att ha möjlighet att diskutera och gemensamt 

komma fram till vad som var relevant för vår produkt.  
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5.2 Idégenerering 

I läromedel som gynnar elevers inlärning med hjälp av fysisk aktivitet har vi sett en 

begränsning i materialets tillgänglighet vilket framgår i Problemställning och 

Omvärldsanalysen. Vi tog reda på att äventyrspedagogiken kräver att man är utbildad inom 

ämnet och därefter får möjlighet att köpa materialet. Materialet som Take 10 erbjuder finns 

att beställa via deras webbsida vilket gör det mer lättillgängligt än äventyrspedagogikens. 

Dock går materialet endast att beställa i USA och Kanada. Vi vill med vår produkt undvika 

leveranstider och höga kostnader, för att göra produkten så lättillgänglig som möjligt.  

 
För att göra vår produkt lättillgänglig vägde vi olika formats för- och nackdelar mot varandra 

genom att skapa en lista. Fördelar med att hyra in personal eller hålla event är att läraren får 

tillgång till välutbildad personal inom ämnet. Om uppdragen sker på annan plats öppnar det 

upp för möjligheter att använda sig av mer material och därmed skapa mer spänning. Vi 

anser dock att det kostar både pengar och tid. Dessutom måste läraren boka in besöket eller 

personalen vilket innebär att uppdragen endast kommer att genomföras vid enstaka tillfällen. 

Vi har också funderat på för- och nackdelar med att göra en bok. Vi kom fram till att en bok 

kan nå ut till många och kan användas överallt. Dock innebär det en kostnad för läraren och 

kan vara tidskrävande att sätta sig in i. Läraren kan inte få en helhetsblick över materialet 

innan boken är levererad och det är inte möjligt att ha visuella uppdrag. 

 

Vi har valt att skapa en webbsida då det finns stora möjligheter att använda sig av 

multimodala medier för att ge besökaren en tydlig överblick och lätt kunna navigera sig på 

sidan. Genom att tilltala olika sinnen stärks förståelsen för vad materialet handlar om. Dock 

kräver en webbsida internetåtkomst och teknisk utrustning, dessutom behöver läraren ha 

vissa IT-kunskaper. Vi utgår från att svenska skolor världen över idag har såväl internet som 

tillräcklig teknisk utrustning för att visa filmklipp för eleverna. Vi tror även att de flesta lärare 

idag vet hur man navigerar sig på en webbsida men vi har valt att göra ett 

navigeringsfilmklipp för de som anser sig ha begränsad kunskap inom området. Ett 

webbaserat material är tidsbesparande i den aspekten att läraren inte behöver beställa 

material och vänta på leverans. Vi har valt att skapa en webbsida på svenska vilket möjliggör 

att produkten går att använda i svensktalande skolor över hela världen. För att nå ut till så 

många som möjligt med vår produkt har vi valt att använda oss av sociala medier som 

Facebook och Instagram. 
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Det kan vara svårt att få en tydlig överblick för en produkts innehåll innan den är levererad. 

Vi funderade på hur vi skulle gå till väga för att få kunder att välja vår produkt och kom fram 

till att vi ville skapa en tydlig överblick på webbsidan. Vi kom också fram till att vi skulle 

använda oss av tydliga rubriker kopplade till innehållet på sidorna. Dessutom ville vi att 

sidorna skulle utformas på liknande sätt för att få en hög igenkänningsfaktor på webbsidan. 

De lärarhandledningar vi har stött på har ofta kommit som ett kompendium med text och har i 

bästa fall kompletterats med bilder. De har dessutom varit gedigna, vilket är tidskrävande att 

sätta sig in i. Vi funderade över vilka olika sätt man kan göra en lärarhandledning på som inte 

tar massa tid för läraren, utan går snabbt att ta sig igenom. Vi kom fram till att ett kort 

filmklipp på några få minuter kan skapa mer förståelse för materialet än exempelvis ett 

kompendium. Genom att visa hur olika moment är tänkta att genomföras eliminerar vi risken 

för att uppgiften ska komma att missförstås. 

 
I inledningen framgår det att vårt intresse för fysisk aktivitet kopplat till lärande växte fram när 

vi fick testa på ett äventyrspedagogiskt material i utbildningen. Vi såg då att det krävs mycket 

fysiska artefakter för att genomföra de olika momenten vilket vi fick bekräftat när vi arbetare 

med omvärldsanalysen. Vi kom fram till att vi ville utforma en produkt som inte kräver så 

mycket förberedelser och material, som dels ska köpas in och plockas fram vid 

lektionsmomenten, för att underlätta för läraren tidsmässigt. Därför tänkte vi att materialen för 

uppdragen i så stor utsträckning som möjligt ska bestå av utskrifter och fysiska artefakter 

som finns i skolans närområde. Med inspiration från äventyrspedagogiken valde vi att skapa 

ett material med äventyr och uppdrag för att eleverna ska uppfatta lärandet som lustfyllt och 

spännande. Äventyrspedagogikens äventyr kan pågå så länge som en vecka totalt. Tanken 

med äventyr ville vi behålla men ansåg att en vecka var låg tid att spendera på enskilda 

äventyr. Därför tänkte vi dela upp äventyren i olika uppdrag som tar cirka en till två lektioner 

att genomföra. Det ger läraren större möjlighet att anpassa sin undervisning och därför är det 

mer sannoliktt att materialet kommer att användas. Från början tänkte vi att webbsidan skulle 

rikta sig till elever för att det är deras inlärning som ligger till grund för produkten. Vi kom fram 

till att det är bättre att rikta sig till lärare då det är dem som ansvarar för vilken undervisning 

som kommer genomföras. För att en produkt ska nå eleverna och användas i 

undervisningssyfte måste materialet tilltala läraren i första hand. 
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5.3 Målgrupp 

Webbsidan riktar sig främst till lärare i årskurserna förskoleklass till tredje klass. Anledningen 

till att webbsidan riktar sig till lärare i första hand är för att produkten är ett pedagogiskt 

material som är utformat för att användas och vara applicerbar i olika typer skolmiljöer, 

oavsett om skolan befinner sig i en stad eller på landsbygden. Den åldersavgränsande 

inriktningen valdes för att vi kommer vara verksamma i de årskurserna. Uppdragen är 

utformade med tydlig koppling till årskursernas centrala innehåll och kunskapskrav. Eleverna 

är vår målgrupp i det avseendet att materialet är skapat för att stärka deras inlärning och 

hälsa genom fysisk aktivitet. 

 

5.4 Webbsidans och pilotäventyrets utformning 

Webbsidan är skapad genom Weebly då vi stött på webbportalen vid tidigare tillfällen och då 

vi visste att webbsidan skulle gå att mobilanpassa. För att registrera domänen var vi tvungna 

att bestämma oss för ett namn på produkten. Då lärandet gynnas av fysisk aktivitet ansåg vi 

att namnet Kropp till Knopp representerar produkten. Vi valde att skapa en logotyp till vår 

produkt för att förstärka varumärket. Vi skapade ett flertal logotyper innan vi bestämde oss 

för att använda logotypen som är i form av ett kryss med en fylld cirkel över och där namnet 

på produkten står i mitten av logotypen. Krysset symboliserar ”kropp” och den fyllda cirkeln 

symboliserar ”knopp”. För att skapa en webbsida som framhäver text och bild valde vi en vit 

bakgrund. Alla sidor på webbsidan är uppbyggda från samma mall för att skapa tydlig 

struktur och för att besökaren lätt ska kunna navigera sig i och mellan de olika sidorna. 

Oberoende av vilken sida besökaren är inne på finns alltid navigeringsfältet med flikarna 

Startsida, No, Svenska, Matematik, Info samt Kontakta oss i sidhuvudet. Nedanför 

sidhuvudet visas rubrikerna (header) till respektive sida. De skapades genom att vi valde en 

bild som bakgrund och formulerade rubrikerna. Under fliken No finns pilotäventyret 

Rymdresan där det färdiga uppdraget Stjärnjakten finns att tillgå tillsammans med 

nedladdningsbart material. 
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5.4.1 Startsida 

Den första sidan man kommer till när man besöker webbsidan är startsidan 

(http://kropptillknopp.weebly.com). För att särskilja den från de andra sidorna och för att den 

ska kännas välkomnande har vi valt en stor rubrik (header). Den är i form av en 

intresseväckande bild med texten Låt äventyren börja- Pedagogiska äventyr för årskurserna 

Fk-3. Det innebär att besökaren snabbt ser vilken målgrupp webbsidan riktar sig till. Under 

startsidans rubrik (header) finns en kort förklaring till hur Kropp till Knopp är indelad och tre 

inspirerande bilder som vi hittade på Google med inställningen “som får användas och 

ändras”. Till en början tänkte vi ha ett filmklipp på startsidan för att besökaren snabbt skulle 

få en inblick i och intresse för produkten. På grund av att tidsbrist har vi inte hunnit testa 

produkten i en klass och därmed inte heller haft möjlighet att filma eller fotografera när några 

elever testar produkten. Bilderna ligger på webbsidan tills vi testar produkten och får 

möjlighet att filma eller fotografera elever och lägga upp det på webbsidan. Längst ner på 

sidan finns en klickbar bild med texten Navigering på webbsidan och om Kropp till Knopp 

som tar besökaren till ett navigeringsfilmklipp på sidan Info. Ovanför bilden står det Klicka på 

bilden nedan för att få hjälp med navigation på webbsidan. Vi valde att ha ovanstående text 

för att förtydliga för besökaren att bilden är klickbar. Allt som finns på sidan Info hade vi till en 

början på startsidan. Vi ville att det första besökaren möts av ska vara visuellt tilltalande och 

visa på vad webbsidan handlar om, därför valde vi att göra en ny flik kallad Info. 
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5.4.2 Ämne - No 

När besökaren klickar på en ämnesflik i navigeringsfältet kommer denne till det valda ämnets 

sida (http://kropptillknopp.weebly.com/no.html). Anledningen till att äventyren är indelade 

under olika ämnesflikar och exempelvis inte temaflikar är för att förtydliga för läraren vilket 

ämne i läroplanen som kommer att vara i fokus, även om vissa andra ämnen behandlas, 

men sekundärt. Överst på sidan finns en rubrik (header) med text och bild som är kopplade 

till ämnet. På sidan presenteras klickbara bilder till äventyren i form av deras rubriker 

(header). Det ger en visuell överblick för vilka äventyr som finns att tillgå inom det valda 

ämnet. Om muspekaren hålls över en ämnesflik i navigeringsfältet faller en dropplista ned 

med ämnets äventyr. Klickar besökaren på ett äventyr kommer denne direkt till äventyrets 

sida. Håller däremot besökaren muspekaren över ett äventyr faller en till dropplista ned med 

äventyrets olika uppdrag. Man kan således komma direkt från förstasidan till uppdragen 

genom att använda sig av dropplistorna. Från början tänkte vi ha ett kort filmklipp som skulle 

introducera äventyret. Det var för att läraren på ett enkelt och smidigt sätt skulle få reda på 

äventyrets upplägg och vilka uppdrag som hör till. Bredvid filmklippet tänkte vi från början ha 

en text som beskrev äventyrssidans olika delar, istället valde vi att ha två meningar som 

introduktion till uppdraget. Då vi har introducerande filmklipp till varje uppdrag ansåg vi att 

filmklipp på äventyrssidorna inte skulle fylla någon större funktion. Vi tänkte också ha en 

pedagogisk planering till varje äventyr, men då vi har utförliga lektionsplaneringar till varje 

uppdrag ansåg vi att även det skulle bli överflödigt. 
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5.4.3 Äventyr - Rymdresan 

Äventyren skapas för att behandla olika områden inom ett ämne, ett äventyr består av flera 

uppdrag för att möta olika delar av läroplaners centrala innehåll. Överst på äventyrssidan 

Rymdresan finns en rubrik med bakgrundsbild (header) som passar till äventyret 

(http://kropptillknopp.weebly.com/rymdresan.html). Nedanför rubriken (header) har vi valt att 

ha två meningar som introducerar äventyret och informerar om att det finns ett klassdiplom 

att ladda ned längst ned på sidan. Klassdiplomet skapades utifrån en diplommall som finns 

fritt tillgänglig i programmet Word. Längre ned finns uppdragens rubriker (header) vilka är 

direktlänkar till respektive uppdrag. Rubriken till pilotäventyret Rymdresan är i form av en bild 

på solsystemet med texten Rymdresan- Följ med på ett äventyr genom universum. Bilden på 

solsystemet valdes för att visuellt skapa en uppfattning om vad äventyret handlar om. 

Namnet på äventyret valdes för att skapa intresse och spänning inför de olika uppdragen. 

Kommande äventyr kommer att byggas upp på liknande sätt. Vi valde att inte ha något större 

textstycke på sidan då vi anser att det skulle kunna komma att ta fokus från den visuella 

överblicken som bilderna ger. 
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5.4.4 Uppdrag - Stjärnjakten 

Vi ville skapa en tydlig överblick och ett stilrent intryck för besökaren. För att åstadkomma 

det återkommer vissa saker på alla sidor, precis som på äventyrssidorna finns en rubrik 

(header) överst på uppdragssidorna http://kropptillknopp.weebly.com/stjaumlrnjakten.html.  

 

Under rubriken finns ett kort filmklipp med uppdragsgivarna som ber klassen om hjälp. 

Anledningen till filmklippet är att uppdraget ska kännas spännande och lustfyllt. 

Stjärnväktarna meddelar att stjärnorna har ramlat ner från himlen och eleverna ska utifrån 

stjärnkartor återskapa stjärnbilder på marken med saker som finns på i deras omgivning, till 

exempel med hjälp av stenar, kottar och pinnar. På så vis kan stjärnväktarna se från rymden 

var de ska placera stjärnorna igen. När eleverna samlar material och avbildar stjärnhimlen 

använder de sig av flera olika sinnen och stimulerar samtidigt inlärningen genom den fysiska 

aktiviteten. Genom att hjälpa stjärnväktarna kan uppdraget kännas meningsfullt för eleverna 

(Miller, 2006). 

  

 
 

Under uppdragsfilmen finns ett filmklipp för läraren som fungerar som en lärarhandledning 

och beskriver hur uppdraget är tänkt att genomföras och vilket material som behövs. Av egna 

erfarenheter har vi sett att många läromedel kommer med gedigna lärarhandledningar vilket 

är problematiskt då det tar mycket tid för läraren att sätta sig in i det. Filmklippet är tänkt att 
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ersätta den traditionella lärarhandledningen för att tidsmässigt underlätta för läraren. 

Anledningen till att vi valde att ha all information om uppdraget på samma sida är för att inte 

skapa förvirring hos besökaren. Läraren slipper dessutom navigera sig mellan många sidor, 

som hade varit fallet om uppdragsfilmen placerats på en separat sida.  

 
Inför skapandet av de två filmklippen skrev vi manus och använde oss av en iPad för att 

filma, fotografera samt spela in våra röster. Vid redigerandet av filmklippen användes 

programmet iMovie. iMovie valdes då vi har tillgång till programmet och tidigare kunskaper 

om dess funktioner. I lärarhandledningsfilmen användes såväl rörliga bilder som stillbilder, 

ljudet spelades in separat. Efter att ha spelat in uppdragsfilmen la vi till effekter i iMovie och 

lade därefter in det i programmet garageband där rösterna förvrängdes för att rösterna skulle 

uppfattas som från utomjordiska varelser.  Båda filmklippen lades sedan upp på YouTube för 

att vi skulle kunna länka till klippen i Weebly så de syns som ett klipp direkt på webbsidan 

Kropp till Knopp.  

 

Nedanför filmklippet som är avsett som lärarhandledning finns uppdragets material visat som 

bilder för att skapa en tydlig överblick. Materialet finns även som nedladdningsbara filer att 

tillgå. Det nedladdningsbara materialet har vi skapat själva och laddat upp i PDF-format för 

att ingen ska kunna redigera och göra om materialet. Stjärnkartorna skapades i PowerPoint 

med inspiration från andra stjärnkartor1. Tackbrevet skapades i PowerPoint. Därefter togs en 

skärmdump av brevet och klistrades in som en bild i PowerPoint för att kunna spegelvändas. 

Brevet spegelvändes för att det ska vara spännande för eleverna att tyda meddelandet från 

de utomjordiska stjärnväktarna. Tackbrevet utformades för att införliva en känsla hos 

eleverna att de åstadkommit någonting meningsfullt (Miller, 2006). Elevdiplomen skapades i 

programmet Word utifrån en mall som var avsedd för visitkort. Det gör att det får plats 10 

elevdiplom på ett A-4. Vi valde att skapa diplomen för att positivt förstärka elevernas 

självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. 

 

																																																								
1	Uppsala innovation kontaktades angående upphovsrättsliga frågor. Då stjärnkartorna som vi tog inspiration från är en 
stiliserad avbildning av stjärnhimlen som den ser ut, ansåg Uppsala innovation att vårt material inte medför några 
upphovsrättsliga problem.	
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Längst ned på sidorna finns en tipsruta med förslag på hur läraren kan arbeta vidare med 

området: Läs gärna historier om de olika stjärnbilderna i anslutning till uppdraget. Samtala 

om att det inte är stjärnorna som flyttar på sig stjärnornas placering på himlen beror på att 

jorden roterar. Diskutera varför polstjärnan befinner sig i centrum på alla stjärnkartor. 

Anledningen till tipsen är att uppdraget inte behandlar de aspekterna och det kan vara bra för 

inlärningen att sätta kunskaperna i ett större sammanhang.   
 

5.4.4.1  Stjärnjakten – Framtagande av pilotuppdraget 
I ett tidigt skede kom vi fram till att vi ville skapa ett äventyr som handlade om rymden, då vi 

är intresserade av ämnet. Med utgångpunkt i det centrala innehållet i LGR11 (s.128) listade 

vi det innehåll som skulle kunna appliceras i ett rymdäventyr, det som senare kom att kallas 

Rymdresan. Punkten i LGR11: Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till 

varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 

delades upp i de tre olika meningarna. Vi spånade på tre namn till de potentiella uppdragen. 

Namnen som vi bestämde oss för var Yr i bollen?, Ny och nedan, vad kommer sedan? samt 

Stjärnjakten. Därefter utförde vi en brainstorming för utformningen av alla tre uppdrag. Vi 

hade från början tänkt skapa hela Rymdäventyret, vi fick däremot besluta oss för att endast 

göra ett pilotuppdrag då vi ville hellre ville göra ett helt färdigt uppdrag än att skapa tre 

varianter av det vi ville förmedla. Vi fick mest idéer och såg många möjligheter för uppdraget 

Stjärnjakten och det kom därför att bli vårt pilotuppdrag. 
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Utifrån idéerna som växte fram under brainstormingen fick vi en tanke om hur Stjärnjakten 

skulle kunna komma att se ut och hur det skulle kunna genomföras. Tanken var att läraren 

skulle hänga upp stjärnbilder på fyra olika platser på skolan. Varje plats skulle representera 

en årstid. Stjärnbilderna för våren skulle exempelvis kunna vara upphängda i ett träd medan 

stjärnbilderna för sommaren kunde hänga i ett fotbollsmål. Eleverna skulle på sina 

årstidskartor ringa in stjärnbilderna och gissa vilken årstid som representerades på 

respektive plats. De skulle då kunna se skillnaderna mellan vilka stjärnbilder som 

förekommer under de fyra årstiderna. Det kan vara problematiskt för läraren att sätta upp 

bilderna i rätt förhållande till varandra. Om läraren inte lyckas sätta upp stjärnbilderna korrekt 

skulle det kunna vara svårt för eleverna att få en uppfattning om stjärnhimlens utseende då 

de möts av två olika varianter av stjärnhimlen. Därmed kan övningen lätt förlora sitt syfte, att 

eleverna ska lära sig hur stjärnhimlen ser olika ut vid olika årstider.  

 

Med utgångspunkt från den första idén såg vi över huruvida uppdraget tog hänsyn till 

arbetets frågeställningar: 

 

- På vilket sätt är lärande och fysisk aktivitet sammankopplat och hur kan en produkt utformas 

som tar fasta på en sådan koppling? 

-       Hur kan en pedagogisk produkt där lärande och fysisk aktivitet är integrerat göras 

lättillgänglig för lärare?  

 

Vi ansåg att uppdraget bemötte den första punkten då det skulle innebära mycket fysisk 

aktivitet. Dock ansåg vi att den andra punkten inte uppfylldes då uppdraget skulle kräva 

mycket förberedelser från lärarens sida. Läraren skulle vara tvungen att skriva ut alla 

bilderna samt behöva placera ut dem, det skulle dessutom inte vara hållbart i ett 

miljöperspektiv. Då vi kom fram till att uppdraget inte mötte båda frågeställningarna valde vi 

att göra en tankekarta för att utveckla uppdraget. Vi diskuterade vilka olika överväganden vi 

behövde göra och vi började med att ställa oss frågan: hur kan vi underlätta för läraren?, då 

den frågeställningen inte bemöttes. Om man låter eleverna själva skapa stjärnbilderna istället 

för att läraren ska placera ut dessa är det tidsbesparande för läraren. Elevernas förståelse 

för stjärnhimlens utseende ökar dessutom om de får använda flera sinnen, vilket de får vid 

skapandeprocessen. Det krävs dessutom färre utskrifter vilket är positivt ur ett miljövänligt- 

och ekonomiskt perspektiv. 

 

Vi diskuterade också om uppdraget skulle kräva att skolan köper in materialet eller om det 

ska gå att använda material som redan finns på skolan eller i dess närområde. Om skolan 

köper in material underlättar det för oss då vi kan välja helt fritt vad vi skapar. Dock tror vi 
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inte att vår produkt kommer få lika stor spridning och nå ut till lika många elever då skolor 

inte har obegränsat med pengar att köpa in material för. Olika kommuner och skolor har olika 

förutsättningar för att bistå med undervisningsmaterial. Vi anser att alla barn ska ha samma 

förutsättningar och rätt till god utbildning. Om det krävs att skolan köper in vårt material 

kommer inte alla lärare ha möjlighet att använda sig av det. Vi bestämde oss därför för att 

våra uppdrag endast ska kräva material som vanligtvis finns på skolor eller i dess 

närområde. I uppdraget Stjärnjakten används därför material som kottar, pinnar, och stenar 

som lätt kan bytas ut mot till exempel, hinkar, spadar och hopprep. De ska användas när 

eleverna återskapar stjärnkartorna på marken.  

 

Eleverna aktiveras fysiskt när de samlar in de material som behövs samt när de skapar 

stjärnkartorna. De aktiveras även när de går runt och studerar de andra gruppernas arbeten, 

det momentet fördjupar även elevernas förståelse för att stjärnhimlen förändras under året. 

En svårighet som kan uppstå under genomförandet av uppdraget är att eleverna kan ha 

svårt att föra över det som visas på pappret till att skapa samma sak på marken. Det är av 

fördel att eleverna arbetar i grupp då de kan lyfta och hjälpa varandra att utveckla de 

kognitiva förmågorna som behövs vid en sådan uppgift. Ett annat problem som kan uppstå är 

att eleverna inte kan identifiera de andra gruppernas stjärnbilder och därmed inte kunna lista 

ut vilken årstid stjärnkartan ska representera. Det är då positivt att eleverna arbetar i grupp 

då de kan diskutera olika alternativ. För att överbygga svårigheterna som nämns kom vi fram 

till att eleverna ska jämföra sina resultat med varandra vilket fördjupar elevernas förståelse 

och ger läraren möjlighet att försäkra sig om att alla elever har tagit del av ämnesinnehållet. 

Vi valde av samma anledning att ha återkopplingsfrågor som läraren kan förmedla i slutet av 

uppdraget. Frågorna berör bland annat vilka strategier eleverna hade och om de ansåg att 

något tillvägagångsätt var mer fördelaktigt.  

 

Vi har övervägt flera olika sätt för hur eleverna kan få information om uppdraget. Det första vi 

tänkte var att eleverna skulle få ett brev med informationen. Dock ville vi komma på något 

roligare som verkligen fångar elevernas intresse och lust att lära. Vi kom då på att vi kunde 

be läraren att klä ut sig till en rymdvarelse och ge denne information om vad som skulle 

förmedlas till barnen i form av något som kan liknas vid ett manus. När vi tänkte mer på det 

kom vi fram till att alla lärare kanske inte känner sig bekväma att med att vara utklädda och 

spela en roll. Dessutom skulle utstyrseln kosta pengar och/eller tid att sätta ihop. Läraren 

skulle också behöva öva vilket i sin tur tar tid. Slutligen kom vi fram till att vi själva kunde klä 

ut oss och agera rymdvarelser för att förmedla uppdraget till eleverna via ett filmklipp på 

webbsidan.   
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5.4.4.1  Stjärnjakten - Didaktiska överväganden  

Vid skapandet av pilotuppdraget Stjärnjakten gjorde vi ett flertal didaktiska överväganden. Vi 

skapade en lektionsplanering som läraren kan hämta hem på sidan för uppdraget. 

Lektionsplaneringen utgår från flera av de didaktiska frågor som tas upp under avsnittet och 

vi utgick bland annat från den didaktiska triangeln som  beskriver de tre 

grundfrågeställningarna: Vad? som handlar om innehållet, Hur? som handlar om metoden 

och Varför? som handlar om syftet.  

 
(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik) 

 

Under frågan Vad? framkommer det vad eleven ska lära sig, det vill säga vilket innehåll som 

undervisningen ska behandla. I Stjärnjakten behandlas en del av det centrala innehåll som 

finns i LGR11 under avsnittet naturorienterande ämnen: stjärnbilder och stjärnhimlens 

utseende vid olika tider på året (LGR11, s. 128). Metoder och arbetssätt som behandlas är: 

enkla fältstudier och observationer i närmiljön, enkla naturvetenskapliga undersökningar 

samt dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra 

uttrycksformer (LGR11, s. 129).     

 

Under frågan Hur? framkommer det hur eleven ska lära sig, det vill säga med vilken metod 

innehållet ska förmedlas. Med hjälp av utskrivna stjärnkartor skapar eleverna i grupp egna 

kartor på marken, med exempelvis stenar, kottar och pinnar. De tränas då i förmågan att 

beskriva och förklara enkla samband i naturen utifrån egna upplevelser och utforskande av 

närmiljön. Genom övningen tränar de också förståelsen för att stjärnhimlen ser olika ut 

beroende på vilken årstid det är. Eleverna dokumenterar sitt arbete genom att i grupp skapa 

stjärnbilder på marken och sedan ringa in dem på gruppens stjärnkarta. De kommer även 

studera och granska de andra gruppernas arbeten för att ta reda på vilka årstider som 

grupperna avbildat. Därefter gör de jämförelser mellan sina egna och andras resultat. När de 

har gissat vad de andra grupperna har skapat för stjärnbilder och årstid, kommer de i sina 

grupper presentera för klassen vilken årstid de hade och vilka stjärnbilder de har skapat. 

Uppdraget är utformat för att bidra med fysisk aktivitet då det är bevisat att det gynnar 

inlärningen, vilket framgår tidigare i arbetet. Den fysiska aktiviteten sker när eleverna ska 
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hämta material samt skapa stjärnbilderna. De rör även på sig när det studerar de andra 

gruppernas arbeten. 

Under frågan Varför? framkommer det varför eleven ska undervisas i ett visst innehåll, det 

vill säga vilket syfte och målsättningar som undervisningen ska ha.  

 

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse 

för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt 

förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från 

undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att 

eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter 

och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. (LGR11, 

s.127) 

Förutom de frågor den didaktiska triangeln förmedlar har vi även valt att utgå från följande 

didaktiska frågor: Vem?, När?, Med vem? och Var?. Anledningen till att vi vill utgå från dessa 

frågor är för att sätta undervisningen i ett större sammanhang där lärandemiljön och de 

personer som befinner sig i den tas hänsyn till.  

 

Frågan Vem? handlar om vem det är som ska lära sig och vem undervisningen är riktad till. 

Uppdraget är skapat utifrån ett elevcentrerat perspektiv för att gynna inlärningen hos 

eleverna, vilket innebär att eleverna själva är delaktiga i sin inlärning. Även om uppdraget 

riktar sig till eleverna så ska läraren finna undervisningen genomförbar och vi har därför tagit 

den aspekten i åtanke vid framtagandet av webbsidan.  

 

Frågan När? handlar om när eleverna ska lära sig. Stjärnjakten riktar sig främst till årskurs 2 

då det ämnesinnehållet som uppdraget behandlar ofta tas upp i den årskursen. Uppdraget 

kan självklart användas i andra årskurser om läraren anser att materialet är lämpligt.  

Frågan Med vem? handlar om vem eller vilka eleven ska lära sig med. Pilotuppdraget utgår 

från ett elevcentrerat perspektiv och eleverna är medskapare av kunskapen genom att i 

samarbete lära av varandra. Lärandet sker i elevgrupper där de har sin lärare som stöd. 

Stjärnväktarna i uppdragsfilmen fungerar som uppdragsgivare och att eleverna hjälper dem 

kan öka motivationen och meningsfullheten för lärandet.  
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Frågan Var? handlar om i vilken miljö eleverna ska lära sig. Som det nämns i Inledning och 

bakgrund anser Jedeskog (2007) att den fysiska miljön som eleverna befinner sig i påverkar 

deras attityder. Hon menar att det kan ses som ett redskap för läraren att påverka elevernas 

beteenden och lärandetillfällen genom att välja en arbetsmiljö som är tillfredställande och 

anpassad efter elevernas behov. Uppdraget sker utomhus i en mer stimulerande miljö vilket 

gör lärandet elevcentrerat då arbetsmiljön är anpassad efter elevernas behov för inlärning. 

Stjärnjakten är även anpassat för att vara applicerbar i olika typer skolmiljöer, oavsett om 

skolan befinner sig i en stad eller på landsbygden då uppdraget inte kräver allt för specifika 

eller gedigna material.  

 

5.4.5 Info och Kontakta oss 

Överst på sidorna Info och Kontakta oss finns det precis som på de andra sidorna en rubrik 

(header). På sidan Info möts man först av ett navingeringsklipp som ger besökaren 

information om hur webbsidan är uppbyggd och hur denne kan navigera sig på och mellan 

de olika sidorna. Det bidrar till att besökare som inte är lika vana vid att använda datorer 

lättare får tillgång till materialet, klippet ökar därmed webbsidans användarvänlighet. Vid 

skapandet av filmklippet användes programmet screencast-o-matic. Vi filmade datorskärmen 

samtidigt som en av oss läste från ett manus. Ursprungligen låg navigeringsklippet på 

startsidan, det för att den riktar sig till användare som inte är vana vid att använda sig av IT. 

Därmed hade användaren direkt kunnat se klippet för att navigera sig vidare. Vid eftertanke 

valde vi istället att ha filmklippet på sidan Info då vi ville att Startsidan skulle vara visuellt 

tilltalande och tydligt beskriva syftet med webbsidan. Istället valde vi att ha en klickbar bild 

som för användaren till sidan Info.  

 

 
Längre ned på sidan Info beskrivs produktens syfte och hur begreppet Kropp till Knopp 

uppkom samt dess innebörd. Längst ned på sidan finns en fil med den här uppsatsen, för de 
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användare som vill se hur produkten växte fram. På sidan Kontakta oss finns bilder på oss 

samt information om att vi är lärarstudenter och har skapat Kropp till Knopp som resultat av 

vårt självständiga arbete. Därunder finns ett formulär där besökaren kan kontakta oss via e-

post samt en karta som visar att vi håller till i Uppsala. 
 

5.4.6 Sociala medier 
För att produkten ska nå ut till användarna används sociala medier. Janett (2013) menar att 

informationen på en traditionell webbsida innebär en envägskommunikation med mycket lite 

interaktion. Sociala medier menar hon främjar konversationer mellan olika människor. På 

exempelvis Facebook kan man ge respons på meddelanden från människor eller skriva 

meddelanden på deras vägg. Sådana interaktioner innebär att sociala medier medför en 

tvåvägskommunikation på ett sätt som en statisk webbsida inte kan. 
 
Genom användandet av såväl Facebook som Instagram ökar möjligheterna att nå ut till 

aktiva lärare inom årskurserna förskoleklass till tredjeklass som är målgruppen. 

Facebooksidan Kropp till Knopp- läromedel marknadsförs genom att interagera och 

kommunicera med möjliga användare av produkten. Det kommer göras genom att bland 

annat gilla och kommentera på sidor som är kopplade till skolverksamhet. På Facebooksidan 

finns länkar som kopplar besökaren direkt till webbsidan och till Instagramkontot 

kropptillknopp. I framtiden kommer följarna att uppdateras när nya ämnen, äventyr och 

uppdrag publicerats och finns tillgängliga på webbsidan. Facebooksidan fungerar som en 

plattform för kommunikation där användare av produkten kan dela med sig av sina 

upplevelser och tankar kring materialet, till såväl andra användare som till oss. Det innebär 

att användarna kan påverka utformandet av framtida äventyr och uppdrag.  

 

 
 
Traditionell marknadsföring med kategoriserade annonser och annan typ av reklam som 

innebär en envägskommunikation håller på att suddas ut. Istället växer marknaden för 
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relationsmarknadsföring sig allt starkare. Relationsmarknadsföring innebär att nå ut till 

målgruppen och fånga deras intresse och hålla dem engagerade samt att stanna i deras 

flöde och finnas i deras medvetande. (Janett, 2013) 
 
Instagramkontot kropptillknopp kommer att förmedla videoklipp och bilder som användare av 

produkten har delat med sig av till oss. Det blir en inspirationskälla för hur produkten kan 

användas i olika miljöer och ger användarna en bekräftelse om att deras åsikter räknas. För 

att sprida vetskapen om att produkten finns och för att öppna upp för kommunikation kommer 

ord som exempelvis hashtag kropptillknopp, aktivitet och lärande användas vilka är kopplade 

till produkten. 

 

 
 

 

6. Utvärdering med enkät 
För att utvärdera produkten valde vi att tillfråga två aktiva lärare inom årskurserna 

förskoleklass till tredjeklass om deras åsikter kring produkten. För att få reda på svaren till 

frågorna använde vi oss av en enkät, som skapades i Google Docs. Vi kom i kontakt med 

lärarna under vår verksamhetsförlagda utbildning och båda lärarna valde att delta med sina 

åsikter via enkäten. Med hänvisning till vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) har samtycke givits genom att de tillfrågade har svarat på enkäten. 

Det hade varit optimalt om enkäten hade haft ett större deltagande samt kombinerats med 

intervjuer. Utvärderingen hade dessutom varit mer omfattande om vi haft möjlighet att dels 

själva testa uppdraget i en klass men även observerat när andra lärare använder sig av det, 

vilket i sin tur hade gynnat produkten. Det hade även varit önskvärt att genomföra en 

användaranalys i ett tidigt skede men då arbetsprocessen varit begränsad gällande såväl tid 

som resurser, valde vi därför att först arbeta fram en produkt och ett material för att därefter 

låta användarna komma med åsikter. Användarnas åsikter möjliggör för potentiella framtida 

förändringar och förbättringar av produkten.  
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Enkäten finns som bilaga till dokumentet. Där ställs frågor som handlar om huruvida de 

tillfrågade uppfattar webbsidans navigering som enkel, om den är visuellt tilltalande, om 

sidornas upplägg och struktur är logisk, om pilotuppdraget är genomförbart och om de 

tillfrågade lärarna kan se sig själva genomföra uppdraget.  
 
I enkäten framkom det att navigeringen uppfattas som mycket enkel, den visuella 

utformningen ansågs vara mycket tilltalande, sidornas upplägg och struktur var mycket logisk 

och det framgick att produkten har ett bra upplägg samt att strukturen var genomtänkt. 

Stjärnjakten ansågs vara högst genomförbart i undervisningssyfte och det var högst troligt att 

de kunde se sig själva genomföra uppdraget med sin klass samt att uppdraget kan göra 

ämnet tydligare och mer greppbart kunskapsmässigt för eleverna. I de övriga 

kommentarerna framgick det att uppdragsfilmerna ansågs vara en kul inspiration som kan 

motivera eleverna. 
 
Åsikterna som framförs i enkäten medför att några slutgiltiga förändringar inte kommer att 

ske på webbsidan då responsen var mycket positiv. Istället kommer vi som tänkt, låta 

framtida äventyr och uppdrag utformas utifrån den befintliga mall som pilotuppdraget medför. 

Med det resultat som enkäten påvisar bidrar vårt arbete med en produkt som är relevant på 

marknaden, som uppfyllt de syften som skrivs fram i Problemställningen och som vidare 

diskuteras under nästa avsnitt. 
 

7. Diskussion 

I avsnittet diskuteras huruvida arbetet lett fram till att behandla syftet med framtagandet av 

produkten. Under Problemställningen är syftet formulerat med följande två frågeställningar: 
 

-       På vilket sätt är lärande och fysisk aktivitet sammankopplat och hur kan en produkt utformas 

som tar fasta på en sådan koppling? 
-       Hur kan en pedagogisk produkt där lärande och fysisk aktivitet är integreras göras 

lättillgänglig för lärare?  

 
Vi anser att metoderna som använts för att skapa produkten lämpade sig för ändamålet 

utifrån de förutsättningar som funnits. Det hade varit optimalt om det i ett tidigt skede hade 

gjorts en användaranalys med andra potentiella användare av produkten. Det för att få en 

större inblick i vad lärare idag anser om material som innefattar fysik aktivitet och vad som 

krävs av materialet för att lärare ska komma att använda sig av det. Vi hade i så fall med stor 
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sannolikhet kunnat få åsikter om vad som bidrar till en produkts lättillgänglighet och tips på 

hur ett material kan utformas för att kunna appliceras i undervisningen. Med stöd i den 

forskning som presenterats angående lärares tidsbrist anser vi att produkten väl möter syftet 

genom att vara väl lättillgänglig för lärare och applicerbar i undervisningen. Det har bland 

annat gjorts genom att skapa en webbaserat produkt där ytterst lite material behöver 

tillhandahållas av läraren. Genom att ha nedladdningsbart material, en lektionsplanering på 

webbsidan samt filmklipp går det snabbt för läraren att sätta sig in i materialet. 
 
Omvärldsanalysen hade med fördel varit mer omfattande om inte samma tidsbegränsning 

funnits, men under de rådande omständigheterna anser vi att den är väl utarbetad. Om 

omvärldsanalysen hade varit mer omfattande hade möjligheten funnits att skapa Kropp till 

knopp  i förhållande till flera produkter på marknaden. Därmed hade produkten kunnat 

utvecklas utifrån fler aspekter, en tydligare bild hade framkommit för hur en produkt kan 

utformas för att gynna inlärning genom fysisk aktivitet. Vi anser att vi lyckats skapa produkten 

utifrån den aspekten. Lärandet gynnas då eleverna i samband med uppdragen förflyttas från 

klassrumsmiljö med mycket stillasittande till en miljö som inbjuder till fysisk aktivitet. 
 
Framtida äventyr och uppdrag kommer att utformas på samma sätt som pilotuppdraget 

Stjärnjakten. Det är för att skapa tydlighet i hur man navigerar sig på webbsidan samt för att 

göra materialet lättåtkomligt och ha en hög igenkänningsfaktor på webbsidan. Inför 

kommande uppdrag möjliggörs en användaranalys genom bland annat sociala medier där en 

tvåvägskommunikation kan ske för att veta vilka behov som materialet behöver uppfylla 

(Janett, 2013). När vi testar produkten på elever kommer hänsyn behöva tas till de 

forskningsetiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 2002).   
 
Med det som har framkommit under arbetet för uppsatsen anser vi att vår produkt gynnar 

inlärningen genom fysisk aktivitet samt är lättillgänglig för lärare och applicerbar i 

undervisningen. Produkten uppfyller där med de syften som är formulerade i 

Problemställningen och vår produkt medför ett helt nytt sätt att undervisa på. 
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