
 

Plan för utökad rörelse i skolan – Båtsmansskolan 
 

 
Bakgrund  
 
Båtsmansskolan har fått i uppdrag av Haninge kommun att skriva en handlingsplan gällande ökad fysisk 
aktivitet för våra elever under skoldagen.  
 
Forskare vid Centre för Brain Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs 
universitet, har i vetenskapliga studier påvisat att en ökad mängd rörelse under skoldagen stimulerar 
lärandet och förbättrar skolresultaten. Daglig fysisk aktivitet påverkar koncentrationsförmågan och 
därmed inlärningsförmågan. Motorisk träning underlättar och påverkar den kognitiva utvecklingen 
som i sin tur har betydelse för inlärningen. Genom att låta eleverna röra på sig mera kan vi påverka 
deras motorik, koncentration och skolprestationer.  
 

Fysisk rörelse och aktivitet på skolan  
 
Utöver de schemalagda idrottslektionerna, som varje elev har två gånger per vecka, äger i dagsläget 
en hel del fysisk aktivitet rum på skolan, både i organiserad form under lektionstid men också genom 
spontan och ordnad lek och rörelse under raster och fritidstid. Nedan följer exempel på de fysiska 
aktiviteter som finns på skolan. 
 

 Rörelsepauser, vi har en egen YouTubekanal (sökord Båtsmansskolan) där vi har ett dussintals 
videofilmer med diverse fysiska aktiviteter.  När eleverna behöver korta avbrott så spelas dessa 
videos upp så eleverna får en värdefull rörelsepaus.  

 Vi har en friluftsdag varje höst, år 2019 var vi på Tyresta.  

 Dagliga gemensamma och styrda rastaktiviteter med ansvarig personal.  

 Fritidstiden inleds alltid utomhus för att ge eleverna möjlighet till fri lek och rörelse.  

 Idrottsföreningar som vill besöka skolan för att visa upp sin idrott är varmt välkomna.  

 Till våren kommer vi arrangera en idrottsdag på Torvalla IP där barnen kommer få tävla i flera 
friidrottsgrenar. Detta blir vårt OS då riktiga OS går i Tokyo samma år, 2020.  

 På fritids erbjuds möjligheten att till gymnastiksalen för fysiskt aktivitet.  

 Anpassa skolgården för att locka till ökad rörelse under raster.  

 Fotbollsplanen nyttjas på varje rast och väldigt många elever spelar fotboll regelbundet där. 

 Lekdagar där äldre elever leder och lär yngre elever olika lekar som innefattar fysisk aktivitet.  

 

 
En viktig del i vår strävan mot mer utökad rörelse är att skolans personal inspireras av varandra och 

delar goda exempel och upplägg mellan sig. 

Under läsåret 2019/2020 genomförs därför friskvårdsträningar av personal för personal i 

gymnastiksalen en kväll i veckan. Initiativtagare till detta är skolans nya hälsoinspiratör Mattias Drotz 

som även kommer gå kommunens utbildning under hösten 2019.  


