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Tummen upp! Idrott och 
hälsa kartläggning åk 3
Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma 
elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven  
i Lgr 11.

PROVLEKTION: OS
Följande provlektion är ett utdrag ur Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 
Elevhäfte och Tummen upp! Idrott och hälsa kartläggning åk 3 Lärarbok. Uppgifterna 
ger eleverna förutsättningar att utveckla förmågan att genomföra och anpassa ute-
vistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Lektionen består av:

• Introduktionssidan Natur och utemiljö från lärarboken, sidan 57
• Aktiviteten Skridskoaktiviteter från lärarboken, sidan 59
• Teoretiska kartläggningsövningar Vad ska vi ha på oss? från elevhäftet, sidan 5
• Kartläggningsmall från lärarboken, sidan 60
• Bedömningsstöd från lärarboken, sidan 61
• Framåtsyftande planering från lärarboken, sidan 62
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Syfte och mål

Syfte och mål med provlektionen är att eleverna ska ges förutsättningar att 
anpassa sig till olika förhållanden, både när det gäller klädsel och förutsättningar 
i underlaget. Eleverna får möjlighet att träna olika förmågor (balans, smidighet, 
spänst, koordination osv.).

Siktar mot kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

• Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpass-
ning till olika förhållanden /…/

Så här kan du arbeta

1. Läs igenom introduktionssidan och instruktionen för aktiviteten, sidan  
57 och 59.

2. Kopiera kartläggningsmallen, så många som du behöver till din elevgrupp.
3. Kartlägg elevernas förmågor och kunskaper under aktivitetens och den ordi-

narie lektionens gång. Ta ställning till hur eleven deltar i aktiviteter, koordine-
rar och balanserar sin kropp i förhållande till underlaget samt rör sig ledigt i 
utemiljö. Notera i kartläggningsmallen.

4. Den teoretiska kartläggningsövningen ur elevhäftet kan användas parallellt 
med de praktiska aktiviteterna. Kopiera Vad ska vi ha på oss?, så många som 
du behöver till din elevgrupp.

5. Efter lektionen: använd dina noteringar i kartläggningsmallen tillsammans 
med bedömningsstödet för att bedöma elevernas kunskaper.

6. Planera kommande undervisning och kartläggningstillfällen utifrån tips och 
råd i avsnittet Framåtsyftande planering.

Tips för fortsatt arbete

Fakta om Vinter-OS

Vinter-OS 2018 pågår mellan den 9 februari - 25 februari i staden Pyeong-
chang i Sydkorea. OS hålls vart fjärde år, sommar-OS och vinter-OS var 
för sig. Den viktigaste symbolen i OS är de fem olikfärgade ringarna. De 
symboliserar de fem världsdelarna. 

Paralympics är en stor idrottstävling för elitidrottare med funktionsned-
sättning. Den äger rum samma år och samma plats som olympiska spelen. 

Varje OS har sin egen maskot. De är ofta ett djur eller någon annan figur 
som har en speciell koppling till landet. Den allra första maskoten hette 
Schuss. I Pyeongchang heter maskoten Soohorang. Det är en vit tiger som 
gillar utmaningar, men är också en pålitlig vän som skyddar idrottarna, åskå-
darna och alla deltagare. Se tidigare maskotar: www.olympic.org/mascots

(Källa: NE och Sveriges olympiska kommitté)

https://www.olympic.org/mascots
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•  Låt eleverna fundera över vilka aktiviteter man kan göra ute under vin-
tern? Hur anpassar man sin klädsel för aktiviteter under vintern? Vad   
är skillnaden mellan att röra sig ute på vintern jämfört med ute på 
 sommaren? 

•  Låt eleverna berätta om någon speciell vinter-OS sport som de känner 
till. Jämför sporterna under vinter och sommar-OS. Sammanställ elev-
ernas svar i förslagsvis ett VENN-diagram. Diskutera: finns det några 
likheter respektive skillnader i typer av sporter, klädsel osv. 

•  Låt eleverna måla en egen maskot och skriva vilka egenskaper den har. 
Diskutera vilka egenskaper som är bra att ha när man idrottar. 

•  Mer info kring OS hittar ni på OS i skolan och OS 2018.

Varför Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3?

I och med att det inte finns några kunskapskrav i idrott och hälsa för åk 3 finns ett behov 
av att säkerställa att eleverna är på god väg att nå kunskapskraven i ämnet för årskurs 6. 
Här fyller Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 en stor funktion, då före-
slagna aktiviteter och bedömningsstöd utgår från kunskapskraven för betyget E i slutet 
av åk 6 – men tar fasta på att eleverna behöver delmål och avstämning för att nå dit.

Varje avsnitt i boken fångar upp ett område i ämnet idrott och hälsa som eleverna 
med hjälp av det centrala innehållet ges möjlighet att utveckla utifrån var och 
ens olika förmågor.

Vid kartläggning och bedömning redan i åk 3 öppnas därmed möjligheten att 
arbeta framåtsyftande – med elevdelaktighet och formativ bedömning – och 
möjligheterna att minst nå kunskapskravet för betyget E i slutet av åk 6 ökar. 

Läs mer om Tummen upp! kartläggning åk 3 på www.liber.se.

http://sok.se/den-olympiska-drommen/os-i-skolan.html
http://sok.se/olympiska-spel/tavlingar/spelen/pyeongchang-2018.html
https://www.liber.se/Grundskola/Grundskola-ar-F-3/Idrott-och-halsa/Kartlaggning-och-bedomning/Tummen-upp-Praktisk-estetiska-amnen-Kartlaggning-ak-3-6/
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Natur och utemiljö
Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk 6
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss 
anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Förmågor att utveckla
• genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika 

förhållanden och miljöer

Centralt innehåll i årskurs 1–3

Friluftsliv och utevistelse
• Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
• Allemansrättens grunder.

Kartläggning och bedömning utifrån kunskapskrav som prövas
I detta avsnitt kartlägger och bedömer vi hur eleven kan genomföra 
olika aktiveteter i natur och utemiljö och med anpassning till olika 
förhållanden och allemansrättens regler. Vi har valt att dela upp kart-
läggningen i följande moment:

1. Genomföra aktiviteter med anpassning till olika förhållanden
2. Genomföra aktiviteter med anpassning till allemansrättens regler

Aktiviteter under perioden

Genomföra aktiviteter med anpassning till olika förhållanden
HT: Byt träd
VT: Skridskoaktiveter

Genomföra aktiviteter med anpassning till allemansrättens regler
HT: Skräpjakten
VT: Tipspromenad

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Elevhäfte
I elevhäftet fi nns teoretiska kartläggningsövningar kopplade till detta 
kunskapskrav.
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Genomföra aktiviteter med anpassning till olika förhållanden

Skridskoaktiviteter
Skidskor kräver stor anpassning när det gäller de motoriska grundformerna. 
Här får man verkligen möjlighet att titta på elevernas förmåga att anpassa sig 
till olika förhållanden, både när det gäller klädsel och förutsättningar i under-
laget. När du bygger teknikbanan är det bra att se till att du har med övningar 
som kräver skiftande förmågor (balans, smidighet, spänst, koordination osv.).

Plats
skridskobana (inne eller ute)

Material
skridskor och hjälmar till alla elever, hopprep, ärtpåsar, koner, mjuk boll etc.

Så här går det till
Dela upp skridskobanan i två delar. Dela upp eleverna i två grupper. 
På ena halvan ska en grupp elever åka en teknikbana, på den andra 
halvan ska den andra gruppen spela skridskofotboll.

Teknikbana
Bygg en teknikbana.
Förslag på övningar:
• Hoppa över rep
• Åka slalom mellan koner
• Ramla och ställa sig upp så många gånger man kan mellan två koner
• Ta fart och stå på ett ben
• Ta fart och åka som en ”köttbulle”
• Åka baklänges mellan två koner
• Åka så snabbt man kan mellan två koner

Skridskofotboll
1. Dela upp gruppen av elever i två lag.
2. Ställ en kon på varje kortsida av plandelen.
3. Använd en mjuk boll och putta den med hjälp av skridskon. 
4. Lagen ska göra mål genom att träffa motståndarnas kon.

FÖRSLAG PÅ FRÅGOR FÖR 
ELEVDELAKTIGHET

Vilka övningar kan göra att man 
blir bättre på att åka skridskor?
Vad behöver man bli bra på för 
att kunna åka skridskor?
Vilken typ av kläder och utrustning 
är bra när man åker skridskor?

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och 
utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden 
och till allemansrättens regler.
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Kartläggningen ska visa hur eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och 
utemiljö med anpassning till olika förhållanden.

HT: Byt träd
VT: Skridskoaktiviteter

Ta ställning till om eleven
• deltar i aktiviteter i utemiljö under olika årstider
• koordinerar och balanserar sin kropp i förhållande till underlaget
• rör sig ledigt i utemiljö

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö 
med viss anpassning till olika förhållanden och till allemans-
rättens regler.

Datum för kartläggningen:

Elevens namn Otillräckliga 
kunskaper

Godtagbara
kunskaper

Mer än godtag-
bara kunskaper

Kommentar
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Genomföra aktiviteter med anpassning till olika förhållanden
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Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning 
till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Otillräckliga kunskaper Godtagbara kunskaper Mer än godtagbara kunskaper

ELEVEXEMPEL 1 ELEVEXEMPEL 2 ELEVEXEMPEL 3

Eleven vill inte delta i aktive-
terna.

Eleven är spänd i kroppen och 
snubblar lätt.

Eleven har svårt att hålla balan-
sen vid förändrat underlag.

Eleven rör sig långsamt för att 
bibehålla kontrollen över krop-
pens rörelser och balans.

Eleven visar tydligt att det 
är obekvämt att röra sig i 
utemiljö.

Eleven deltar i aktiviteterna 
såväl sommar som vinter.

Eleven rör sig relativt väl och 
parerar sig själv och sin kropp 
till olika underlag och förhål-
landen.

Eleven håller balansen relativ 
bra i förhållande till aktivite-
terna.

Eleven deltar aktivt i de olika 
aktiviteterna.

Eleven rör sig snabbt och smi-
digt och anpassar effektivt sina 
rörelser till olika underlag och 
förhållanden.

Eleven har god balans och an-
vänder den effektivt i de olika 
aktiviteterna.

KOMMENTAR KOMMENTAR KOMMENTAR

Eleven visar på svårigheter 
att röra sig och befinna sig i 
utemiljö.

Eleven visar på svårigheter i sin 
grundmotoriska förmåga.

Eleven visar på svårigheter i 
sin koordination av kroppens 
rörelser.

Eleven visar på god förmåga 
att vistas och röra sig i olika 
förhållanden och underlag i 
utemiljö.

Eleven visar på god förmåga i 
sin grundmotoriska förmåga.

Eleven visar på mycket god för-
måga att röra sig och anpassa 
sig till olika förhållanden i 
utemiljö.

Eleven visar på mycket god 
förmåga i sin grundmotoriska 
förmåga och använder den 
utan svårigheter i förhållande 
till olika aktiviteter och miljöer.

UTVECKLINGSINRIKTNING UTVECKLINGSINRIKTNING UTVECKLINGSINRIKTNING

Att utveckla sin förmåga att 
röra sig på ojämt underlag och 
i skriftande miljö både sommar 
och vinter.

Att utveckla sin grundmoto-
riska förmåga så som balans 
och koordination.

Att utveckla sin förmåga att 
i större omfattning automati-
sera sina grundmotoriska för-
mågor och på så vis ännu mer 
effektivt och automatiserat 
kunna använda dem vid olika 
förhållanden och aktiviteter i 
utemiljö.

Att utveckla sin förmåga 
att genomföra aktiviteter 
där elevens grundmotoriska 
förmåga utmanas.

Att utveckla sin förmåga att 
själv och tillsammans med 
undervisande lärare göra 
en personlig plan för vidare 
utveckling av aktiviteter i 
utemiljö.
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Genomföra aktiviteter med anpassning till olika förhållanden
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Förslag på utvecklingsinriktning för elever med otillräckliga kunskaper i 
momentet att genomföra uteaktiviteter med anpassning till olika förhållanden.

Tänk på
Det kan fi nnas fl era olika orsaker till att en elev har otillräckliga kunskaper i 
detta område. I vissa fall kan det bero på att han/hon inte är van att vistas i 
utemiljö, men det kan också vara en indikation på svårigheter med de motoris-
ka grundformerna och då kan det behövas andra typer av insatser.

Tips på övningar och aktiviteter

Egen teknik på skridskor
Skridskor är ett mycket bra sätt att öva sin 
balans och andra motoriska grundformer.

Använd stora koner som stöd i starten för 
att lära sig åka/glida.

Låt eleven förstå att det är ok att ramla. 
Gör en kul lek av att ”kunna ramla” så 
mycket som möjligt från ena kanten till den 
andra. Öva på att skjuta ifrån med en fot i 
taget.

Kom alla mina skridskoåkare
Låt eleverna stå vid ena ändan av skridsko-
banan. Om eleverna rör sig väldigt mödo-
samt på isen kan man välja långsidan, för 
att det inte ska bli så långt att åka över till 
andra sidan. Läraren, eller en elev, står i 
mitten och ropar ”Kom alla mina skridsko-
åkare!”. ”Hur då?” svarar eleverna.
Läraren svarar t.ex.
• Som tuppar!
• Med bara höger fot som farthållare!
• Med bara vänster fot som farthållare!
• Som köttbullar!
• Genom att ramla så många gånger man 

kan!
• Genom att göra ”bubblor” med benen!
• Baklänges!

Skräpleken
Det här är en lek som inbjuder till mycket 
skratt och spring.
1. Bege er till ett nedskräpat område (al-

ternativt att läraren i förväg placerat ut 
”skräp”, t.ex. plastband eller pappers-
bitar, i området).

2. Dela in eleverna två och två eller tre och 
tre.

3. En eller två i den lilla gruppen ska spinga 
och leta efter skräp.

4. Sedan ska man locka till sig den andre 
genom ett djurläte som gemensamt be-
stämts.

5. De som letar får inte plocka upp skräpet, 
det ska den andra göra.

6. Den som plockar skräpet spinger och 
lägger det i en medhavd sopsäck eller 
papperskorg.

7. Det lag med mest skräp vinner.

Hinderbana
Bygg en hinderbana i ett skogsparti. Tänk 
på att det gärna ska vara kuperat så att 
eleverna får träna alla sina grundmotoriska 
förmågor.

Förslag på stationer:
• Rep i träd, för att dra sig upp för en 

brant backe
• Gamla bildäck att springa och hoppa 

fram i
• Hinder av grenar att hoppa över
• En tunnel av grenar att krypa eller 

åla igenom
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Dra streck.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss 
anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.

Hur gick det?
Ringa in handen. handen.
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