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ABSTRAKT 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om det finns ett samband mellan 
koncentrationsförmåga och rörelse i skolan. Hur påverkar rörelse eleverna? Har 
närmiljön någon påverkan på hur mycket rörelse som används? Eftersom vi ville 
undersöka samband mellan olika svar valde vi att genomföra en kvantitativ 
enkätundersökning med kvalitativa inslag i form av öppna frågor. Enkäten skickades 
ut till 189 pedagoger i Sverige i form av en webbenkät.  
 
Vår undersökning visade att många pedagoger ansåg att korta rörelseaktiviteter 
förbättrade barnens koncentrationsförmåga. En så kallad ”grön närmiljö” var mer 
inspirerande för rörelseaktiviteter än enbart bebyggelse. De vanligaste 
rörelseaktiviteterna var lekar och rörelse till musik. I undersökningen kom det genom 
många pedagogers svar fram att Friskis och Svettis program ”Röris” och utedagar 
var vanligt förekommande bland dem som använde sig av rörelse. Många av de 
pedagoger som inte använde sig av rörelse i undervisningen ansåg att de inte hade tid 
eller att aktiviteterna på rasterna räckte. 
 
Nyckelord: Koncentrationsförmåga, rörelse, motorik, perception, grundskolans 
tidigare år, Röris, närmiljö, enkät.
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1 INTRODUKTION 
 
Under vår tid på lärarutbildningen har vi fått lära oss att man ska se till varje enskild 
individs behov och förutsättningar vilket kommer att bli en stor utmaning i vårt 
framtida arbetsliv, då alla elever har skilda förutsättningar och varierande behov. 
Dessutom har det under lärarutbildningens gång informerats om att barn har svårare 
än vuxna att sitta still och koncentrera sig. Vi vet själva hur svårt vi har att sitta still 
och koncentrera oss en längre stund, vilket ökat förståelsen och skapat funderingar 
om hur barn påverkas av detta. 
 
Många tidigare undersökningar visar att rörelse är bra för individers hälsa. Det vi vill 
se är om rörelse, utöver idrottslektionerna, kan ha fler positiva effekter. Vi har i detta 
sammanhang velat undersöka om korta pauser med rörelseaktiviteter kan få en 
positiv påverkan på barns koncentrationsförmåga. 
 
I läroplanen och kursplanerna finns många mål som man ska nå upp till. Vårt 
examensarbete kommer att diskutera vikten av daglig fysisk aktivitet. Ett av målen i 
Lpo94 är att skolan ska sträva efter att barn ska erbjudas daglig fysisk aktivitet. När 
vi läste Idrott och hälsa på Högskolan i Kalmar fick vi stora insikter i hur viktig 
barnens motoriska rörelseutveckling är för deras fortsatta utveckling. För att träna 
motoriska färdigheter behövs rörelse och detta är viktigt för elevernas utveckling i 
många olika avseenden, till exempel inlärningsförmågan.  
 
Genom att använda sig av väl genomtänkta och planerade rörelseövningar, kan man 
troligtvis uppnå såväl motorisk träning som glädje. Under vår verksamhetsförlagda 
utbildning har vi sett pedagogers skilda uppfattning om rörelsens betydelse, och att 
rörelsepauser används i olika stor utsträckning. Vi vill därför undersöka i vilken 
utsträckning pedagogers inställning till, och användning av, rörelse i undervisningen 
påverkar elevers koncentrationsförmåga.   
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2 BAKGRUND 
 
Här kommer vi att gå igenom litteratur samt tidigare forskning som berör våra 
frågeställningar. 
 

2.1 Rekommendationer om rörelse   
 
Läroplanen, Lpo-94 reviderades 2003 med ett tillägg enligt följande “Skolan skall 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela 

skoldagen” (Myndigheten för skolutveckling, 2004).  
 
Larsson (2007) skriver i kapitlet ”Skolans rörelseuppdrag” att enligt läroplanen  

”ska man i skolans verksamhet anlägga ett helhetsperspektiv på eleverna. Det 
innebär ett synsätt där man inte kan förutsätta att eleverna lär sig vissa saker bara 
vid vissa tidpunkter, i vissa lokaler och givet vissa andra förutsättningar. 
Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i eleven för att på bästa sätt stimulera till 
lärande” (a.a., s 38). 

 
Det har inte alltid varit självklart att rörelse har haft betydelse för inlärningen. 
Hjärnan sågs som centrum för inlärning och vetenskapsmän ville knappt erkänna att 
rörelse skulle ha betydelse för inlärningen. Det var först i mitten av 1800-talet som 
man upptäckte att stimuli av vissa delar av hjärnbarken, påverkade 
muskelsammandragningar på motsatt sida (Wolmesjö, 2003). Bader-Johansson 
(1991) skriver att rörelse inte kan uppstå av sig själv i vakuum. Rörelse innebär 
förändring av tid, rum, kraft, energi och medvetande. Hos människan kan rörelse visa 
sig på olika sätt exempelvis hjärtslag eller genom handklappning. 
 

”Utan rörelse kan ingen kommunikation uppstå - ja, rörelse är själva 
utgångspunkten för liv.” (a.a., s 17). 

 
På livsmedelsverkets hemsida kan man läsa att de rekommenderar cirka 60 minuters 
fysisk aktivitet varje dag. Man kan utan problem dela upp denna tid i kortare 
intervaller men det är till fördel om aktiviteterna är så varierande som möjligt 
(Livsmedelsverket, 2007). Raustorp (2005) hänvisar i sin doktorsavhandling till 
Corbin och Pangrazi som säger att om barn rör sig de rekommenderade 60 minuterna 
om dagen är chansen större att de håller sig aktiva som vuxna.  
 
Barn tillbringar stor del av sin vardag i skolan och därför bör fysisk aktivitet finnas 
med som dagliga inslag. I läroplanerna finns det inga riktlinjer för hur mycket rörelse 
som ska användas per dag, dock har regeringen rekommenderat 30 minuter per dag. 
Att skolorna erbjuder daglig fysisk aktivitet innebär inte automatiskt att alla elever är 
fysiskt aktiva. Elever som inte är fysiskt aktiva på fritiden undviker i större grad att 
delta på idrottslektionerna. För att locka de inaktiva eleverna är det viktigt att fokus 
ligger på kreativitet, lust och lek när fysiska aktiviteter genomförs (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004). 
 
 



5 

2.2 Koncentrationsförmåga 
 
Kadesjö (1992) definierar koncentrationsförmåga enligt följande: 

”För att kunna koncentrera sig på en uppgift måste man kunna: 
− rikta sin perception, sina tankar, sina känslor mot uppgiften 
− utesluta ovidkommande stimuli 
– komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften” (a.a., s 6). 

 
Även Holle (1983a) uttrycker sig på ett liknande sätt. Hon skriver att för att kunna 
koncentrera sig krävs det att uppmärksamheten kan riktas mot det specifika under en 
viss tid, förmågan att stänga ut omgivningen samt att kunna slutföra en uppgift innan 
nästa påbörjas. 
 
Om ett barn har välutvecklad motorik, perception och ett balanserat psyke får de 
lättare att rikta koncentrationen mot uppgiften (Raustorp, 2004). Grindberg och 
Langlo-Jagtøien (2000) menar att fysisk aktivitet förbättrar uthålligheten och därmed 
förmågan för barnet att skärpa sin uppmärksamhet. Myndigheten för skolutveckling 
skriver i sin rapport från 2004 att lärare, elever och föräldrar upplever att skolans 
arbete med daglig fysisk aktivitet gör att eleverna blir lugnare, klimatet förbättras i 
klassrummet, kunskapsutvecklingen påverkas positivt och det är lättare att 
koncentrera sig. 
 

2.2.1 Bristande koncentrationsförmåga 
 
Redan 1984 skrev Parlenvi och Sohlman att många lärare ansåg att flera barn har 
allmänna inlärningssvårigheter. De har svårt att sitta still och är okoncentrerade. De 
har svårt att lära sig att läsa och skriva, de lär sig, men mer arbete och tid krävs. 
Vidare skriver de att barn inte lyckas sitta still förrän de nått tillräckligt långt i sin 
utveckling. “Det är lika svårt för barn att sitta stilla och lyssna, tänka eller tala, som 

det är att utföra en komplicerade rörelse samtidigt som de lyssnar, tänker eller 

talar.” (a.a., s 60). 
 
Kadesjö (1992) skriver att de barn med primära koncentrationssvårigheter brukar ha 
problem som uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, svårt att hitta rätt aktivitetsnivå 
och svårt att uppfatta och följa regler och instruktioner. Vidare menar han att alla 
barn kan gå igenom faser i livet då dessa tecken visas och de behöver inte vara 
bestående.  
 
Barn som har uppmärksamhetsstörning ger sig till känna genom att de har svårt att 
fokusera på en uppgift utan att bry sig om vad som händer runt omkring. Barnet har 
problem att sortera bort sinnesintryck som kommer från omgivningen. Det som 
händer runt omkring är ofta lättare att ta in än uppgiften (Kadesjö, 1992; Ericsson, 
2003). 
 
Barn som har stora koncentrationssvårigheter handlar ofta på ren impuls. När 
någonting intressant händer i närheten glömmer dessa barn ofta vad de höll på med 
och följer impulsen att springa dit det intressanta sker. Om ett barn ska bära 
någonting, kan det lätt tappa saken om det sker någonting spännande i närheten. Barn 
som är impulsiva ses ofta av omgivningen som besvärliga. Dessa barn har dåligt 
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tålamod och om de inte lyckas lösa en uppgift kastar de hellre bort uppgiften än 
försöker igen. Barn som är impulsiva kan även röra sig klumpigt. Trots att de inte 
behöver ha några motoriska svårigheter, kan det vara att de har problem med den 
motoriska planeringen, de kan ha svårt att anpassa hur hårt en boll ska sparkas eller i 
vilken riktning. Den motoriska planeringen bestämmer vilka av kroppens muskler 
som ska arbeta och vilka som ska vila. Här krävs en god kroppsuppfattning, för att 
veta vilka muskler som ska användas (Kadesjö, 1992). 
 
Barn som har svårt att hitta rätt aktivitetsnivå springer oftare än de går. De kan 
kännetecknas av att de aldrig kan sitta still utan behöver alltid någonting att göra. 
Många gånger springer de runt i klassrummet och finner ingen ro att sitta still. De 
kan även visa sig genom att de gungar på stolen, plockar med pennor och annat som 
ligger framme (Kadesjö, 1992). Om hjärnan blir överstimulerad och barnet får för 
mycket överskottsenergi, kan barnet bli hyperaktivt. Detta medför att barnet inte kan 
påverka handlingar som sker efter en reaktion på sinnesintrycken. Barnet får 
svårigheter att sortera viktiga intryck (Ericsson, 2003). Aspelin (1999) hänvisar i sin 
doktorsavhandling till Jackson som menar att eleverna förväntas sitta stilla i sina 
bänkar bredvid kamraterna och dessutom ignorera allt som sker runtomkring. Vidare 
menar han att eleverna framförallt lär sig att ha tålamod, de förväntas att inte agera 
impulsivt. 
 
Det finns även en annan sida av att finna rätt aktivitetsnivå, barn som har svårt att 
koncentrera sig, men sitter tyst och stilla på sina stolar. De här barnen ses ofta som 
dagdrömmare och de stör sällan sin omgivning. De kan ha svårt att komma igång 
med uppgifter och behöver ständigt någon som sätter igång dem. Detta gäller såväl 
med lek som med arbete (Kadesjö, 1992). 
 
Även Holle (1983b) menar att det finns barn som kräver mycket uppmärksamhet och 
försöker få den till vilket pris som helst. Andra sidan är att det finns barn som har 
stora koncentrationssvårigheter, men som sitter och tänker på annat och inte stör 
någon annan. Vanligtvis känner sig läraren tvingad att ta sig an den som stör de 
andra, medan de som sitter okoncentrerade och tysta och försvinner i klassen. På det 
sättet får dessa tysta barn inte den uppmärksamhet de behöver. 
 
Hos barn som har svårt att följa regler och instruktioner beror det vanligtvis på att 
uppmärksamhetsstörningar och att de är impulsiva. Barnen har både problem med att 
uppfatta när de blir tillsagda och har dessutom svårt att följa det som har sagts 
(Kadesjö, 1992). 
 

2.3 Rörelse 
 
Folkhälsoinstitutet (1997) definierar fysisk aktivitet som all kroppsrörelse där 
musklerna arbetar och därför förbrukas energi. Dessutom menar folkhälsoinstitutet 
att rörelse är ungefär samma sak som fysisk aktivitet, men i rörelsen sätts motoriken i 
fokus. 
 
Det är viktigt att rörelse kommer in som en naturlig del av vardagen för såväl vuxna 
som barn. För att detta ska ske är det viktigt att rörelse inte ses som ett enskilt ämne 
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utan bör vävas in naturligt under dagen i undervisningen (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004). 

2.3.1 Vikten av rörelse 
 
Annerstedt, Nilsen och Nilsen (1990) skriver i kapitlet ”Motorisk utveckling och 
inlärning ur pedagogiskt perspektiv” att vår kropp kräver rörelse för att kunna 
utveckla bland annat kondition, styrka och snabbhet. Helt enkelt är rörelse viktigt för 
människans utveckling. Raustorp (2004) säger: ”Vi är skapade för ett liv i rörelse!” 
(a.a., s 11). 
 

Vidare säger Sandborgh-Holmdahl (1988) att ”Vi är inte födda till att sitta still, vi är 

födda till att röra på oss!” (a.a., s 20). Barn har svårare än vuxna att sitta still långa 
stunder. Detta beror inte på att de har mer överskottsenergi utan anledningen till detta 
är att de saknar en integration och kontroll av rörelsesystemen (Millar, 1970).  
 
Grindberg och Langlo-Jagtøien (2000) argumenterar för att rörelse i undervisningen 
är viktigt för barn. De menar att  
 

“fysisk aktivitet är en källa till glädje. Att må fysiskt bra främjar koncentrationen 
och därmed inlärningsförmågan.” (a.a., s 63).   

Genom att eleverna får göra övningar som tränar avspänning hjälper det dem att orka 
mer och att arbeta mer koncentrerat. Om korta stunder av grovmotoriska aktiviteter 
används ökar blodgenomströmningen, spänningen i musklerna höjs och 
koncentrationen och uppmärksamheten förbättras. Vid regelbundna korta fysiska 
aktiviteter, så kallade energigivare, höjs barnens arbetslust och därmed förbättras 
även klimatet i klassrummet vilket kan göra att koncentrationsförmågan ökar hos 
barnen (Sandborgh-Holmdahl, 1988; Parlenvi & Sohlman, 1984).  
 

2.3.2 Tidigare forskning 
 

2.3.2.1 Bunkeflomodellen 
 
Bunkeflomodellen är ett arbetssätt som började genom en studie på Ängslättskolan i 
Malmö.  Ericssons doktorsavhandling från 2003 bygger på resultatet av denna studie. 
I en senare version av sin text från 2005 skriver Ericsson att syftet var att 
 

”studera eventuella påverkanseffekter av utökad fysisk aktivitet och individuellt 
anpassad motorisk träning i skolan när det gäller motorisk status, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer.” (a.a., s 83). 

 
Målet var att alla elever i årskurs 1-3 skulle erbjudas en mångsidig träning som 
skulle främja den grovmotoriska utvecklingen. Detta skulle ske genom lustfyllda 
aktiviteter som barnen skulle känna glädje inför. De barn med motoriska brister 
skulle utöver detta få minst en lektion extra i veckan där deras motoriska brister 
tränades (Ericsson, 2003). 
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Barnen observerades genom ett observationsschema där olika grovmotoriska 
rörelsemönster fanns med. Detta genomfördes redan vid skolstarten för att tidigt 
upptäcka barn med motoriska svårigheter. I studien som gjordes ingick tre grupper, 
två av grupperna, interventionsgrupperna, fick den kompletterade 
rörelseundervisningen, medan den tredje gruppen, jämförelsegruppen, bara fick den 
ordinarie idrottsundervisningen. Totalt var 251 elever involverade (Ericsson, 2003). 
 
Studiens resultat visade att: ”barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet 

och motorisk träning i skolan.”  (Ericsson, 2005, s 99). Vidare visade studien att det 
finns ett samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Fram till årskurs 2 
kunde man se skillnader i koncentrationsförmågan mellan interventionsgrupperna 
och jämförelsegruppen. Dock minskade dessa skillnader i årskurs tre, vilket gjorde 
att det inte gick att dra några säkra slutsatser. När det gällde barn med motoriska 
brister, jämfört med barn med väl utvecklad motorik, kunde man se stora skillnader i 
hur koncentrationsförmågan förbättrades (Ericsson, 2003). 
 

2.3.2.2 Röris 
 
Röris är ett program från Friskis och Svettis där man gör olika rörelse till musik. Ett 
musikstycke har sina bestämda rörelser som exempelvis kan vara att sträcka armarna 
till taket, höger armbåge mot vänster ben eller skaka på hela kroppen. Varje 
musikstycke finns i två versioner, en med enbart musik och en med musik i 
bakgrunden samtidigt som någon berättar vad det är för rörelse man ska göra. För 
vidare hjälp finns även ett papperskollage där man kan se barn göra de olika 
rörelserna (Friskis och Svettis, 2008). 
 
Bakgrunden till Röris var att det kom larmrapporter om sockerberoende och 
stillasittande barn. Röris skapades för att barn skulle få fler fysiska aktiviteter i 
vardagen. Programmet gör att barnen får ett avbrott där de kan göra av med lite 
energi för dem med spring i benen eller få lite energi för de som saknar den. Röris är 
utvecklat för barn från förskoleklass upp till årskurs tre. Programmet innehåller 
framförallt kondition, styrka, balans, rörlighet och avslappning. Röris innehåller 
olika delar och dessa kan utföras separat eller som ett helt program (a.a.).  
 
Wolmesjös undersökning från 2006 handlar om hur lärare och elever uppfattar 
regelbunden rörelse under skoldagen. Undersökningen vänder sig till skolor som har 
använt sig av Friskis och Svettis program Röris. 
 
Lärarnas svar kan delas upp i tre kategorier. Det ena är att de vet betydelsen av 
rörelse och hälsa och försöker att leva upp till tillägget i Lpo-94 om daglig fysisk 
aktivitet i skolan. Den andra kategorin som använder sig av Röris anser att rörelse är 
betydelsefullt för lärandet och att motorik är en förutsättning för att läsa och skriva. 
Den sista kategorin anser att Friskis och Svettis har ett hälsotänk och många lärare 
har själva positiva erfarenheter av Friskis och Svettis (a.a.). 
 
De flesta upplever att den psykiska hälsan påverkas mer än den fysiska, men en del 
anser även att koordination och konditionen påverkas positivt. Många svarar att det 
påverkar koncentrationsförmågan positivt i klassrummet. En del elever får mer 
energi, blir lugna, glada och pigga (Wolmesjö, 2006). 
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Enligt Wolmesjös (2006) undersökning påverkar rörelse i grupp i klassrummet 
miljön i positiv anda, genom att gemenskap och trygghet skapas och det därmed blir 
lugnare i klassrummet. Risken finns dock att de elever som tycker att exempelvis 
läsning är roligare, skapar störningsmoment i klassrummet genom att inte delta.  
 
De flesta av eleverna i undersökningen tycker att Röris är roligt och tycker att 
koncentrationsförmågan ökar och det blir lugnare i klassrummet. Dock finns det 
några få undantag som tycker att rörelsen är störande avbrott i undervisningen (a.a.). 
 
 

2.4 Perception 
 
Perception betyder att med sinnenas hjälp upptäcka, identifiera urskilja och uppfatta 
(Sandborgh-Holmdahl, 1988). Vi har fem perceptionsområden som hjälper oss att 
uppfatta omvärlden. Dessa är de visuella, auditiva, taktila som hjälper oss att se, höra 
och känna. De vestibulära och kinestetiska är balanssinnet och sinnet som omfattar 
muskler och leder (Langlo- Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002). 
 
Genom att utforska omgivningen, röra sig, känna, smaka, se och höra lär sig barn 
kunskap och begrepp om sin omgivning. De intryck och den information vi samlar in 
under vår uppväxt kommer att finnas kvar som erfarenheter resten av livet. 
Tillsammans med dessa erfarenheter och våra sinnen tolkar vi intryck från världen 
runt omkring oss (Sandborgh-Holmdahl, 1988).  
 
Vissa barn har problem med att ta fram erfarenheterna fort. När hjärnan försöker ta 
fram de tidigare erfarenheterna kan det hända någonting i elevens närhet som 
distraherar. Detta kan leda till att eleven blir förvirrad och kan uppfattas som 
okoncentrerad (Kadesjö, 1992).  
 
Att barn lär sig på olika sätt är sedan tidigare känt. Därför krävs olika pedagogiska 
metoder för att fånga alla olika individer. Man förväntar sig att de flesta lär sig 
genom att använda de auditiva och visuella intrycken, då det är de som är de 
vanligaste metoderna. Detta gör att man kan missa de elever som lär sig bäst genom 
att känna med händerna och göra med hela kroppen, de använder sig av de andra 
perceptionsområdena som kinestetiska, taktila och det vestibulära. Även de som lär 
genom att lyssna och se skulle kunna ha nytta av att få möjlighet att lära genom de 
andra perceptionsområdena (Ericsson, 2003). Genom att använda alla sinnena 
kommer barnet att vara aktiverat på ett helt annat sätt och genom detta ökar chansen 
att minnas. Dessutom gör rörelse att många barn i åtskilliga fall blir mer motiverade. 
Upprepade misslyckanden kan leda till bristande motivation (Sandborgh-Holmdahl, 
1988). 
 

2.4.1 Samband mellan koncentrationsförmåga och perception 
 
För att det ska vara möjligt för barn att vara koncentrerade krävs det att syn och 
hörsel i stort sett är helt utvecklad. Perceptionsförmågan måste vara på god väg i 
utvecklingen. Barnens psyke måste vara starkt genom att barnen känner sig väl till 
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mods, vara motiverade för uppgiften och att inte tappa fokus. Uppgiften måste ligga 
på barnens utvecklingsnivå, den får inte vara för enkel eller för svår (Holle, 1983a). 
 
Kadesjö (1992) menar att koncentrationsförmågan kännetecknas av att sinnena tar 
upp olika intryck. Vid bristande koncentrationsförmåga saknas förmågan att sortera 
bort intryck som är oväsentliga. Barnens förmåga att sortera bort intryck beror på 
olika erfarenheter från tidigare, hur motiverande uppgiften känns samt vilka känslor 
som väcks när intrycken från omvärlden kommer. 
 
 

2.5 Motorik 
 
Att definiera ordet motorik är enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) 
svårt. Han menar dock att det har med rörelse att göra. Ericsson (2003) menar att 
motorik är sättet rörelsen lärs in och utvecklas.  
 
Larsson (2007) visar att det finns två olika motoriska utvecklingar, finmotorik och 
grovmotorik. Med finmotorik menas de mindre rörelserna exempelvis skriva, sy, 
klippa och skruva. Grovmotoriken är den motorik där stora muskelgrupper 
involveras. De grovmotoriska grundformerna är grunden för den fortsatta 
rörelseutvecklingen. Till de grovmotoriska rörelserna hör exempelvis hoppa, klättra, 
springa, gå, krypa, balansera, hänga, stödja, kasta, fånga och åla. Kombinationen av 
dessa grundformer är grunden för att utveckla rörelser som är nödvändiga för den 
fortsatta rörelseutvecklingen i vardag, lek och idrott. Denna kombination kallas helt 
enkelt för kombinationsmotorik. Beroende på vilken kombination av grovmotoriska 
rörelser som görs finns olika utvecklingsstadier, den outvecklade, den utvecklade och 
den med förfinat utförande. 
 
Utvecklingen av de grovmotoriska rörelserna sker enligt ett visst mönster, men 
oberoende av ålder och i olika takt. Utvecklingen sker på två sätt dels 
cephalokaudala principen, vilken innebär att utvecklingen går uppifrån och ner, från 
huvudet till tårna. Samt den proximodistala principen som innebär att utvecklingen 
går inifrån och ut, det vill säga från musklerna i mitten av kroppen ut till 
fingerspetsarna. Utvecklingen sker från de grovmotoriska rörelserna till de den mer 
detaljerade finmotoriken (a.a.). 
 

2.5.1 Utveckling av motoriska rörelser 
 
Redan i fosterstadiet börjar samspelet mellan musklerna och nerverna, därmed kan 
man säga att den motoriska utvecklingen har börjat. Barn föds med många reflexer, 
många av dem växer bort under det första levnadsåret. Gripreflexen är ett sådant 
exempel (Annerstedt, Nilsen & Nilsen, 1990). I de fall då reflexerna inte växer bort 
kan detta medföra konsekvenser för barnets inlärning och utveckling. Ett exempel 
kan vara om ryggradsreflexen finns kvar då kan eleverna få svårt att sitta still, då 
stolen och byxorna kan trycka mot ryggraden och detta medför att barnen får lägga 
mycket energi på att försöka sitta still. Ett annat exempel är den symetriska toniska 
nackreflexen som kan ge motoriska problem om barnet till exempel ska göra en 



11 

kullerbytta då armarna viker sig när barnet böjer in nacken (Gustafsson & Hugoh, 
1987). 
 
Utvecklingen av de grovmotoriska rörelserna börjar någon gång innan sex månaders 
ålder i form av ålning. När ett barn är ungefär ett halvår gammalt vidareutvecklas 
ålningen till krypning. Vid ålning och krypning börjar barnet sin första träning till 
korsmönster, vilket vid krypning betyder att barnet sätter fram höger hand samtidigt 
som vänster ben. Utvecklas inte korsmönstret ordentligt, utan barnet istället fortsätter 
med passgång, kommer det att få negativa konsekvenser för barnets gång och 
springutveckling (Langlo-Jagtøien m.fl., 2002). 
 
Vid ungefär ett års ålder reser sig barnet upp och börjar gå. När det sker utvecklas 
balansen mer och mer. Därutöver utvecklas öga - hand koordinationen och de börjar 
kasta saker runt omkring sig. Vid två års ålder har barnet utvecklats så pass att de 
börjar gå nerför trappor och göra lättare hopp. Efter tre års ålder blir gången 
väsentligt bättre genom att barnet bättre kan balansera på ett ben samt får en rörelse i 
höften. Vid ungefär fem års ålder börjar barnen göra svikthopp och hoppa över saker. 
I den här åldern har barnen ett stort behov av rörelse då armarna och benen blir 
längre och tyngdpunkten förflyttas neråt i kroppen och därmed behöver motoriken 
anpassas till den nya utformningen av kroppen. De börjar även kunna fånga saker 
som kastas till dem när de står stilla. Vid puberteten sker återigen stora förändringar i 
kroppen och även här är det vikigt att fortsätta med fysisk aktivitet och rörelse (a.a.). 
 
Holle (1983b) förklarar den motoriska utvecklingen enligt en trappa som beskriver 
den motoriska utvecklingen. Hon menar att om ett trappsteg hoppas över kan det få 
stora konsekvenser för den fortsatta motoriska utvecklingen. För att barnet ska kunna 
fortsätta sin motoriska utveckling, måste det stadiet som hoppades över övas innan 
nästa steg påbörjas. Holle (1985) menar att ju bättre utvecklade perceptionsområden 
barnet har, desto lättare kan de gå över till nästa utvecklingsnivå. 

 

2.5.2 Konsekvenser vid bristande motorik 
 
Barn som har stora koncentrationssvårigheter har ofta även problem med motoriken 
(Kadesjö, 1992). Från början krävs en planering innan en rörelse utförs. När rörelsen 
väl är inlärd krävs inte längre planeringen och rörelsen blir automatiserad. Ett 
exempel på detta är att knyta skorna (Ayres, 1988). Är rörelser inte automatiserade 
kan detta leda till att barnet får svårt att följa med i undervisningen och svårt att 
koncentrera sig (Holle, 1983a). Grindberg och Langlo-Jagtøien (2000) skriver att 
barn som inte har automatiserat sitt rörelsemönster, som att gå, hoppa och springa, 
kan få problem med läs och skrivinlärningen. Genom att träna dessa barns 
grovmotorik kan man få dem att koncentrera sig bättre på läs och skrivuppgifter. 
Detta tack vare att den motoriska träningen stöttar de funktioner som anses behövas, 
som förutsättning för att barnet ska kunna lära sig att läsa. 
  
Kadesjö (1992) menar att barn med dålig utvecklad grovmotorik har sämre 
förutsättningar än andra att klara av en inlärningssituation som även rör intellektuella 
färdigheter. Eftersom de rörelser som inte går på automatik kräver för stor del av 
uppmärksamheten gör det att det blir svårt att lyssna och se samtidigt.  
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Redan från skolstart behöver barnen ha en väl utvecklad finmotorik. Konsekvenser 
vid dålig finmotorik är att eleven måste ägna stor del av tiden till att finna vägar till 
hur uppgiften ska lösas, istället för att försöka lösa uppgiften (Holle, 1983a). 
 

2.5.3 Samspel mellan motorik och perception 
 
Det första som sker i utvecklingen är samspelet mellan motorik och perception 
(Langlo-Jagtøien m.fl. 2002). Sandborgh-Holmdahl (1988) styrker detta genom att 
säga att utvecklingen av perceptionen sker parallellt med den motoriska 
utvecklingen.  
 
Är sinnena inte korrekt utvecklade, kan även den motoriska utvecklingen bli lidande. 
Saknar ett barn ett sinne helt eller delvis kan man, genom att medvetet arbeta med 
andra sinnen kompensera detta genom att utveckla de andra sinnenas 
prestationsförmåga (Holle, 1985).  
 

2.5.4 Samband mellan koncentrationsförmåga och motorik 
 
Enligt Kadesjö (1992) kan motoriska störningar leda till att barn får svårt att 
koncentrera sig. Å andra sidan menar han även att det kan vara tvärt om. 
Koncentrationssvårigheterna kan göra att barnet får motoriska svårigheter. De tar i 
för hårt, de är impulsiva och råkar välta saker eller hinner inte stanna utan krockar 
med kompisen.  
 
Barn som har en omogen motorik kan ses som slarvigt av den vuxne. Barnet tänker 
sällan efter vad de gör och krockar med de andra, snubblar eller har svårt att fånga 
bollen. I situationer då det är lugnt och stilla runt omkring kan barnet koncentrera sig 
och sparka och fånga bollen, men om det finns många intryck att ta in från 
omgivningen blir det svårare med motoriken (Kadesjö, 1992). 
 
 

2.6 Miljöns påverkan 
 
Den miljö barnen befinner sig i påverkar hur motoriken utvecklas (Ericsson, 2005). 
Barn behöver få många tillfällen under skoldagen att öva upp sin motorik, eftersom 
mycket i dagens samhälle inte bjuder in till egen övning genom spontan lek och 
andra aktiviteter (Kadesjö, 1992). Ericsson (2005) skriver att det tyvärr inte finns så 
mycket forskning om hur miljön ska se ut för att den ska kunna stimulera barns 
motoriska utveckling. Hon antar dock att ökad biltrafik, minskning av lekplatser och 
fria ytor gör att barnens möjlighet till spontan och allsidig rörelse minskar.  
 
Ericsson (2003) hänvisar till Loftesnes som säger att lekplatserna inte behöver vara 
så påkostade och avancerade, utan naturen i sig är bra nog. Genom att använda 
buskar, träd och kuperad terräng i naturen kan den motoriska utvecklingen stimuleras 
på ett positivt sätt. 
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Faskunger (2004) skriver i sin artikel ”Den omgivande miljöns påverkan på fysisk 
aktivitet: en forskningsöversikt” om fysisk aktivitet och hur viktig skolan är därför 
att där når man ut till många barn och föräldrar. Han skriver om en tidigare 
undersökning där skolgårdarnas förbättrade utbud av aktiviteter ökade den fysiska 
aktiviteten i hög grad. Dessutom menar han att barn som befinner sig i en 
utomhusmiljö är mer aktiva än barn i en inomhusmiljö. Ericsson (2003) menar att 
skolgårdarna ser olika ut på olika delar av Sverige. Vissa skolor har stora ytor med 
många möjligheter till fysisk aktivitet, medan andra är mindre och inte lika 
inspirerande för barnen. Detta medför att beroende på vilken skola eleverna går på 
gör att de får olika förutsättningar för att träna den motoriska utvecklingen på 
skolgården.  
 
Szczepanski (2007) menar att i dagens samhälle försvinner alltmer grönområden och 
ersätts av bebyggelse. Vidare menar han att barn och ungdomar idag vistas allt 
mindre i naturen och skolan kan hjälpa till att få barnen att upptäcka naturen. Han 
hänvisar till forskning av Kaplan och Kaplan som visar att kortare besök i 
grönområden kan göra att koncentrationen blir bättre då naturen avlastar.  
 
Szczepanski skriver att rörelse är viktiga för den fysiska hälsan. Dessutom menar han 
att barn som har tillgång till en grön utemiljö är friskare och dessutom leker mer och 
utvecklar bättre koncentrationsförmåga än barn som inte har tillgång till grön 
utemiljö (Szczepanski, 2007). 
 
 

2.7 Sammanfattning 
 
Millar (1970) menar att barn har svårt att kontrollera sina rörelser och har därför 
svårt att sitta still längre stunder. Raustorp (2004) menar att vi inte är skapta att sitta 
still. 
 
Sandborgh-Holmdahl (1988) och Parlenvi och Sohlman (1984) påpekar att korta 
fysiska aktiviteter höjer barnens arbetslust och därmed även klimatet i klassrummet, 
vilket kan göra att koncentrationsförmågan ökar hos barnen. Grindberg och Langlo-
Jagtøien (2000) säger att uthålligheten påverkas positivt av fysisk aktivitet och 
därmed även förmågan att skärpa sin uppmärksamhet.   
 
Kadesjö (1992) säger att barn kan få koncentrationssvårigheter vid bristande 
motorik. Vidare menar han att det även kan vara tvärt om. Det finns olika former av 
koncentrationssvårigheter, ett som är mer påtagligt för omgivningen genom att 
barnet har svårt att sitta still och fokusera på uppgiften. Den andra sidan är barn som 
sluter sig och istället dagdrömmer än att fokusera på uppgiften. 
 
Perceptionen och motoriken utvecklas parallellt (Sandborgh-Holmdahl, 1988). 
Vidare menar Holle (1985) att om inte sinnena är korrekt utvecklade, kan det ge 
brister i motorikens utveckling.    
 
Holle (1983b) beskriver barns utveckling i form av en trappa. Hon menar att varje 
steg i trappan är lika viktiga för barns utveckling, vilket gör att om ett steg hoppas 
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över kan detta få konsekvenser för följande utvecklingssteg, detta gör att det är 
viktigt att kunna gå tillbaka och utveckla det tidigare steget fullt ut.  
 
Tidigare forskning påvisar att korta rörelseaktiviteter vanligtvis förbättrar 
koncentrationsförmågan (Ericsson, 2003; Wolmesjö, 2006). 
 
Szczepanski (2007) menar att grönområden påverkar barn positivt och 
koncentrationsförmågan kan förbättras. Ericsson (2003) menar att motoriken kan 
tränas naturligt i en utemiljö.   
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3 SYFTE 
 
Det är allmänt känt att rörelse är positivt för hälsan. Det vi vill undersöka är om 
rörelse även kan ha betydelse för sociala förhållanden i undervisningssituationer och 
om trivseln kan öka i klassrummet. Vår huvudfråga lyder enligt följande: 
 

• Finns det något samband mellan rörelse och koncentrationsförmåga? 
 
Underfrågor: 
 

• Hur påverkar rörelse eleverna?  
• Har närmiljön någon påverkan på hur mycket rörelse som används? 
• Vilken uppfattning har pedagogerna om sambandet mellan rörelse och 

koncentrationsförmåga? 
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4 METOD 
I metoden kommer vi att gå igenom vilken metod vi har använt oss av och hur vi har 
gått till väga för att få fram vårt resultat. 
  

4.1 Urval 
 
Vi har vänt oss såväl till kommunala som privata grundskolor. Skolorna är från olika 
delar av Sverige, både storstad och landsbygd. Vi skickade ut enkäten till 189 
pedagoger och vi fick tillbaka 107 enkäter. 
 
 

4.2 Undersökningsinstrument 
 

4.2.1 Kvalitativ och kvantitativ undersökning 
 
Vi har valt att göra en kvantitativ enkätundersökning Undersökningen har även 
kvalitativa inslag i form av öppna frågor. Undersökningen är riktad till pedagoger 
inom grundskolans tidigare år.  
 
I en kvalitativ undersökning har forskaren personlig kontakt med respondenten. 
Frågorna kan utvecklas och få följdfrågor. Undersökningen vänder sig till ett fåtal 
personer och man får olika svar.  I en kvantitativ undersökning har man ingen eller 
väldigt lite kontakt med respondenterna. Frågorna är förkonstruerade. 
Undersökningen vänder sig till många personer och svaren är identiska eller liknar 
varandra (Olsson & Sörensen, 2007).  
 
Patel och Davidsson (2003) beskriver att kvalitativa och kvantitativa undersökningar 
oftast beskrivs som motsatta och att dessa inte går att kombinera. Dock menar de att 
detta inte är förankrat i verkligheten, då mycket av den forskning som bedrivs 
hamnar någonstans mitt emellan vilket följaktligen även vår undersökning gör.  
 

4.2.2 Reliabilitet och validitet 
 
Validitet menar Trost (2007) är när frågorna är relevanta i förhållande till 
frågeställningen. Vidare menar han att reliabiliteten innebär att undersökningen ska 
kunna göras på nytt och samma svar ska fås. Reliabiliteten sjunker i vår 
undersökning på grund av att vi inte bara har fasta svarsalternativ utan även öppna 
frågor. Respondenterna kan själva tolka frågan och det finns en risk för 
missuppfattning. De öppna frågorna gör att svaren blir skilda.  
 
 
 



17 

4.2.3 Enkät som metod 
 
Ejlertsson (2005) menar att fördelarna med att använda sig av enkäter är att det är 
kostnadseffektivt, man kan nå stora grupper på skolor i hela Sverige. Kylén (2004) 
skriver att använda sig av enkät och skriftliga frågor är en fördel när respondenterna 
är utspridda och det är omöjligt att åka på ett personligt besök. Ejlertsson (2005) 
menar att genom en enkät kan respondenten besvara frågorna i lugn och ro och 
svaren kan bli mer genomtänkta. En enkät kan dessutom förhindra värderingar från 
frågeställaren som kan förekomma vid en intervju, där tonläge och sättet som 
frågorna ställs på kan påverka vilka svar som fås.  
 
Det kan finnas öppna och slutna frågor i en enkät. De öppna frågorna är svårare att 
bearbeta, men de styr de som svarar mindre. I öppna frågor får den tillfrågade alltid 
svara med egna ord. När öppna frågor används får de tillfrågade stor frihet, men 
samtidigt ställs det stora krav på förmågan att formulera sig (Kylen, 2004).  
 
Slutna frågor har alltid svarsalternativ. Den som svarar behöver bara välja ett eller 
flera alternativ, dock finns inte möjlighet till eget tänkande. Dessa frågor är lätta att 
besvara och lätta att bearbeta. De nackdelar som finns med slutna frågor är att de 
som svarar blir styrda av de svarsalternativ som finns och det kan ge svar som inte är 
så genomtänkta (a.a.). 
 
Genom att ha frågor med några svarsalternativ, blir det enklare att bearbeta svaren 
från enkäten. Att ha öppna frågor kräver mer arbete vid sammanställningen, men 
respondenten har större möjlighet att formulera och motivera sina svar (Andersen & 
Schwencke, 1998). Kylén (2004) säger att fördelarna med en enkät är att alla 
respondenter man skickar ut till får samma frågor. Det finns olika sorters frågor och 
en del kan redovisas statistiskt och andra frågor kräver att texten och innehållet 
analyseras.  
 
Trost (2007) menar att webbenkäter kan vara bra att använda om man känner till e-
postadresserna till den grupp man vill rikta sig till. De negativa sidorna med enkäter 
är att det inte finns någon möjlighet att ställa följdfrågor och det finns en risk för 
bortfall. Vidare menar Kylén (2004) att risken finns att om man skapar en enkät via 
dator är det lätt att skapa enkäten efter programvara och inte efter behov.  
 
 

4.3 Genomförande 
 
Vi valde en kommun, gick in på kommunens hemsida länkade till grundskolan och 
sökte upp utlagda maillistor till skolans personal. Av de adresserna valde vi ut de 
som jobbar som lärare i grundskolans tidigare år eller som fritidspedagoger och valde 
bort exempelvis lokalvårdare och skolsköterska. Alla kommuner har inte 
mailadresser utlagda på hemsidan och i de fallen har vi gått vidare till nästa kommun 
då den geografiska platsen inte har någon betydelse för vår undersökning.   
 
Enkäten börjar med enkla sakfrågor, som exempelvis ålder och antal år i yrket, 
senare i enkäten följer lite mer utförliga frågor om mottagarens erfarenheter. Vilket 
enligt Kylen (2004) är ett bra sätta att utforma sina frågor på.  
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Vi använde oss av gratisverktyget www.enkät.se och utformade vår enkät på 
webbsidan (Bilaga 1). Vi formulerade även ett brev i anslutning till enkäten (Bilaga 
2).  
 
Vi valde därefter att få länken skickad till en av våra mailadresser, för att ha 
möjlighet att själva formulera ämnet och innehållet i mailet. Vi ville fånga intresset 
hos så många som möjligt och valde därför ämnet ”Påverkar rörelse elevernas 

koncentrationsförmåga?” i mailet (Bilaga 2). Trost (2007) säger att det är viktigt att 
mailet hålls kort då ett mail vanligtvis känns längre än ett postalt brev. När vi 
skickade ut vårt mail förtydligade vi att respondenterna skulle vara anonyma i sina 
svar. Andersen och Schwencke (1998) menar att om respondenterna får vara 
anonyma finns det större chans att få tillbaka fler svar. 
 
Vi skickade ut enkäterna i ett mail till samtliga respondenter. Trost (2007) skriver att 
det är olämpligt att lägga alla mailadresser efter varandra i ett mail, då alla 
respondenter kan se vilka som har blivit inbjudna till att delta i enkäten. Trots detta 
anser vi fortfarande att detta påverkar anonymiteten, då mailadresserna ändå ligger 
ute på Internet och varken  vi eller någon annan inte kan se vilka som svarat eller hur 
de har svarat på själva enkäten. 
 
Vi valde att skicka ut enkäten i mitten av veckan, då vi av egna erfarenheter har sett 
att det är mest att göra i början och i slutet av veckan och då lätt hänt att man inte 
hinner och glömmer att fylla i enkäten senare. Enkäten skickades ut den 8:e april på 
eftermiddagen, för att pedagogerna skulle se mailet nästkommande morgon. Drygt en 
vecka senare, måndagen den 14:e april skickade vi dessutom ut en påminnelse till 
samtliga, då vi inte kunde veta vilka som hade svarat (Bilaga 3).  Påminnelser kan 
enligt Trost (2007) uppfattas som störande, men även som ”att man är mån om att 

undersökningen ska gå bra” (Trost, 2007, s 105-106). Vi hade ett sista datum den 
17:e april, men lät enkäten vara öppen till den 22:a april, då vi ändå inte hade nytta 
av resultatet innan. 
 
 

4.4 Bortfall 
 
Vi hamnade på en svarsfrekvens på 57 % vilket är precis över vad som är godtagbart 
enligt Trost (2007) som säger att man räknar med att man får svar från 50-75 % av 
dem som man skickat ut till. Vi hade alltså ett bortfall på ca 43 %.  
 
Ejlertsson (2005) menar att det finns internt såväl som externt bortfall. Det externa 
bortfallet är när en person helt uteblir från enkätundersökningen. Internt bortfall 
utgörs av de som fyllt i enkäten, men hoppat över en eller flera frågor. Vidare menar 
han att det inte finns någon egentlig lösning på problemet med interna bortfall. Dock 
menar han att det kan minska med välformulerade frågor. Detta fick vi bittert erfara 
då vår näst sista fråga inte var korrekt konstruerad, därför missade vi åtta svar på den 
frågan (Bilaga 1).  
 
När vi bearbetade enkätresultaten fann vi några interna bortfall inne i enkäten. Vi har 
analyserat dem och funnit att en del av dessa bortfall finns i frågor som inte rör våra 
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samband. Åtta har inte svarat på frågan om kön och en av dessa har inte heller svarat 
på frågan om ålder. Vi har valt att inte plocka bort dessa trots att enkäterna är 
ofullständiga, då just dessa frågor inte har något samband med våra resultat. Två har 
inte svarat på frågan om skolan de jobbar på har någon profilering, dock har de 
svarat på följdfrågan att de har annan profilering än svarsalternativen och därför har 
vi använt detta som ett ja. På frågan om hur närområdet ser ut fick vi ett internt 
bortfall, vilket gjorde att vi inte räknade med den enkäten i det specifika sambandet 
och därmed bara har 106 svar på just den frågan. På vår näst sista fråga om hur 
rörelse påverkar koncentrationsförmågan var det åtta som inte hade svarat. Av dessa 
var det två som hade skrivit i ”övriga kommentarer” att de inte kunde svara på 
denna. De övriga har tidigare svarat att de inte använder sig av daglig rörelse och har 
därför inga erfarenheter om hur koncentrationsförmågan påverkas efter deras 
rörelseaktiviteter. Om våra frågor hade varit mer korrekt konstruerade hade 
validiteten blivit högre. 
 
 

4.4.1 Bortfallsanalys 
 
Vi hade ett bortfall på 43%, vilket är en stor förlust. 
 
En del av vårt bortfall kan troligtvis bero på bristen på direktkontakt med 
respondenterna och Kylén (2004) menar att det är lättare att ignorera ett e-mail än en 
utdelad enkät. Trost (2007) menar vidare att man lättare glömmer bort en enkät via e-
post än ett postalt brev, då man kan förvara ett postalt brev mer synligt. 
 
En annan anledning till bortfallet kan vara ointresse av ämnet. De som inte svarat 
kan ha tappat intresset redan vid ämnesvalet, då de inte finner rörelse intressant. 
 
 

4.5 Bearbetning av data 
 
Fördelen med att göra en webbenkät är att resultatet blir väldigt tydligt och vi kunde 
få fram resultatet på flera olika sätt. Varje fråga kunde fås som tabell (Bilaga 4) eller 
diagram. Dessutom kunde vi kategorisera genom att välja ett svarsalternativ på en 
fråga och därefter se hur de som svarat ja på en viss fråga hade svarat på övriga 
frågor. Vi kunde få varje enkät för sig och dessutom kunde detta lätt överföras till 
excel, vilket var tydligt beskrivet hur man skulle göra.  
 
När vi började sammanställa resultatet använde vi oss av den metod där vi såg varje 
enskild enkät för sig i excelbladet. Vi jämförde olika samband mellan olika frågor.  
Av sambanden mellan svaren vi fick fram på de slutna frågorna gjorde vi diagram. 
Vi har kategoriserat de öppna frågorna och vävt in dem i resultatet. 
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4.6 Metodkritik 
 
Vi borde ha haft med fler svarsalternativ på frågorna ”Anser du att elevernas 

koncentrationsförmåga förändras efter en idrottslektion?” samt ”Hur påverkas 

koncentrationsförmågan efter en av Dina rörelseaktiviteter?”. På båda dessa frågor 
borde vi ha haft med vet ej svarsalternativ, eftersom pedagogerna kanske inte har 
reflekterat över detta. Dessutom hade åtta pedagoger hoppat över den näst sista 
frågan, ”Hur påverkas koncentrationsförmågan efter en av Dina rörelseaktiviteter?” 

(Bilaga 1). De som inte svarade på den frågan har svarat nej på frågan om de 
använde sig av daglig rörelse i undervisningen, vilket självklart gör det svårt att svara 
på frågan. Därför borde vi haft med ytterligare ett svarsalternativ på frågan och det 
alternativet borde ha varit, har ingen extra rörelse.  
 
I vår fråga ”Antal år i yrket?”  upptäckte vi i efterhand att ett svarsalternativ var fel 
och det stod 0-15 år istället för 0-5 år. Innan vi hann ändra detta hann vi få fem svar 
och detta gör att vi har sorterat in i två kategorier på denna fråga, mindre än 20 år i 
yrket samt mer än 20 år i yrket. Detta är dock ingenting vi kommer att beröra, därför 
påverkar det inte resultatet.  
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5 RESULTAT 
 
I vårt resultat kommer vi att presentera våra enkätsvar genom att utgå från våra 
frågeställningar och syfte. Vi har delat upp våra resultat i olika rubriker som även 
finns i vårt bakgrundskapitel.  
 
 

5.1 Rörelse 
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Figur 1. Diagrammet visar vilken form av rörelse som är vanligast att  

 pedagogerna använder sig av vid sina korta rörelseaktiviteter. 

 
I figur 1 har pedagogerna fått svara på flera alternativ. Lekar är den form av rörelse 
som används mest i de dagliga aktiviteterna och dans är det som används minst. De 
som svarade nej hade på en tidigare fråga svarat att de inte använder sig av rörelse i 
undervisningen. 
 
En del pedagoger har fångat upp i sitt arbete med rörelse, genom att låta eleverna 
använda sig av rörelsekort som eleverna kan ta till då de känner att de behöver röra 
sig eller få ett avbrott i det de håller på med. En pedagog skriver:  
 

” Har inte rörelse varje dag, men några gånger i veckan beroende på när de 
beghövs (när koncentrationen blir sämre). Använder mig mycket av rörelsekort, 
som de utför ute eleverna tar aktivitetskort när de anser själva att de behöver röra 
sig.” 

 
Ytterligare två pedagoger utrycker sig att eleverna själva får använda sig av rörelse 
när de känner behov av kort paus. En tredje pedagog har kortare raster, där eleverna 
får röra på sig, dock inte varje dag utan vid behov. 
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5.1.1 Röris 
 
Sju av de pedagoger som använder sig av rörelse till musik har under såväl frågan 
om profileringen följs samt övriga kommentarer utvecklat att de använder sig av 
Friskis och Svettis rörelseprogram Röris. En av pedagogerna har uttryckt sig enligt 
följande citat: ”Använder mig av Röris och det tycker eleverna (och jag) är kul som 

ett kort stopp mitt i en lektion när koncentrationen sviker.” En annan uttrycker sig. 
”… suveränt bra redskap att användas i skolan”. 

 

Som vi har beskrivit i metoddelen blir reliabiliteten lägre då vi genom de öppna 
frågorna har fått in skilda svar och därför kan vi inte säkerställa att en ny 
undersökning skulle ge samma svar. 
  
 

5.2 Motorik och koncentration 
 

2. Samband mellan rörelse och koncentrationsförmåga
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Figur 2. Figuren visar hur pedagogerna ser på sambandet mellan rörelse och 

koncentrationsförmåga. Vi har delat upp pedagogerna i två grupper- de 

som använder sig av rörelse och de som inte gör det.  

 
I figur 2 kan man se hur pedagogerna uppfattar elevernas koncentrationsförmåga 
beroende på om pedagogerna använder rörelse utöver idrottslektionerna eller inte.  
Det vi ser är att de som använder sig av rörelse i större utsträckning anser att 
koncentrationsförmågan förbättras, än de som inte använder sig av rörelse.  
 
En pedagog säger ”Hur koncentrationen påverkas är olika på grund av dagsformen 

för varje barn, Det kan ibland vara svårt att varva ner efter ett rörelsepass, men 

oftast är det bra”.   
 
Enligt vår undersökning är det två pedagoger som anser att rörelse är viktig för den 
motoriska utvecklingen. Dessa använder sig av rörelse i undervisningen varje dag.  
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Figur 3. I figuren kan man utläsa varför pedagogerna inte använder sig av 

rörelse. 

 
De flesta pedagoger som inte använder sig av rörelse i undervisningen säger enligt 
figur 3 framförallt att anledningen till detta är att tid saknas samt att 
idrottslektionerna och rasterna räcker. 
 
 

Uppfattning om koncentration i förhållande till idrottsutbildning
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Figur 4. Vi har delat upp pedagogerna i två grupper, de med respektive de utan 

idrottsutbildning och figuren visar hur uppfattningen hos pedagogerna 

skiljer sig. 

 
I figur 4 kan man se om idrottsutbildade pedagoger ser på koncentrationsförmågan 
på ett annat sätt än de utan idrottsutbildning. Diagrammet visar att de utan 
idrottsutbildning i större grad inte ser någon skillnad på koncentrationsförmågan 
jämförelsevis med de som har idrottsutbildning som anser att 
koncentrationsförmågan förbättras. 
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5. Samband mellan hur koncentrationsfårmågan förändras efter en 

rörelseaktivitet respektive efter idrottslektion
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Figur 5. Figuren visar hur koncentrationsförmågan påverkas av såväl 

rörelseaktivitet som idrottslektion. 

 
Figur 5 visar hur koncentrationsförmågan påverkas efter en idrottslektion samt efter 
en rörelseaktivitet. En del säger att koncentrationen försämras, även om de flesta 
tycker tvärtom både när det gäller egna rörelseaktiviteter och idrottslektioner. Dock 
kan man se att koncentrationsförmågan, enligt pedagogerna, försämras något mer 
efter idrottslektionen än efter en egen rörelseaktivitet. 
 
En del kommenterade sambandet mellan koncentrationsförmågan och 
idrottslektionerna bland de öppna frågorna. En pedagog skriver: ”Jag tycker nog att 

idrottslektionerna kan göra att det blir stökigare, men små lekar kan göra att det blir 

lugnt.” Detta styrks av en annan pedagog som skriver att det kan ta lång tid att 
komma igång med en lektion efter idrottslektionen och att lektionen ofta blir 
stökigare. Två av pedagogerna skriver att idrottslektionerna ligger i slutet av dagen, 
vilket gör det svårt att få en uppfattning om hur koncentrationsförmågan förändras.  
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5.3 Miljö 
 

6. Påverkar närområdet rörelse med eleverna
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Figur 6.  I figuren kan man utläsa om närområdet har någon inverkan på om 

rörelse används eller inte. 

 
På den här frågan har vi fått ett internt bortfall, därför har vi bara 106 svar. Figuren 
visar att de med grönområden i närheten i större utsträckning använder sig av rörelse 
än de i områden med bebyggelse.  
 
I de öppna frågorna framgår det att 20 pedagoger använder sig av rörelse och 
pedagogisk undervisning utomhus. Åtta av dessa säger att de använder sig av 
utedagar. 
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6 DISKUSSION 
 
I diskussionen kommer vi att knyta ihop tidigare forskning och resultaten från 
enkätstudien. Vi kommer även att diskutera sambanden mellan rörelseaktivitet, 
koncentrationsförmåga och motorisk träning. 
 
 

6.1 Miljöns påverkan 
 
Szczepanski (2007) menar att barn som har tillgång till en grön miljö leker mer, blir 
friskare och utvecklar bättre koncentrationsförmåga. I vår undersökning svarade de 
flesta pedagogerna att de hade nära till grönområden och dessa använde sig i stor 
utsträckning av rörelse. Av de pedagoger som enbart hade bebyggelse i närområdet 
använde ungefär hälften sig av rörelse i undervisningen. Detta visar att en grön miljö 
lättare inspirerar till korta rörelseaktiviteter. Dessutom skrev många av pedagogerna 
att de använde sig av utedagar. Många av dessa pedagoger jobbade på en skola med 
någon form av friluftsprofilering och de flesta av dessa var positiva till att använda 
daglig rörelse.  
 
Ericsson (2003) hänvisar till Loftesnes som menar att man inte behöver dyra 
lekplatser och skolgårdar, utan man bör använda sig mer av vad skogen och 
närmiljön har att erbjuda. Detta för att motoriken kan tränas i kuperad terräng och 
bland träd och buskar. Szczepanski (2007) menar att skolan kan hjälpa barn och 
ungdomar att finna glädjen med att vara i naturen. Detta visar på att närområdet och 
skogsmiljön erbjuder mängder av möjligheter att träna motoriken, vilket även bör 
utnyttjas.  
 
 

6.2 Rörelse 
 
”Fysisk aktivitet är en källa till glädje. Att må fysiskt bra främjar koncentrationen 

och därmed inlärningsförmågan” (Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000, s 63). 
Sandborgh-Holmdahl (1998) och Raustorp (2004) menar att vi inte är skapade att 
sitta stilla, utan det är meningen att vi ska röra på oss. I vår undersökning svarade 
flera pedagoger att de använde sig av Röris och tyckte att detta var ett bra hjälpmedel 
för att få korta pauser i undervisningen. Wolmesjös undersökning från 2006 har gett 
liknande resultat och pedagogerna har svarat att Röris förbättrar 
koncentrationsförmågan och barnen kan få mer energi, bli pigga och glada. De flesta 
eleverna i Wolmesjös undersökning hade positiva tankar om Röris och tyckte att det 
förbättrade koncentrationsförmågan. 
 
Wolmesjös (2006) undersökning visar även på negativa sidor av Röris vilket vi inte 
har fått fram i vår undersökning, då vi inte har haft en specifik fråga om Röris. 
Hennes undersökning visade att pedagogers uppfattning var att eleverna som tyckte 
att det var roligare att läsa kunde skapa oro i klassrummet under tiden som rörelsen 
pågick. Dessutom var det några elever i undersökningen som hade svarat att det var 
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ett störande avbrott i undervisningen. Genom att uppmuntra dessa elever på ett 
positivt sätt kan de finna glädjen med att använda sig av rörelse. 
 
I uppsatsen förespråkar vi inte själva programmet Röris utan menar att rörelse till 
musik och motoriska övningar är positiv för barnens utveckling. Det finns mängder 
av program och rörelser man kan använda sig av, men just nu är Röris väldigt 
populärt och många använder sig av detta ute i skolorna. 
 
Jagtøien (2002) menar att om inte korsmönstret utvecklas fullt ut, kan det få negativa 
konsekvenser när barnet ska gå och springa. Kadesjö (1992) säger att bristande 
motorik kan ge koncentrationssvårigheter. Röris använder sig av både armar och ben 
och därmed tränas korsmönstret och därför kan programmet vara bra för motoriken 
och koncentrationsförmågan. 
 
Den uppgift som ges till eleverna måste ligga på den enskildes utvecklingsnivå för 
att eleverna ska kunna hålla fokus och finna motivation för uppgiften (Holle, 1983a). 
Olika barn har olika behov och förutsättningar. Detta bör man tänka på när Röris 
eller andra rörelseprogram används, då dessa kan vara väldigt avancerade. Samtidigt 
kan de lätt individanpassas, exempelvis kan de med dålig motorik göra benrörelserna 
men utesluta armrörelserna. I det fallet tränas inte korsmönstret, men däremot 
grovmotoriken. Ayres (1988) skriver att när man inte längre behöver tänka på det 
som ska göras är rörelsen automatiserad. Vilket gör att när man automatiserat 
rörelserna i benen kan man lägga på armarna och därmed utvecklas även 
korsmönstret.  
 
Det är viktigt att samtliga pedagoger har kunskap om hur viktig rörelse är för 
eleverna. Av egna erfarenheter från VFU samt från svaren från undersökningen ser 
vi att tiden är någonting som gör att rörelse många gånger bortprioriteras. Emellertid 
kan rörelseaktiviteten göra tiden mer produktiv då koncentrationsförmågan kan höjas 
efter en rörelseaktivitet och därmed blir eleverna mer effektiva. I undersökningen 
fick vi också fram att många pedagoger anser att aktiviteterna på rasterna samt 
idrottslektionerna räcker. Detta ställer vi oss tveksamma till då en rapport från 
myndigheten för skolutveckling (2004) visar att alla elever inte är fysiskt aktiva på 
rasterna.    
 
 

6.3 Perception och motorik 
 
Man tror att de flesta barn lär sig genom visuella och auditiva intryck och det är även 
dessa metoder som är vanligast i skolan. Det är dock känt sedan tidigare att barn lär 
sig på flera olika sätt och därmed är det lätt att man tappar de som lär sig med hela 
kroppen och genom att känna (Ericsson, 2003). Larsson (2007) menar att man ska se 
eleven som en helhet, man kan inte ta för givet att barn lär sig på ett visst sätt. Många 
gånger blir elever som har svårt att sitta still och vara tysta tillsagda och risken med 
detta kan vara att sitta still i skolbänken är fel metod för deras lärande. Självklart är 
det viktigt att fortfarande använda sig av det auditiva och visuella sinnena när vi lär 
ut men det är viktigt att hitta en väg att nå även de andra eleverna och hitta en balans 
mellan de olika metoderna.  
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Sandborgh-Holmdahl (1988) skriver att perceptionen och motoriken utvecklas 
parallellt och Holle (1985) menar att om sinnena inte är korrekt utvecklade kan även 
den motoriska utvecklingen bli lidande. Eftersom den motoriska utvecklingen går 
inifrån och ut, utvecklas grovmotoriken först och därefter finmotoriken. Ett barn som 
inte har korrekt utvecklade perceptionsområden kan även ha motoriska svårigheter. 
Ofta är det grovmotoriken som blir lidande, vilket gör att det blir svårt att utveckla 
finmotoriken korrekt. Detta i sin tur kan leda till att barnet kan få problem med 
exempelvis att skriva och därmed även svårt med inlärningen eftersom mycket av 
energin måste läggas på att hålla i pennan och forma bokstäverna. Grindberg och 
Langlo-Jagtøien (2000) menar att barn som har svårt med grovmotoriska rörelser, 
även kan få svårt med läs och skrivinlärning. Ayres (1988) skriver att en rörelse från 
början kräver en planering innan den blir automatiserad. 
 
En del barn har svårt att stanna i tid, samt att anpassa styrka och riktning i ett kast. 
Dessa kan ses som besvärliga av omgivningen, men i själva verket har de problem 
med den motoriska planeringen. Den motoriska planeringen bestämmer vilka 
muskler som ska jobba och vilka som ska vila (Kadesjö, 1992). Regelbunden rörelse 
kan hjälpa barnen att få kontrollerade rörelser och motverka de oplanerade 
rörelserna. Dessutom gör motorisk träning att barnen lättare kan plocka fram vilka 
muskler som ska användas i den specifika rörelsen.    
 
 

6.4 Koncentrationsförmåga 
 
Kadesjö (1992) skriver att det finns olika sorters koncentrationssvårigheter. En av 
dessa är barn som är hyperaktiva och ständigt behöver vara i rörelse. En annan sort är 
de som sitter och dagdrömmer. Vidare menar han att det är viktigt att 
uppmärksamma dessa dagdrömmare, då de många gånger kan se ut som om de sitter 
och arbetar koncentrerat, men egentligen befinner sig någon helt annanstans. Här vill 
vi påminna om att de som har konstruerat programmet Röris har motiverat det 
genom att en del behöver röra sig för att lugna ner sig, medan andra behöver bli 
uppiggade. Såväl de hyperaktiva som dagdrömmarna behöver få sina behov 
uppfyllda, och därmed är rörelse viktigt för alla. Några av pedagogerna i vår 
undersökning säger att de använder sig av rörelsekort som barnen själva får ta när de 
känner att de behöver röra på sig. Rörelsekort är färdigtryckta kort som kan bestå av 
olika övningar som exempelvis att hoppa på ett ben runt huset. Dessa rörelsekort kan 
vara såväl positiva som negativa. Den negativa sidan kan vara att korten kan 
utnyttjas för att slippa göra någonting som de finner mindre intressant. Den positiva 
sidan är att det inte behöver påverka dem som sitter stilla och arbetar, dessutom kan 
korten utformas för varje individs behov. 
 
 

6.5 Sambanden mellan motorik och koncentration 
 
Kadesjö (1992) menar att bristande motorik kan uppstå på grund av 
koncentrationssvårigheter, men fallet kan även vara det motsatta att 
koncentrationssvårigheterna gör att barnen får dålig motorik.  
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De flesta pedagoger i vår undersökning anser att koncentrationsförmågan förbättras 
efter fysik aktivitet. Dock var det fler som hade erfarenheter av dålig 
koncentrationsförmåga efter en idrottslektion än efter en kort rörelseaktivitet. Båda 
är bra för den motoriska utvecklingen, men skillnaden mellan en idrottslektion och 
en kortare aktivitet är att den kortare aktiviteten framförallt har som mål ge barnen 
uppiggande energi och därmed kanske förbättra koncentrationsförmågan. 
Idrottslektionen har mer långsiktiga mål och tränar fler färdigheter under längre tid 
som också är viktiga för barnens utveckling.   
 

                      
 
Figur 7  Figuren visar sambandet mellan koncentrationsförmåga, fysisk aktivitet 

och motorisk färdighet. Försvinner ett hörn i figuren blir den ofullständig, 

vilket betyder att fysisk aktivitet är viktig för den motoriska färdigheten och 

tvärt om. Detta samband gäller samtliga hörn. Alla hörn i triangeln krävs 

för att inlärning ska ske. 
 
I figur 7 framkommer att de tre delarna koncentration, fysisk aktivitet och motorisk 
färdighet påverkar barns utveckling och inlärning. Bortser man från ett av hörnen i 
triangeln kommer det att påverka de andra två hörnen. Den fysiska aktiviteten 
påverkas på så sätt att eleven kan ha svårt att delta eftersom grovmotoriska rörelser 
används i alla fysiska aktiviteter. Om den fysiska aktiviteten försvinner, får barnen 
ingen motorisk träning och de motoriska färdigheterna kan inte utvecklas. Bristande 
motorik påverkar såväl den fysiska aktiviteten som koncentrationsförmågan. Alla 
dessa komponenter är nödvändiga för att inlärning ska ske på bästa sätt. 
 
 

6.6 Slutord 
 
Studien har visat att rörelse är viktigt för hela barnens utveckling såväl förbättrad 
koncentrationsförmåga som motorisk utveckling. Både pedagoger i vår undersökning 
och tidigare forskning menar att koncentrationsförmågan blir bättre efter en 
rörelseaktivitet. Miljön har betydelse för hur mycket rörelse som används ute på 
skolorna. De pedagoger som har nära till grönområden använder sig i större 
utsträckning av rörelse än de i tätort och tidigare forskning visar att en grön miljö är 
mer inspirerande för rörelse än ett tätbebyggt område. 
 
Slutligen hoppas vi att studien gör att verksamma och blivande lärare förstår vikten 
av att barn behöver röra på sig. Rörelse behövs för att ge eleven möjlighet att 
utvecklas och på bästa sätt kunna tillägna sig kunskap. Vi anser att detta är ett ämne 
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som är aktuellt i dagen skola, som det behövs mer kunskap och forskning om.  Vi 
kommer gärna att ta del av den forskning som kommer att bedrivas inom detta ämne 
och kommer att arbeta aktivt med rörelse i vårt framtida yrkesliv som lärare.  
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BILAGA 2 
Påverkar rörelse elevernas koncentrationsförmåga? 
Hej 
Vi är två studenter från Högskolan i Kalmar som ska göra ett examensarbete om hur 
rörelse påverkar elevernas koncentrationsförmåga. 
  
Vi har sammanställt 20 korta frågor om hur Du använder Dig av rörelse i Din 
klass/grupp. Denna enkät tar max 5 minuter. 
  
Enkäten är utformad på internet, vilket gör att Du kommer att förbli helt anonym. Vi 
vore väldigt tacksamma att få svar från Dig senast den 17 april.  
  
 
Klicka på länken nedan för att komma direkt till enkäten. 
 
gå till enkäten  
 
Tycker du att ämnet verkar intressant har Du möjlighet att få examensarbetet via 
mail. Vid intresse vill vi ha ett mail från Dig senast 5:e juni.  
Med vänliga hälsningar 
Karin Arnoldsson  
Märtha Medhammar  
  
Vid frågor och intresse kontakta: 
ka22ec@student.hik.se 
mm22dm@student.hik.se 
 



 

 BILAGA 3 
Snälla hjälp oss! 
Hej 
Detta är en påminnelse om enkäten vi skickade ut förra veckan. Vi saknar fortfarande 
många enkäter. De enkäter vi hittils har fått in har varit väldigt givande, men vi 
skulle behöva fler svar för att kunna använda den i vårt arbete. Enkäten tar max 5 
minuter. 
Tack på förhand. 
Märtha Medhammar och Karin Arnoldsson 
  
 
Klicka på länken nedan för att komma direkt till enkäten. 
 
gå till enkäten  
  
Vi är två studenter från Högskolan i Kalmar som ska göra ett examensarbete om hur 
rörelse påverkar elevernas koncentrationsförmåga. 
  
Vi har sammanställt 20 korta frågor om hur Du använder Dig av rörelse i Din 
klass/grupp. Denna enkät tar max 5 minuter. 
  
Enkäten är utformad på internet, vilket gör att Du kommer att förbli helt anonym. Vi 
vore väldigt tacksamma att få svar från Dig senast den 17 april.  
Tycker du att ämnet verkar intressant har Du möjlighet att få examensarbetet via 
mail. Vid intresse vill vi ha ett mail från Dig senast 5:e juni.  
Med vänliga hälsningar 
Karin Arnoldsson  
Märtha Medhammar  
  
Vid frågor och intresse kontakta: 
ka22ec@student.hik.se 
mm22dm@student.hik.se 
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