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och lärande samt vilken betydelse detta har i pedagogers vardagsarbete. En enkätundersökning 

skickades ut till verksamma pedagoger och riktade sig till lärare i grundskolan. Dessutom 

användes adekvat litteratur och vetenskapliga artiklar inom området.  
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1. Inledning   

Tekniken i dagens samhälle har medverkat till en minskning av kroppsliga och fysiska 
aktiviteter. Detta har gjort att behovet av att ha en medveten hållning till betydelsen av fysisk 
aktivitet har ökat. Framför allt är detta betydelsefullt för barn och ungdomar under utveckling. 
Alla barn måste ges möjlighet till att vara i rörelse, så att de med säkerhet och självförtroende 
kan möta nya utmaningar. Om barn är trygga och tillfreds med sig själva och livet i allmänhet, 
utgör det en god grund för utbildning och för att skapa meningsfullhet under skoltiden. Ett av 
skolans uppdrag är att ta tillvara på såväl barns skaparförmåga som utvecklingsbehov när det 
gäller fysisk aktivitet samt skapa situationer då barnen kan vara fysiskt aktiva, eftersom 
samhället ofta inte tar hänsyn till barns rörelsebehov. 
 Nordlund m.fl. (1997) nämner att under de tidigare åren i skolan har eleverna färre 
timmar till motorisk träning än i de senare skolåren. När de behöver den motoriska träningen 
som mest har de den som minst. Mot bakgrund av detta resonemang krävs det en diskussion 
om rörelsebehovet i skolan.  
 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
inom ramen för hela skoldagen (Ericsson, 2005; 135).  

 
Dessutom görs den ständiga debatten om stillasittande fritidssysselsättningar för barn synlig i 
Nordlund m.fl. (1998). Dessa sysselsättningar kan leda till att barn idag inte utvecklar sina 
motoriska färdigheter till fullo, vilket Ericsson (2005) lyfter i sina resonemang. När vi 
studerade vid Växjö Universitet kom vi i kontakt med denna problematik och vårt intresse för 
ämnet motorik och lärande föddes. Därför har vi blivit intresserade av vad som görs på skolor 
och hur pedagoger uppfattar ett eventuellt samband mellan motorisk förmåga och lärande 
samt hur de resonerar kring motorisk träning. Med lärande menar vi det lärande som pågår i 
skolan i samtliga ämnen.  
 Stenberg (2007) menar att om pedagoger har god kunskap om barns motoriska 
utveckling och rörelse kan de bättre möta eleverna på den nivå som de befinner sig på. Om 
dessa kunskaper finns kan pedagogerna bättre få eleverna att utvecklas optimalt både 
motoriskt, emotionellt och socialt. Därför avser vi skapa en fördjupad förståelse för 
pedagogers uppfattning om och erfarenhet av motorik och lärande.     
 Ericsson (2005) har uppmärksammat att det i läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet inte nämns någonting om motoriska färdigheter vare sig i mål att uppnå eller 
mål att sträva mot. Däremot tas det upp i kursplanen för ämnet idrott och hälsa. En fråga man 
då kan ställa sig är huruvida pedagoger uppfattar motorik i relation till lärande i all 
undervisning, inte enbart i idrott och hälsa?  
 De tre pedagogerna Bruner, Piaget och Vygotsky hävdar att barns tänkande börjar 
fysiskt för att senare övergå till att bli en process som sker mer kognitivt (Nordlund m.fl. 
1997). Detta blir betydelsefullt ur ett undervisningsperspektiv. Merleau-Ponty (Langlo 
JagtØien m.fl. 2002) menar att kropp och själ samverkar och påverkar varandra ömsesidigt. Vi 
skaffar oss erfarenheter som sätter sig i kroppen och utifrån dessa erfarenheter börjar vi förstå 
världen. Kroppen är alltså vår primära instans för att uppnå förståelse och det är kroppen som 
först förstår omvärlden.  
 

Man känner det i kroppen innan man med tanken har förstått vad som 
händer (Langlo JagtØien m.fl. 2002; 13).  
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur verksamma pedagoger resonerar kring 
relationen motorik och lärande samt vilken betydelse detta har i pedagogers vardagsarbete. 
För att nå detta syfte avser vi att söka svar på följande frågeställningar: 

• Hur resonerar verksamma pedagoger om relationen motorik och lärande? 
• Vad innebär motorisk träning för olika pedagoger?  
• Vilken betydelse har arbetet med motorik för pedagogers vardag?  

 
1.2. Definition av begrepp 
För att läsaren ska få en större förståelse för vårt arbete har vi valt att här redovisa vad vi 
menar med begreppet motorik.  
 

Motorik är ett samlingsnamn för rörlighet och rörelseförmåga 
(Nordlund m.fl. 1997; 38). 
 

Motorik omfattar alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera våra 
rörelser (Langlo JagtØien m.fl. 2002). Enligt Ericsson (2005) innefattar ordet motorik även 
studier av hur människans rörelser utvecklas och lärs in. Grovmotorik är rörelser som i 
huvudsak sker med hjälp av de stora muskelgrupperna som exempelvis musklerna i låren. 
Finmotorik är däremot precisa rörelser som sker med händerna, ansiktet eller fötterna (Langlo 
JagtØien m.fl. 2002).  

Begreppet inlärning härstammar från den behavioristiska synen och avser ett passivt 
lärande där eleven matas med information. Begreppet lärande står för en mer dialogisk syn 
där lärandet sker i samspel med andra och eleven är aktiv i sin lärandeprocess (Langlo 
JagtØien m.fl. 2002, Säljö, 2005). 
 
 
2. Teoretiskt ramverk 
Vi har här valt att utgå från sex olika huvudområden, som blev till rubriker vilka tillsammans 
skapar en teoretisk ram. Vi börjar med rubriken ”Motorisk utveckling” vilket utgör en 
utgångspunkt för vidare läsning. Stycket ger en grundläggande förståelse för motorisk 
utveckling. Nästa rubrik är ”Motorik och lärande”. Här förklaras begreppet motorik i 
förhållande till lärande i skolan. I anslutning till detta redovisas ”Lekens betydelse för barns 
utveckling”. För det unga barnet har leken en central roll i vardagen vilket synliggörs i 
avsnittet. Arbetet fortskrider med ”Motoriska svårigheter” som bland annat belyser vad brister 
i motoriken kan få för konsekvenser för elever. Därefter blir det en naturlig övergång till 
”Motorisk träning” som behandlar hur man kan hjälpa elever med motoriska svårigheter. 
Dessa utgångspunkter tillsammans med frågeställningarna och syftet ligger till grund för den 
enkätundersökning som vi formulerat.            
 
 
2.1. Motorisk utveckling 
I detta stycke diskuteras barns motoriska utveckling ur olika perspektiv. Historiskt sett har 
synen på motorisk utveckling varit uppdelat i två olika läger, där man antingen betonat arvet 
eller miljön. Nyare studier visar dock att miljön har större betydelse än vad man tidigare trott.  
 

Barn i rörelse är glada barn! (Langlo JagtØien m.fl. 2002; 24). 
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Begreppet motorik omfattar allt som har med rörelse att göra. Många forskare och läkare 
väljer idag dock att tala om rörelse istället för att använda uttrycket motorik, eftersom det 
sistnämnda begreppet uteslutit motivation och intention. Motoriskt beteende avser det som 
handlar om att gå, springa, hoppa och kasta. Motorisk utveckling kan beskrivas som en 
förändring av motoriskt beteende vilket sker under hela livet. Motorisk avveckling är något 
som man kan uppleva när man åldras, då vissa färdigheter som man tidigare haft går tillbaka 
(Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). 

För att utvecklas motoriskt krävs det en viss neurologisk mognad. Den motoriska 
utvecklingen är en förutsättning för att andra förmågor ska kunna uppstå eller förfinas. Ju 
bättre rörelseförmåga ett barn har desto bättre kan de kommunicera, både via kroppsspråk och 
talat språk (Forsström, 1995). Motorisk utveckling kan både vara kvantitativ och kvalitativ 
och sker genom hela livet. Den kvantitativa förändringen består i att barnet lär sig nya 
färdigheter och den kvalitativa förändringen består i att barnet förfinar den/de färdigheter som 
det redan har (Langlo JagtØien m.fl. 2002).  
 
2.1.1. Utvecklingsfaser 
Langlo JagtØien m.fl. (2002) och Forsström (1995) talar om att den motoriska utvecklingen 
börjar uppifrån och ner. Barnet lär sig först lyfta på huvudet, sedan bröstkorgen och till slut 
lär det sig sitta när det har kontroll över höftpartiet. Barnet får nämligen först kontroll över de 
muskler som sitter nära huvudet, sedan över de som sitter i bålen och till sist över musklerna i 
ben, fötter och tår. Det tar alltså längre tid för barnet att kontrollera sina rörelser i den nedre 
delen av kroppen än i den övre. Nästa fas i utvecklingen innebär att de centralt belägna 
kroppsdelarna utvecklas före de perifera kroppsdelarna. Med detta menas att arm- och 
benmuskulatur utvecklas innan barnet får kontroll över fingrar och tår. Den slutgiltiga fasen 
innebär att utvecklingen går från stora grovmotoriska till små finmotoriska rörelser som sedan 
integreras till helheter och kompletta rörelsemönster. Varje rörelse kräver en komplicerad, 
samordnad nerv- och muskelaktivitet.  
 Enligt Piaget (Ericsson, 2005) är den första motoriska fasen i barnets utveckling 
betydelsefull. Detta för att barnet ska kunna få en kognitiv förståelse av omvärlden. Han 
menar vidare att den motoriska, perceptuella och kognitiva utvecklingen hör ihop. Barnets 
förmåga att röra på sig har därmed betydelse för dess perceptuella, kognitiva och emotionella 
utveckling. Dessa har omvänt betydelse för barnets utveckling av motorik. Piaget delade in 
barns utveckling i olika stadier och menade att rörelserna är åldersbetingade.  
 Vidare menar Forsström (1995) att barns jagutveckling är beroende av rörelseförmågan, 
på så sätt att barnen genom att vara aktiva och utforskande av omgivningen medvetandegör 
förhållandet jag- och omvärlden. Genom att barn utvidgar och undersöker sin närmiljö 
stimuleras begreppsbildningen och språkutvecklingen. För att klara av detta krävs det en 
välfungerande motorik. Mellberg (1993) anser att sinnena starkt hänger samman med den 
motoriska utvecklingen och när barnet är litet utforskar och undersöker det aktivt sin 
omgivning med hjälp av de olika sinnena. De taktila (ytkänsel), vestibulära (balans), 
kinestetiska (djupkänsel), visuella (syn) och auditiva (hörsel) sinnena har alla stor betydelse 
för den motoriska utvecklingen. 
 Den motoriska utvecklingen kan enligt Langlo JagtØien m.fl. (2002) delas in i fyra olika 
faser; reflexiv, mognadsbestämd, grundläggande naturlig och tekniskt färdighetsbaserad. 
Dock menar Langlo JagtØien m.fl. till skillnad från Piaget, att dessa faser inte är kopplade till 
en viss ålder, utan endast är en beskrivning av progressionen i den motoriska utvecklingen. 
Under det reflexiva stadiet styrs rörelsemönstret av medfödda reflexer. Dessa utgör 
grundförutsättningen för att påbörja utvecklingen av nervsystemet. Vissa reflexer försvinner 
med åren, medan andra förbättras och förfinas. De mognadsbestämda rörelserna utvecklas i 
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takt med fysisk tillväxt och mognad samt kommer i en bestämd turordning. De är däremot 
inte kopplade till en viss ålder då det snarare beror på hur fort mognaden sker samt hur fysisk 
aktivitet stimuleras. Exempel på dessa rörelser är att lyfta på huvudet, åla och sitta. De 
grundläggande naturliga rörelserna innebär att kvalitén på rörelserna blir bättre och man 
utvecklar mer sammansatta sådana. Man går från enkla till sammansatta rörelser. För att 
uppnå naturliga rörelser och smidiga övergångar mellan rörelser krävs det frekvent och 
varierad träning. De tekniskt färdighetsbaserade rörelserna bygger på barnets tidigare 
erfarenheter och rörelser. De är mer avancerade och innebär finslipningar av andra rörelser 
och de utvecklas under inlärning (Langlo JagtØien m.fl. 2002).  
 Även Nordlund m.fl. (1998) och Holle (Mellberg, 1993) beskriver utvecklingen i fyra 
liknande faser. Den första består av reflexrörelser som sker utan storhjärnans medverkan. Med 
detta menas ofrivilliga rörelser som framkallas av sinnesintryck. Därefter följer symmetriska 
rörelser då de två kroppshalvorna tvingas att röra sig likadant. Detta sker med en viss 
medverkan av storhjärnan. Tredje fasen innebär viljestyrda, asymmetriska och differentierade 
rörelser. Det betyder att barnet kan göra olika övningar med de båda kroppshalvorna 
samtidigt, vilket tidigare inte varit möjligt. Sista fasen står för automatiserade rörelser och då 
utförs rörelserna utan att barnet behöver tänka på dem. Denna fas uppnås genom upprepade 
övningar. Langlo JagtØien m.fl. (2002) menar att först när en rörelse har blivit automatiserad 
kan man flytta fokus från kroppsrörelsen till någonting annat. 
 Sammanfattningsvis kan sägas att tidigare forskning inom området har olika syn på hur 
utveckling sker. Dock är forskningen relativt enig om att den motoriska utvecklingen sker i 
olika faser och att vissa rörelser utvecklas före andra. 
 
2.1.2.  Arv och miljö 
Huitfeldt m.fl. (2002) hävdar i motsats till ovanstående resonemang att barnets utveckling inte 
strikt följer vissa utvecklingsfaser utan beror mer på vilken miljö som barnet befinner sig i 
och vilka situationer som barnet utsätts för. Om miljön är inbjudande och ger barnet möjlighet 
att göra saker tillsammans med andra, är det mycket möjligt att barnet lär sig rörelser som 
man inte förväntar sig att det ska klara av. Om ett barn misslyckas med en viss rörelse kan det 
bero på att situationen eller miljön inte är rätt anpassad för just det barnet. Genom att förändra 
något i lärandesituationen eller miljön kan de resultat man strävar efter uppnås. För att den 
enskilda individen ska utvecklas optimalt på ett motoriskt plan bör rörelserna dessutom 
genomföras på ett lustfyllt sätt. 
 Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) menar till skillnad från många andra att 
motorisk utveckling inte kommer av sig själv, utan är något som måste tränas. Miljön 
påverkar alltså enligt dem en stor del av hur en människas motorik utvecklas. Arvet betonas 
inte i lika stor utsträckning. Vidare anser de att motorisk utveckling är samma sak som 
motoriskt lärande. För att utvecklas lär man sig en rad färdigheter som kräver en eller flera 
särskilda övningar för att lyckas. Ju äldre ett barn blir desto större skillnader i motoriken 
märks, eftersom miljön, som bland annat inkluderar intresse och stimulans kraftigt varierar. I 
Langlo JagtØien m.fl. (2002) påstås däremot att motorik är ett resultat av både arv och miljö. 
De menar att det krävs vissa fysiska förutsättningar för att kunna genomföra en specifik 
rörelse samtidigt som den yttre miljön bör stimulera lärande.  
 Synen på den motoriska utvecklingen har tidigare varit konservativ och betonat arvet. 
Flertalet rörelser skulle alltså vara ålders- och mognadsrelaterade. Den mer aktuella synen på 
motorisk utveckling som Vygotsky och Dewey företräder utgår från en dynamisk teori där 
man inte värderar utvecklingen i förhållande till ålder och alltså inte fokuserar på frågan när, 
utan istället lägger stor vikt vid hur man utför de olika färdigheterna. Miljön och barnets 
drivkraft ges större betydelse. Dock har denna teori mötts av en del kritik, som hävdar att 
ansatsen inte är vetenskaplig (Langlo JagtØien m.fl. 2002).  
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 Piaget (Ericsson 2005) menar likväl att både miljön och mognaden har stor betydelse för 
barns utveckling. Barn letar själva upp aktiviteter som leder till utveckling och därför är det 
viktigt att barn lever i en miljö som befrämjar detta, samtidigt som man bör komma ihåg att 
barn har olika fysiska förutsättningar för motorisk utveckling.  
 
2.2. Motorik och lärande 
Under denna rubrik kommer barns lärande i relation till rörelse att presenteras. 
Forskningsstudier som gjorts om sambandet mellan motorik och lärande visar på olika resultat 
som delvis strider mot varandra, vilket vidare diskuteras i stycket. Dessutom beskrivs motorik 
i förhållande till framförallt skolsituationer.   
 

Barn lär sig genom att vara i rörelse. De lär sig hantera sin kropp och 
sin knopp (Hammarkrantz, 2006; 62). 

 
Lärande är starkt knutet till begreppet utveckling eftersom lärande är en del av utvecklingen. 
Omvänt kan även utveckling för en individ innebära lärande. Lärande är i sin tur kopplad till 
kognitiv utveckling och motivation. Alla dessa faktorer blir grunden för individens 
utveckling. Alla vill lära och vad som styr lärandet är bland annat lusten (Adler & Holmgren, 
2000). 
 Adler och Holmgren (2000) talar om att alla lär på olika sätt och att det finns olika 
inlärningsstilar. Vidare skriver de att det finns vissa indikationer som pekar på att 
grundskoleelever lär sig bäst när de rör på sig, eller deltar i olika aktiviteter. Nordlund m.fl. 
(1997) menar att barn idag rör sig allt mindre, vilket enligt Nordlund m.fl. kan leda till 
försämrade inlärningsmöjligheter, men en ökad inaktivitet kan också leda till fetma som 
sjunker längre ner i åldrarna. Även Hannaford (Ericsson, 2003) varnar för att barns alltmer 
stillasittande vardag kan få en negativ inverkan på deras lärande. TV-tittande och 
datoranvändande gör att barn blir mindre fysiskt aktiva och lek, rörelse och utforskande av 
omvärlden bortprioriteras. 
 I Ericssons (2003) forskning framhålls att nätverk och nervceller skapas i nervsystemet 
då rörelse sker och ger ett väl utvecklat nervsystem vilket, enligt Ericssons perspektiv, gör att 
kroppen kan bli mer mottaglig för lärande. Ju yngre barnet är desto större betydelse har 
kroppen och dess rörelser för lärande. I början av barnets liv lär man i stort sett helt och hållet 
genom kroppen.   
 Diskussionen kring lärande har utvecklats från en behavioristisk syn till en 
sociokulturell syn där framförallt Vygotskij är framträdande (Säljö, 2005). Vygotskij (Säljö, 
2005) menade att man måste ta hänsyn till vilka tidigare erfarenheter eleverna har med sig när 
de börjar skolan. Han ansåg att eleverna börjar sitt lärande långt innan de börjar skolan. Med 
Vygotskijs perspektiv ligger undervisningen steget före den egentliga kunskapsnivån, det vill 
säga eleverna kan med hjälp av pedagogen eller andra elever utvecklas proximalt. Det är i 
interaktion med andra som människan utvecklas och eleven kan tillsammans med pedagogen 
och andra elever uppnå kunskap.  

Dewey (2004) var en förespråkare för att uppdelningen mellan teori och praktik i skolan 
måste försvinna. Genom de praktiska ämnena kan eleverna även lära sig teoretiska 
ämneskunskaper. Dewey menade sålunda att man ska angripa de teoretiska ämnena genom de 
praktiska ämnena såsom slöjd och hemkunskap för att på så vis fånga elevernas intresse och 
för att på bästa sätt tillägna sig ny kunskap. Uttrycket ”learning by doing” har sin grund i 
Deweys teoribildning om undervisning och lärande. Vidare har Dewey en holistisk 
uppfattning om kunskap och lärande som innebär att lärande sker genom ett aktivt 
bearbetande av omvärlden. Barn bearbetar och lär känna omvärlden genom att använda sin 
kropp. Dessutom ställer han sig kritisk till klassrummets traditionella ordning med bänkar 
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ställda i rader som inte ger något utrymme för aktivitet. Det är enbart det passiva lärandet som 
syns och uppmuntras i den sortens klassrumsorganisering, vilket kan innebära att fysisk 
aktivitet inte får plats i klassrumsundervisningen. Detta kan då enligt Dewey leda till 
försämrade villkor för lärande. 

 
2.2.1. Faktorer som påverkar lärandet 
I Ericssons (2003) forskning påvisas att elever med god motorisk förmåga vid skolstarten har 
bättre koncentrationsförmåga och bättre kognitiv inlärningsförmåga än elever med små eller 
stora motoriska brister. Om man då redan i förskoleåldern eller tidiga skolåren skulle kunna 
upptäcka och arbeta med förebyggande insatser och pedagogiska åtgärder, skulle antagligen 
färre elever få inlärningsproblem i skolan, enligt Ericsson. Viktigt blir då att idrottslärare, 
klasslärare och specialpedagoger samarbetar och utarbetar gemensamma mål och strategier. 
 För att kunna fungera i både skolan och vardagslivet krävs det att man klarar av vissa 
rörelsefärdigheter. Genom rörelse kan uthålligheten förbättras och därigenom kan barnet 
bättre styra sin uppmärksamhet. Genom rörelseträning kan man även öva social samvaro i 
leken och därmed förbättra samarbetet mellan eleverna (Forsström, 1995). För att lärande ska 
fungera optimalt menar Forsström att barnet bör ha både kroppsuppfattning och 
kroppskontroll, vilket bland annat uppnås genom fysisk aktivitet. Ericsson (2005) påpekar att 
om motorik och perception utvecklas bra under förskoletiden kommer troligen lärandet i 
skolan också att fungera bra. Om en elev däremot har problem med motoriken eller något 
perceptionsområde; visuell, auditiv, kinestetisk och taktil, kan detta gå ut över 
inlärningsförmågan. Sammanfattningsvis konstaterar Forsström (1995) att lärandesituationen 
påverkas positivt om hela kroppen kommer till användning vid lärandetillfället.  
 Perception är alltså nära förbundet med motorik och då är det tänkbart att man genom 
rörelse kan lära in form-, riktnings- och rumsuppfattning. Dessa tre begrepp är viktiga att 
eleverna har med sig när de ska lära sig läsa och skriva (Ericsson, 2005). För att klara av 
läsning och skrivning behövs både en visuell, auditiv, taktil och motorisk medvetenhet, enligt 
Forsström (1995).  

Adler och Holmgren (2000) påpekar att upplevelsen av att vara stolt främjar lärandet 
och den positiva självbilden. Stolthet får människan att vilja visa upp sig och skam får den att 
vilja gömma sig. Att först få upprepade upplevelser av att lyckas med det man gör innebär då 
ett stort steg mot att lärande kan ske. Ericsson (2005) visar på att om barn får positiva 
rörelseupplevelser kan deras självkänsla stärkas och detta kan i sin tur leda till att barnens 
koncentrationsförmåga och skolprestationer förbättras. Att då fokusera på det eleverna kan 
och utveckla det, istället för att koncentrera sig på deras brister, kan vara en fråga att beakta 
för pedagoger. Utgår pedagogen från det eleven kan blir det ett positivt lärande där utveckling 
sker bäst. Att samtidigt få möjlighet att öva elever enskilt i motorisk träning främjar 
inlärningen ytterligare. När en elev får total uppmärksamhet och hjälp från en pedagog kan 
självförtroendet förbättras och då blir det lättare att angripa nya saker. Detta kan kopplas 
vidare till ordet motivation som är starkt knutet till den uppfattning eleven har om sig själv. 
Tror eleven att den kommer misslyckas vill eleven troligen försöka undvika denna situation. 
 I Stenberg (2007) beskrivs Kiphards forskning som formulerar att rörelse är centralt för 
barnets utveckling och Stenberg refererar här till pedagogen Ericsson men också till Piaget 
som säger att rörelse hela tiden bör vara i barnets centrum. Ericsson (2003) anser att 
kroppsliga upplevelser och erfarenheter lägger grunden för begreppsbildning och ingår i den 
kognitiva förståelsen. Det utgör vår kunskap om oss själva och omvärlden. Begränsas då den 
fysiska aktiviteten för barnet kan även dess intellektuella förmåga hämmas. Motorik, 
perception och kognition utvecklas parallellt med varandra.   
 Nordlund m.fl. (1997) menar att först när motoriken är färdigutvecklad kan barnen ägna 
hela sin uppmärksamhet åt att förbättra sitt kognitiva tänkande. Enligt Nordlund m.fl. är det 
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viktigt att barnens motoriska rörelser automatiseras för att de medvetet ska sluta tänka på när 
och hur rörelserna ska utföras. Till exempel kan barnen då istället fokusera på de sociala 
relationerna och att vara en bra kompis. Likaså anser Ericsson (2005) att 
koncentrationsförmågan på skoluppgifter kan påverkas negativt om barnet måste koncentrera 
sig på rörelser som borde vara automatiserade.   
 
2.2.2. Kritik gällande relationen motorik och lärande 
Hammond och Warner (1996) påvisar många olika faktorer som bekräftar sambandet mellan 
motoriska och språkliga kunskaper. Först och främst måste man ha de grundläggande 
rörelsemönsterna för att kunna skapa fungerande interaktioner med andra. Andelen aktivt 
kommunicerande barn ökar i samband med rörelse. Barn måste dessutom ha ett 
grundläggande språk för att kunna förstå instruktioner om nya rörelsemönster och kunna 
utföra dessa. För att klara av att delta i klassrumsaktiviteter, fysiska aktiviteter och sociala 
interaktioner på ett tillfredställande sätt, måste man både besitta ett mer komplext språk och 
ett moget motoriskt rörelsemönster. Hammond och Warner menar följaktligen att förhållandet 
mellan språkinlärning och motorik är tydligt. Generellt sätt behöver barn kombinera rörelser 
och språk för att få en framgångsrik skolgång, både i ämnet idrott och hälsa och i 
klassrummet. 
 Elbro (2006) är av en annan åsikt och hävdar att det inte finns något nära samband 
mellan utveckling av motorik och läsutveckling. Det finns ingen forskning som stärker att så 
skulle vara fallet och han anser att en sådan relation är en myt. Att barn har klumpiga rörelser 
och problem med motoriken betyder inte att de senare får problem med skriftspråket eller 
läsutvecklingen. Däremot kan motoriska svårigheter medföra att barn får det besvärligare i 
skolan än andra barn, på grund av att de inte kan delta på samma sätt som andra i klassens 
fysiska aktiviteter, i och utanför klassrummet. Om så är fallet kan de vara i behov av extra 
hjälp, men det har ingenting att göra med deras läs- och skrivutveckling.  

Även Langlo JagtØien m.fl. (2002) hävdar att det inte existerar några vetenskapliga 
studier som visar på ett direkt samband mellan motorisk träning och lärande. Däremot anser 
författarna att det finns indirekta samband, då en allsidig motorisk träning bidrar till att stärka 
barns kroppsuppfattning, självförtroende och självkänsla. Dessa faktorer kan sedan i sin tur 
öka förutsättningarna för att barn ska vara välmående och kunna tillägna sig undervisningen i 
skolan. Langlo JagtØien m.fl. skriver att trots detta perspektiv på motorisk träning och lärande 
menar många verksamma pedagoger att det ändå går att se ett samband, framförallt i yngre 
åldrar. Ericsson (2005) hävdar att relativt få studier och forskning har bedrivits inom området 
motorik, kognition och skolprestationer. Trots att många pedagoger hävdar och har hävdat att 
motoriska brister kan inverka negativt på barns koncentrations- och inlärningsförmåga saknas 
det i hög grad vetenskapliga studier inom detta område. Man kan dock se ett visst samband i 
de forskningar och studier som trots allt finns. Detta samband är som störst i yngre åldrar och 
minskar sedan i takt med att man blir äldre.  

Enligt Påske (Ericsson, 2005) är mycket av det som skrivs och sägs om motorisk träning 
något som bygger på antaganden och inte på kunskap. Själva träningen kan skapa motivation 
hos eleverna och de vill då lära sig, men det är inte säkert att motorisk träning direkt löser 
elevernas problem med inlärning. Däremot finns det många faktorer som tyder på att rörelse 
engagerar barn både emotionellt och socialt och det kan indirekt leda till ökad 
prestationsförmåga. 

Det finns relativt få studier och forskning inom området på vilka effekter motorisk 
träning verkligen får på skolarbetet. Pedagogiska erfarenheter och forskningsresultat stämmer 
märkligt nog inte överens. Det finns forskning inom området som tyder på att studieresultaten 
inte blir bättre med motorisk träning, som framförallt sker på idrottstimmarna i skolan. Som 
tidigare nämnts säger också många undersökningar att det faktum att idrottstimmarna blivit 
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färre inte har haft någon försämrad inverkan på resultaten i de teoretiska ämnena. Det finns 
samtidigt forskning som tyder på att barn genom motorisk träning förbättrar sin 
kroppsuppfattning och syn på sig själva. Självförtroende och självkänslan stärks och genom 
detta kan barnet möjligtvis tillgodogöra sig undervisningen bättre. Forskningen är alltså 
ganska motsägelsefull då vissa studier menar att det finns tydliga samband mellan motorik 
och lärande, medan andra studier talar om motsatsen (Ericsson, 2003). De flesta anser att det 
inte finns några direkta samband mellan motorisk träning och skolprestationer utan enbart 
indirekta samband (Ericsson, 2005). 

Forsström (1995) anser att läs- och skrivförmågan kan påverkas både direkt och indirekt 
av motoriksvårigheter. Direkt på så sätt att rörelseminnet kan vara outvecklat och indirekt på 
så sätt att barnet genom sina svårigheter blivit försiktigt och är rädd för nya saker.  

Projekt som gjorts inom området motorik och lärande är bland annat det så kallade 
”Bunkefloprojektet1” och ”rolighetsgympan2”. 
  
2.2.3. Forskningsstudie gjord inom motorik och lärande 
Ericsson (2003) genomförde en forskningsstudie i hur motorik påverkar skolprestationer. 
Studien utfördes i tre årskullar, varav två fick extra motorisk träning och en fick inte någon 
alls. Det gjordes observationer och mätningar på barnens motorik och koncentrationsförmåga. 
För de årskullar som fick extra träning utökades antalet idrottstimmar och skolan schemalagde 
en obligatorisk rörelselektion varje dag. Förutom detta kom en förening och höll i två 
aktivitetslektioner per vecka. Dessutom fick barn med motoriska brister individuellt anpassad 
motorisk träning minst en gång i veckan i mindre grupp.  
 Studien kom fram till att barns grovmotorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer 
förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Det visade sig även 
att de elever som hade stora motoriska svårigheter när studien började kom ikapp de övriga 
kamraterna. Testgruppen gick från att vara den sämre gruppen till att bli den bättre gruppen 
jämfört med jämförelsegruppen. De elever som hade motoriska brister men inte fick extra 
träning hade tyvärr kvar dessa när de kom upp i skolåren. Detta visar på att motoriska brister 
inte går över av sig själva och att de få idrottstimmar man har i skolan inte är tillräckliga för 
att förbättra elevers motoriska svårigheter (Ericsson, 2003). 
 Resultaten visar att extra fysisk aktivitet och motorisk träning kan ha betydelse för 
skolprestationerna i svenska, framförallt för skriv- och läsförmågan och i matematik, särskilt 
för rumsuppfattning och taluppfattning. Träningen verkade ha störst betydelse för barn med 
stora motoriska svårigheter. Dessutom förbättrades elevernas motorik i takt med ökad fysisk 
aktivitet och motorisk träning i skolan. Studien indikerar även att prestationsskillnader mellan 
barn med god motorik och barn med brister i motoriken minskar med ökad fysisk aktivitet 
(Ericsson, 2003). 
 
2.3. Lekens betydelse för barns utveckling 
Här kommer lekens betydelse för barns välbefinnande och den fysiska, sociala och 
emotionella utvecklingen, enligt ett sociokulturellt synsätt, att diskuteras. I kapitlet förklaras 
att lek kan tänkas bidra till ett lustfyllt och roligt sätt att lära. 
 

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. 
Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
inom ramen för hela skoldagen (Lpo94; 5). 

                                                
1 Bunkefloprojektets syfte var att studera de eventuella effekter, som utökad fysisk aktivitet och anpassad 
motorisk träning kunde ge för skolarbetet. För vidare information se Ericsson (2005).   
2 ”Rolighetsgympan” är utvecklad av Stenberg (2007) och bygger på Kiphards utvecklingsteorier. Projektet 
tränar enbart elever med motoriska svårigheter, vilket sker individuellt.  
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I barns spontana lek och rörelse läggs grunden för ett livslångt lärande och intresse för rörelse 
(Nordlund m.fl. 1997). Langlo JagtØien m.fl. (2002) beskriver att barns vardag och värld 
består till stor del av fysisk aktivitet där de springer, fingrar på saker, gungar och skrattar. 
Olika typer av lek är betydelsefullt för barns fysiska utveckling, samtidigt som kroppen och 
fysisk aktivitet är viktiga inkörsportar till lek. Genom rörelse får barnen nya erfarenheter och 
utvecklar en förståelse för sin omvärld. Den fysiska leken står i centrum för det unga barnet 
och blir tidigt en grund för lärande. Ju bättre barns motoriska färdigheter är desto bättre kan 
de medverka i leken, som är en viktig bit för att de ska kunna fungera socialt med kompisar, 
samt för den egna självbilden och självförtroendet. Genom leken utvecklar barn ständigt nya 
färdigheter både kognitivt, emotionellt och socialt. Langlo JagtØien m.fl. menar vidare att 
barn behöver vara i rörelse för att kunna leka, för att lära och för att hålla sig friska.  

Rörelseträningen som omedvetet sker genom leken när barnet är litet är svår att ta igen. 
Det går alltid att förbättra sina motoriska färdigheter men har man inte den grundläggande 
grovmotoriken är det svårt att komma i fatt. Det bästa sättet att stimulera en god motorisk 
utveckling är att låta barnen röra på sig och få utlopp för sin energi på så många olika sätt som 
möjligt. I tidiga åldrar uppnås detta bäst genom lek (Huitfeldt m.fl. 2002). Genom lek och 
rörelse kan man öva motoriska färdigheter på ett lustfyllt och motiverande sätt, vilket kan 
förbättra förutsättningarna för elevers lärande (Ericsson, 2003).  

Stenberg (2007) menar att individen i grunden är en aktiv varelse som lär sig i samspel 
med andra. Leken fungerar som en bearbetning och utveckling för det aktiva barnet (Adler & 
Holmgren, 2000). Leken är från början en upplevelse för barnet och det lär sig snabbt att 
kontrollera sina olika kroppsdelar. Först efter ett tag utvecklas leken och det blir mer ett 
sampel med andra. Den fria leken utgör ett viktigt moment för att barn ska skaffa sig nya 
erfarenheter (Langlo JagtØien m.fl. 2002). Fantasi och olika begrepp bearbetas i leken och 
barnen har roligt och utvecklas tillsammans. Spontanitet och upplevelse leder till att barnet 
genom leken börjar utveckla en egen identitet (Mellberg, 1993). 
 
2.3.1. Lekens betydelse för elevers skolarbete 
Genom lek lär sig barn även att organisera och planera, vilket de har nytta av i skolarbetet 
(Nordlund m.fl. 1998). Leken kan fungera som ett sätt för lärande av ämneskunskaper, 
samtidigt som den även kan fungera som ett ändamål i sig. Den fria leken utgör också ett 
viktigt moment för att barn ska skaffa sig nya erfarenheter och lära sig att samspela med andra 
(Langlo JagtØien m.fl. 2002). Kiphard liksom Ericsson (Stenberg, 2007) menar att barnet i 
leken bör uppnå en känsla av att det äger hela världen. Barnet anses då få bättre 
självförtroende och kan därmed bli mer mottagligt och nyfiket på nya lärdomar. Samtidigt 
utvecklas barnets identitet genom leken och detta sker genom att barnet får en kognitiv 
erfarenhet av sin kropp genom att lära känna den och en emotionell erfarenhet genom att 
uppleva den.  
 Barn leker mycket i förskolan men sedan avtar den naturliga leken mer och mer när 
barnet kommer upp i skolålder. I Lpo94 har man betonat detta med följande riktlinjer  
”… under de tidiga åren har leken stor betydelse för att elever ska tillägna sig kunskaper” 
(Lpo94; 6). Vidare i Lpo94 har man förenat rörelse med glädje och trivsel. 
 Barn som har motoriska svårigheter vågar ibland inte ge sig in i leken, enligt Mellberg 
(1993), utan behöver då styras in i den för att kunna stimuleras till en fortsatt motorisk 
utveckling. Ett komplement till barns egna spontana lek kan vara medvetna rörelsestunder 
som pedagoger arbetar med på ett målmedvetet sätt, för att alla barn ska få möjlighet att 
utvecklas i samspel med andra under lekfulla former. Genom detta arbete stimuleras barnens 
utveckling och de medvetna rörelsestunderna blir ofta en del av barnens framtida lekar. I 
rörelselekar får barn kännedom om den egna kroppen och vad de kan eller inte kan klara av. 
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Koordinationsrörelserna förbättras genom rörelselekar och de blir då motoriskt säkrare på att 
utföra rörelser, vilket förhoppningsvis leder till att det motoriskt svaga barnet vågar delta i 
kompisarnas spontana lek. Rörelselekar kan vara en kombination av barnens egen fantasi och 
den styrning som pedagoger ändå har möjlighet att ge i form av olika material och miljöer 
(Mellberg, 1993).  

 
När det leker, ekar livets egen låt i deras lekar. Gäll eller dyster, dov 
eller yster, ljuder den så länge den får lov. Allt de vet och tror om 
verkligheten, gör de lek av, det är märkligheten. Vuxna tror att lek är 
tidsfördriv, de har fel i detta, lek är liv (Lundgren, 1990; 5). 

 
2.4. Motoriska svårigheter 
Barn har olika lätt respektive svårt för olika saker och i följande avsnitt diskuteras barn som 
har motoriska svårigheter. Precis som i kapitlet om motorik och lärande går meningarna isär 
huruvida motoriska svårigheter påverkar andra utvecklingsområden. Detta och hur dessa 
svårigheter märks i en skolmiljö resoneras det kring i ”Motoriska svårigheter”. 
 
I Ericssons (2003) avhandling skrivs om ett flertal studier där en av dem har kommit fram till 
att 10-15% av alla barn i Sverige och Danmark är motoriskt osäkra vid skolstarten. Barn som 
anses ha motoriska svårigheter i förskoleåldern visar sig också ha kvar dessa problem i 
tonåren om inga åtgärder sätts in. Ericsson påpekar att det är viktigt för framförallt pedagoger 
att veta att motoriska brister inte försvinner av sig självt. Barn med sådana problem måste få 
hjälp och träning för att de ska slippa dras med detta under hela sin skoltid. Den konstaterade 
minskade fysiska aktiviteten i både skolan och på fritiden bidrar inte till att hjälpa dessa barn, 
utan stjälper istället utvecklingen. Ericsson menar vidare att det är av stor vikt att man 
observerar och granskar barns motorik vid skolstarten, för att kunna hjälpa dem att klara av 
skolarbetet på bästa sätt. Forsström (1995) nämner att om eleverna testas noggrant vid 
skolstarten upptäcks ganska snart att det finns en stor variation i sättet att utföra olika 
aktiviteter. 

Barn med omogen motorik har rörelser som är klumpiga, dåligt samordnade och 
oprecisa. Detta kan bero på att barnen inte har fått tillräcklig motorisk stimulans och varit för 
inaktiva. Försenad motorik går ofta hand i hand med psykosociala problem och kan ha sitt 
ursprung i en biologisk avvikelse. Flertalet barn med koncentrationssvårigheter har också en 
omogen motorik. Deras svårigheter märks i synnerhet då de stressas eller utsätts för många 
intryck (Ericsson, 2003). Flera studier visar också att motoriska problem inverkar på barns 
kognitiva inlärning. Det visar sig att eleverna med de största läs- och skrivproblemen även har 
de svåraste rörelseproblemen. Dessa elever har ofta också andra inlärningsproblem (Ericsson, 
2005). Det finns forskning som tyder på att barn med motoriska svårigheter, i mycket större 
utsträckning än barn utan motoriska svårigheter, även har läs- och skrivsvårigheter eller 
koncentrationssvårigheter (Ericsson, 2003). 
 Det finns olika typer av motoriska problem, som till exempel kan yttra sig i 
grovmotoriska eller finmotoriska svårigheter. Med grovmotoriska svårigheter menas att man 
har problem med de stora kroppsrörelserna. Det kan visa sig genom allmän motorisk 
klumpighet, dålig balans eller svårigheter med att lära sig motoriska färdigheter, så som att 
cykla och sparka på en boll. Grovmotoriska svårigheter kan bero på en eller flera olika 
komponenter. Komponenterna kan vara bristande automatisering av grundrörelser, svag 
muskelspänning, balansproblem, omogen, otränad och avvikande motorik (Ericsson, 2005). 
 Att hitta rätt kroppsställning och muskelspänningsnivå kan också vara svårt för barn 
med motoriska problem. Om de sitter eller står obekvämt och vingligt när de ska utföra något 
med händerna, såsom att skriva eller slå med ett brännbollsracket försämras precisionen i 
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dessa rörelser (Forsström, 1995). Om en elev har svag muskelspänning kan det även medföra 
svårigheter att sitta stilla på en stol. För att kunna sitta med en stabil position på stolen behövs 
det en muskelspänning i den del av kroppen som ska hållas upp. Om muskelspänningen avtar 
sjunker barnet ihop och måste ständigt ändra ställning för att hålla reda på sin kropp. För att 
öka muskelspänningen måste barnet röra på sig och därmed kan fokus tas från skoluppgifterna 
(Ericsson, 2005). Barn med motoriska svårigheter kan dessutom ha dålig balans och om så är 
fallet påverkas även armarnas och händernas rörelser och därmed de finmotoriska rörelserna. 
Om barn som har dessa svårigheter får en större stödyta genom låga kroppsställningar 
underlättas deras arbeten. Exempelvis kan vissa barn rita bättre om de får ligga på mage 
(Ericsson, 2003).  
 Om en elev har grovmotoriska svårigheter kan detta leda till att den även får 
finmotoriska svårigheter. Dessa kan visa sig i spänd pennhållning och svårigheter med att 
forma bokstäver. Allt detta kan i sin tur gå ut över skolarbetet eftersom svårigheterna till 
exempel kan vara tröttande och påverka skrivförmågan negativt. Finmotoriska svårigheter kan 
också yttra sig i uttalssvårigheter om den finmotoriska kontrollen av tungan har brister (Adler 
& Holmgren, 2000, Ericsson, 2005). Om finmotoriken inte fungerar tillfredsställande kan det 
också bli svårt att läsa, då man ska styra ögonen i fina och jämna rörelser. Om man måste 
förflytta blicken stötvis förlorar man sammanhanget i texterna. Om ögats motorik inte har 
automatiserats kan elever inte ägna någon uppmärksamhet på exempelvis bokstäver eller 
innehållet i texten, utan måste fokusera på själva rörelsen (Langlo JagtØien m.fl. 2002).  
 Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) menar att mycket stimulans påskyndar 
utveckling och brist på stimulans hämmar utveckling. Barn med motoriska problem faller ofta 
in i en ond cirkel. Övning gör att nervsystemet utvecklas och om klumpiga barn har ett 
underutvecklat nervsystem leder det till mindre aktivitet, vilket i sin tur leder till ett fortsatt 
outvecklat system. 
 
2.4.1. Psykosociala följder av motoriska svårigheter 
De motoriska svårigheter som elever visar i skolan syns även i deras vardag utanför skolan. 
Det är alltid svårt att förstå elevers svårigheter om man inte har hela bakgrunden och därför är 
ett samarbete mellan hem och skola betydelsefullt (Adler & Holmgren, 2000). Ericsson 
(2003) menar att barn med motoriska svårigheter kan försenas i sin utveckling, inte bara 
motoriskt utan även emotionellt och socialt. Även den kognitiva utvecklingen blir lidande och 
försenad om de motoriska färdigheterna inte existerar. Motoriken är därför av stor betydelse 
för att den inre personlighetsutvecklingen ska fortsätta ske och att hela barnet ska fortsätta 
utvecklas, som Ericsson framhåller i sin forskning. 
 De sociala problemen kan ta uttryck i att elever inte får eller inte kan vara med de andra 
eleverna när de leker eller idrottar tillsammans, eller att de har svårt att knyta an till vänner. 
Ofta väljer de själva att inte vara med. Om eleverna inte är med på idrottslektionerna kan de 
inte träna upp sin motorik på samma sätt som de andra i samma ålder, och då kan de 
fortfarande inte vara med sina kamrater i olika lekar. Allt blir till en ond cirkel som kan vara 
svår att ta sig ur. Om ingenting görs är det lätt att antalet elever med koncentrations- och 
inlärningssvårigheter ökar i skolorna (Ericsson, 2005). Om barn inte kan delta i lek på lika 
villkor som de andra går de miste om viktig social träning. Om detta leder till en negativ 
självbild kan det orsaka att den motoriska utvecklingen hämmas ytterligare. Många gånger 
beror motoriska svårigheter på understimulering, vilket innebär att elever skulle gynnas av 
motorisk träning. Blir då rörelsefärdigheterna bättre är chansen stor att dessa barn även gör 
framsteg inom andra områden (Langlo JagtØien m.fl. 2002). 
 Även Stenberg (2007) menar att barn med motoriska svårigheter i regel även kan ha 
andra problem. Det som dessa barn ofta har gemensamt är låg självkänsla och dåligt 
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självförtroende. Hon anser att rörelseträning kan leda till ett bättre socialt beteende, ökad 
motivation och en tryggare självuppfattning och därmed förbättra tillvaron för barnen. 

Antalet barn som har svårigheter med olika motoriska färdigheter såsom att springa, 
kasta, teckna och skriva är många och verkar öka. Antagligen hänger det samman med den 
tidigare nämnda minskade fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar. Orsakerna till detta är 
komplexa men kan bland annat bero på ärftliga anlag, psykiska problem, att sinnena inte 
fungerar tillfredsställande eller en hämmad utveckling. Ofta upplever dessa barn problem i 
leken och andra vardagliga aktiviteter. Troligtvis hämmas de också i utvecklingen på andra 
områden (Langlo JagtØien m.fl. 2002).  

 
Fysisk, motorisk, kognitiv, emotionell och social utveckling verkar stå 
i ett ömsesidigt beroendeförhållande till vartannat och försenad 
utveckling på ett område kan därför hämma utvecklingen på andra 
(Langlo JagtØien m.fl. 2002; 114).  

 
De motoriska problemen kan ta sig många uttryck, till exempel dålig koordination, små 
darrningar eller medrörelser, samt låg muskelspänning. Inlärningssvårigheter och andra 
skolproblem finns nästan alltid med i bilden då det handlar om motoriska svårigheter. Vid 
kartläggning av problemen är det också angeläget att inte bara fokusera på vad barnet klarar 
av utan även på hur barnet utför uppgifterna (Forsström, 1995). 

Motoriska problem sammankopplas som synes med många andra problem, så som dålig 
självbild, ångest/nervositet, sociala problem, koncentrationssvårigheter och skolproblem. 
Detta menar Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) att man inte får tolka som att 
motoriska problem orsakar dessa övriga problem. Något sådant förhållande finns nämligen 
inte dokumenterat. Något som Sigmundsson och Vorland Pedersen anser vara konstaterat är 
att barn med sämre färdigheter inom idrott och hälsa samt lek ofta blir impopulära och utsatta 
för mobbning. I ett sådant läge är det möjligt att eleverna kan få ökat självförtroende och 
bättre självbild om de lyckas förbättra sin motorik. Det kan i sin tur ge ökad trivsel och 
trygghet till att prova nya saker. 
 
2.4.2. Motorik och lärande kopplat till koncentration 
 

Koncentration är en beteckning för förmågan att rikta sin 
uppmärksamhet på något och hålla den kvar där en tid utan att låta sig 
störas av konkurrerande intryck (Forsström, 1995; 44). 

 
Kadesjö och Gillberg (Ericsson, 2005) har genomfört studier som visar att det finns ett 
samband mellan motoriska brister och koncentrationssvårigheter. De fann att elever som hade 
både motoriska svårigheter och koncentrationssvårigheter vid sju års ålder visade lägst 
resultat på läsförståelsetest när de var nio och tio år gamla, om man jämförde med barn utan 
motoriska brister och/eller koncentrationssvårigheter. Kadesjö och Gillberg visar vidare att 
olika studier konstaterar att elever med både motoriska brister och koncentrationssvårigheter 
har större svårigheter i sitt lärande än elever med enbart koncentrationssvårigheter. 
 Problem med motorisk samordning kan påverka elevers koncentrationsförmåga i 
inlärningssituationer negativt, eftersom eleverna då behöver lägga uppmärksamheten på att 
samordna kroppens rörelser. Svårigheterna med att koordinera kroppens rörelser kan bero på 
bristande automatisering men det kan också bero på att man har problem med att göra olika 
saker med högra och vänstra eller övre och nedre kroppshalvan (Ericsson, 2005).   
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2.5. Motorisk träning 
I kommande kapitel åskådliggörs olika former av motorisk träning och vilka effekter den kan 
få. Motorisk träning är inte enbart något för de elever som har motoriska svårigheter, utan kan 
fungera bra även på de elever som är motoriskt starka, vilket också tas upp i avsnittet. 
 
Doverborg m.fl. (1991) menar att lärande sker genom medveten träning och enligt Nordlund 
m.fl. (1998) bör eleverna få daglig fysik aktivitet för att kunna utvecklas motoriskt och 
mentalt. Vidare menar Nordlund m.fl. att avbryta undervisningen för några minuters rörelse 
kan hjälpa eleverna att lugna ner sig, koncentrera sig och därmed förbättra sina förutsättningar 
för lärande. Nordlund m.fl. (1997) skriver att med hjälp av motorisk aktivitet skapar sig barnet 
stora kunskaper och färdigheter om sig självt samt en bättre kroppskontroll. 
 Forskare, fysiologer och tränare är eniga om att motoriska färdigheter förbättras genom 
övning. Tidigare forskning har visat att strikt upprepad träning varit bättre för 
motorikutvecklingen än varierad träning. Senare studier har dock visat att omväxlande träning 
är bättre. Genom att öva på olika sätt blir rörelsen automatiserad och eleven blir mer 
framgångsrik i längden. Nöter man in enbart en övning i taget blir resultatet bra för tillfället 
men inte i det långa loppet. Genom att använda sig av olika metoder för att uppnå en viss 
rörelse blir det lättare att framöver lära sig nya rörelser (Hynes-Dusel, 2002). 

Motoriska brister går som sagt inte över av sig självt, utan barn måste, enligt Ericsson 
(2003), få hjälp att komma till rätta med dessa problem. Vidare menar Ericsson att man även 
som pedagog inte får generalisera barn med motoriska svårigheter utan bör individanpassa 
stödundervisningen på bästa sätt för varje elev. Motorikträning bör därmed utvecklas efter 
varje elevs behov och ses som ett komplement till andra specialpedagogiska insatser 
(Ericsson, 2003).  

Barn som har motoriska svårigheter behöver rörelseträning innan de exempelvis kan 
börja skriva bokstäver. Att skriva kräver nämligen samordnade rörelser, vilket kan vara svårt 
för en del barn under de första skolåren. Vid motorikträning bör man fokusera på vad barnet 
kan och dess starka sidor, inte på dess brister. Med denna utgångspunkt får barn uppleva hur 
det är att lyckas och känna sig duktiga istället för att ständigt uppleva misslyckanden och 
tillkortakommanden. Dessa barn kan behöva hjälp med att tydligt se sina framsteg, för att på 
så vis uppleva glädje över sina framåtskridanden. Träningen ska också försöka göras rolig, 
eftersom det ger störst effekt på resultatet. Det viktigaste är dock att bevara eller reparera 
barnets självförtroende. Att träna tillsammans i en klass eller i smågrupper kan också ge goda 
resultat även om inte alla elever behöver träningen (Forsström, 1995).  
 
 
3. Metod 

Under rubriken ”Metod” kommer vi att diskutera val av metod i form av ”Forskningsansats”, 
”Urval”, ”Tillvägagångssätt” samt ”Etisk medvetenhet”. I dessa olika delar beskrivs hur 
arbetsgången för vårt arbete utfördes. 
 
 
3.1. Forskningsansats 
Vi var i vårt arbete intresserade av pedagogers perspektiv på relationen motorik och lärande 
och hade ambitioner att skapa en fördjupad förståelse för hur detta tar sig uttryck i pedagogers 
vardagsarbete. Därför föll valet på en kvalitativ metod för vår undersökning. En kvantitativ 
undersökning var inte relevant för vårt arbete, då vi ville förstå de enskilda lärarnas tankar och 
åsikter genom att ställa öppna frågor till dem, där de själva kunde utveckla sina svar. Vi 
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önskade få användbara begrepp från de tillfrågade som vi sedan vidareutvecklade i arbetet 
med hjälp av teoretiska utgångspunkter. Genom att inte ha en klar teori som utgångspunkt för 
vår undersökning valde vi bort en deduktiv forskningsansats. För oss var det mer intressant att 
få ta del av yrkesverksamma pedagogers erfarenheter och åsikter genom en induktiv ansats. 
Genom de svar vi fått ville vi föra diskussionen inom ämnet vidare och öka vår egen 
förståelse för motorik och lärande (Bryman, 2002). 
 
3.2. Urval 
Arbetet bygger på en kvalitativ enkätundersökning. Vi valde att skicka ut enkäterna till cirka 
100 verksamma pedagoger inom grundskolor i två relativt små kommuner med 15 000 
respektive 30 000 invånare. Anledningen till att vi utsåg dessa kommuner är att de ligger i 
vårt närområde. Vi valde att inrikta oss mot grundskolorna, på grund av att motoriska 
svårigheter i samband med undervisningssituationer ofta uppdagas i början av skolgången. 
Vår inriktning låg på grundskolan där det finns tydliga uppnåendemål. Även fast vi fick svar 
från pedagoger arbetande på de högre stadierna, valde vi att fokusera på lärarna inom 
förskoleklass upp till årskurs sex.  

Totalt sett fick vi in 28 enkätsvar. Vi är medvetna om att ett fåtal pedagoger från enbart 
två kommuner inte kan utgöra en norm för övriga landet.  

  
3.3. Tillvägagångssätt 
Vår enkät (se bilaga 1) utformades utifrån våra frågeställningar som finns i vårt syfte. Via e-
post tog vi kontakt med varje enskild rektor i en av kommunerna och en samordnare för 
skolorna i den andra kommunen. Detta gjorde vi för att försöka nå ut med enkäten till alla 
verksamma pedagoger inom grundskolorna i kommunerna. Därefter kunde de tillfrågade välja 
att svara antingen via e-post eller brev. Flertalet av de 28 enkätsvaren kom in via e-post, 
endast  4 mottogs via brev.  

För att finna vad som skrivits inom ämnet tidigare och för att kunna referera till tidigare 
forskning och föregångare inom området, genomförde vi en litteratur- och artikelsökning 
utifrån olika begrepp, nämligen ”motor”, ”motor ability”, ”motor learning” samt ”motor 
development”. Vi sökte i databaserna ERIC, ELIN, Academic search, LIBRIS och EBSCO 
efter vetenskapliga artiklar. För att finna adekvat litteratur valde vi att använda oss av 
sökorden ”motorik” och ”motorik och inlärning” i bibliotekskatalogerna på tre olika bibliotek. 
 
3.4. Etisk medvetenhet 
Alla individer i samhället har rätt att ställa krav på den forskning som bedrivs och alla som 
medverkar har rätt till integritetsskydd. Med detta som bakgrund finns det inom alla 
forskningssammanhang fyra huvudkrav på forskningen som måste beaktas. De krav som ställs 
delas upp i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Alla fyra krav är hämtade från Vetenskapsrådet (1990). Dessa beskrivs nedan med 
utgångspunkt i vårt arbete. 
 
3.4.1. Informationskravet 
Kravet innebär att vi som forskare ska lämna information om vilka villkor som gäller för att 
medverka i enkätundersökningen samt allt som kan inverka på deras medverkan. 
Informationen om att deltagandet sker frivilligt ska tydligt framgå. Det ska tydligt framgå att 
när som helst har den svarande rätt att avbryta sin medverkan. Vi informerade till en början 
alla verksamma pedagoger om studiens syfte och gav en utförlig beskrivning om arbetets 
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innehåll. Det fanns tydliga riktlinjer om var de kunde vända sig om de hade övriga frågor eller 
ville veta mer (Vetenskapsrådet, 1990). 
 
3.4.2. Samtyckeskravet 
Enligt Vetenskapsrådets (1990) riktlinjer är det av stor vikt att forskaren får svarspersonernas 
samtycke till medverkan. Om svarsdeltagaren är under 15 år behövs dessutom medgivande 
från förälder/vårdnadshavare. Alla svarspersonerna gavs möjlighet att ta kontakt med oss både 
via post, e-post eller telefon om de ville ha ytterligare information. Om någon av 
svarspersonerna skulle vilja dra tillbaka sin enkät fanns det möjlighet till detta. Eftersom inte 
någon visade benägenhet till en sådan ansats, var det aldrig aktuellt att ta detta i beaktning. 
 
3.4.3. Konfidentialitetskravet 
Här handlar det om att alla svarspersoner ska ges största möjliga skydd och att alla 
personuppgifter ska behandlas på så vis att utomstående inte kan ta del av informationen.  
Tydliga riktlinjer gavs om att samtliga enkäter skulle hanteras konfidentiellt. Efterhand som 
enkäterna behandlades förstördes de och raderades från e-post och hårddisk. För att 
svarspersonerna inte ska kunna identifieras valde vi att inte nämna mer än att undersökningen 
gjordes i vårt närområde. Enkätundersökningen har skickats ut via e-post till samordnare och 
rektorer som i sin tur har vidarebefordrat enkäten till verksamma pedagoger (Vetenskapsrådet, 
1990). 
 
3.4.4. Nyttjandekravet 
Kravet innebär att alla uppgifter som samlas in om enskilda personer enbart får användas i 
den angivna forskningen. Detta krav har tagits i beaktning då våra insamlade enkätsvar endast 
använts i den forskning som genomförts och visas här. Obehöriga har ej haft tillträde till 
svaren (Vetenskapsrådet, 1990). 
 
 
4.  Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av vår enkätundersökning. Resultatet visas i en löpande 
text varierat med citat. Vi kommer att använda oss av diverse begrepp för att beskriva hur 
många som svarade vad på de olika frågorna. Med ”enstaka” menar vi 1-5 personer, ”några” 
5-10 personer, ”flertalet” 10-25 personer och ”majoriteten” 25-28 personer. 
 Nedan följer även en analys som grundar sig på vår tolkning av de tillfrågade 
pedagogernas olika förklaringar och resonemang. 
 
 
4.1. Pedagogers syn på motorisk träning  
Det framkommer av enkätsvaren att begreppet motorisk träning kan tolkas på många olika 
sätt. Några av pedagogerna skriver om grovmotoriska respektive finmotoriska övningar samt 
träning av sinnena och då främst seendet. Enstaka pedagoger anser att motorisk träning bland 
annat innebär att få bort reflexer. Finmotoriken menar dessa pedagoger kan övas exempelvis 
genom att klippa med en sax och grovmotoriken exempelvis genom att springa. Enstaka 
tycker att motorisk träning främst innebär träning av just grovmotoriska rörelser. Enstaka av 
de tillfrågade tar upp att man måste behärska grovmotoriken innan man kan behärska 
finmotoriken. Kroppskontroll är utöver detta ett begrepp som återkommer flera gånger bland 
svaren, samtidigt som de tyder på att pedagogerna vill förbättra elevernas rörelsemönster 
genom motorisk stimulans/träning. Majoriteten visar också på att motorisk träning är viktigt.  
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Jätteviktigt för att man skall kunna få muskler, träna bort medfödda 
reflexer så att man kan sitta still. Allt hör ihop! Man måste röra sig för 
att utvecklas och få sin kunskap befäst. 
 

Enstaka svarsdeltagare nämner att brister i den motoriska och perceptuella utvecklingen bör 
leda till att eleven får tillfälle att röra sig mycket och då utöva aktiviteter som eleven är bra 
på/tycker om. Detta menar dessa pedagoger kan leda till rörelseglädje, vilket av dem anses 
vara en betydelsefull del i den motoriska träningen.  
 Majoriteten är överens om att man kan träna motoriken överallt och betoningen ligger 
inte på var utan hur. Miljön utses helt och hållet efter vilken aktivitet man vill utföra. Enligt 
majoriteten av pedagogerna är det viktiga att det blir allsidighet i träningen och att eleverna 
rör sig regelbundet, helst varje dag. Det kan vara utomhus i form av att klättra, springa, hoppa, 
balansera, träna bollkänsla, bygga och konstruera. Enstaka anser att marken utomhus gärna får 
vara ojämn med mycket stock och sten för bäst träning.  
 

Skogen är en utmärkt plats där man hela tiden måste vara 
uppmärksam var man sätter fötterna och marken är ojämn och 
stimulerar därigenom motoriken och musklerna. 

 
Även inomhus kan man träna motoriken i form av finmotorik och avslappning, vilket också 
enstaka menar vara viktigt att lära sig. Några av de tillfrågade betonar också leken som en 
viktig del i arbetet med motorisk träning. Både spontan och planerad lek nämns. Enstaka 
påpekar att det är viktigt att barnen leker både i skolan och hemma. De menar vidare att barn 
genom lek på raster utvecklas motoriskt och socialt. Därför anser enstaka svarsdeltagare det 
lämpligt om man som pedagog kan iaktta eleverna i den miljön för att få en helhetsbild av 
eleverna. Några pedagoger tar upp att det är viktigt att det finns stimulerande miljöer som 
uppmanar till lek och rörelse. Stimulerande miljöer kan till exempel vara lekplatser, 
idrottshallar och skogar.  
 

I en tillåtande miljö där det finns saker som stimulerar dem till att röra 
sig kan man träna motoriken. Det kan vara ute i skogen eller i en 
välutrustad idrottshall. Det beror helt på vad man vill ha för aktivitet. 

 
Majoriteten betonar även idrottslektionerna som en god miljö att utveckla motoriken i och 
några nämner att idrotten då ska vara välplanerad.  
 
De verksamma pedagogerna har enligt vår tolkning samma uppfattning som exempelvis 
Forsström (1995) och Mellberg (1993) då de diskuterar hur sinnena är inblandade i barns 
motoriska utveckling och träning. Pedagogerna verkar också vara väl införstådda i begrepp, 
som grov-respektive finmotorik. Likt den sociokulturella uppfattningen anser pedagogerna 
vidare att motorisk träning är viktigt och att barn måste träna upp sina färdigheter. Därmed 
blir miljön i skolan betydelsefull för att verka stimulerande för elevers motoriska utveckling.  
 Inte någon nämner något om motoriska utvecklingsfaser, vilket möjligtvis kan tyda på 
att de inte ser några tydliga indelade faser i arbetet med elever. Det kan betyda att de betonar 
miljön istället för arvet, precis som exempelvis Huitfeldt (2002) gör. De svar som säger att 
motorik tränas överallt visar tydligt på att miljön betonas. 
 Även om de tillfrågade pedagogerna är medvetna om att motorisk träning är viktigt, är 
det relativt få som betonar att barn lär sig genom rörelse och att detta framförallt är 
betydelsefullt i de tidiga åren i skolan (Ericsson, 2003). I arbetet med motorisk träning ser 
några pedagoger leken som ett lämpligt medel för att uppnå goda resultat. Dessutom är leken 
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en bra plattform för att träna socialt samspel (Langlo JagtØien m.fl. 2002). Leken bidrar till ett 
för barnet lustfyllt och motiverande arbetssätt som främjar lärandet (Ericsson, 2005). 
 
4.2. Positiva respektive negativa effekter av motorisk träning  
Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna anser att motorisk träning enbart får positiva 
effekter för lärandet. Genom att utöva aktiviteter som eleven tycker om eller är bra på stärks 
elevens självkänsla. Dessutom blir eleven motiverad och börjar ta egna initiativ vid 
stimulerande och rolig träning. Motorisk träning betraktas även ge större tillfredsställelse i 
skolarbetet och eleverna kan lyfta sig i olika skolämnen tack vare att de klarar att sitta stilla 
och koncentrera sig bättre. Allt detta anser majoriteten av pedagogerna. Majoriteten av svaren 
betonar även att träning ger förbättrad koncentration och att träningen även påverkar 
finmotoriken positivt i form av finare handstil. Dessutom anser några att elever genom 
motorisk träning kan uppnå bättre samarbetsförmåga. Vidare hävdas av enstaka pedagoger att 
motorisk träning ger glada barn, som ibland får bättre struktur i sina böcker och arbeten. 
 

Kroppen behöver allsidig stimulans. 
 
Genom lek och lustfyllda rörelseaktiviteter tycks självkänslan utvecklas enligt enstaka 
tillfrågade och eleverna lär sig hantera allt material som finns runt omkring dem, till exempel 
att knäppa knappar och hålla en penna. Detta anses vidare av de enstaka pedagogerna vara en 
förutsättning för att utveckla social kompetens. 
 Några pedagoger menar att genom att ha olika rörelsepauser i skolarbetet, till exempel 
Röris3, kan eleverna bättre behålla fokus på uppgifterna. Dessutom har dessa pedagoger sett 
ett tydligt samband mellan ökad schemalagd rörelseaktivitet och minskad övervikt och 
sjukdom bland eleverna. Enstaka undersökningspersoner anser att MTI4 har hjälpt flera barn 
och att de genom MTI utvecklat sin grovmotorik och fått bättre självförtroende. 
 

Jag har haft flera elever som fått MTI och därmed utvecklat sin 
grovmotorik och fått bättre självförtroende. 
 

Att träna upp fysiska färdigheter är lika viktigt som att träna upp kognitiva färdigheter, enligt 
enstaka av de tillfrågade pedagogerna. Enligt dem behöver motoriska färdigheter alltså övas 
upp precis som exempelvis multiplikationstabellen. I flertalet av enkätsvaren betonas att 
övning ger färdighet och att kontinuerlig träning leder till förbättring. Dessutom stimuleras 
och tränas sinnena upp, vilket också av enstaka pedagoger anses vara en bidragande orsak till 
de positiva resultat som motorisk träning ger. Vid allsidig stimulans utvecklas både kroppen 
och hjärnan. Genom detta förbättras kroppskontrollen och då tycker enstaka pedagoger sig 
märka de positiva resultat som tidigare nämnts. Med korrigerad kroppskontroll anses, av de 
tidigare nämnda pedagogerna, att eleverna klarar av att sitta stilla och därmed koncentrera sig 
och prestera bättre.  
 Om finmotoriken vidareutvecklas genom rörelse tror majoriteten av pedagogerna att 
skolprestationerna kan öka, genom exempelvis bättre pennhållning och finare handstil. 

                                                
3 Röris är ett program för barn i förskoleklass till år 3, utvecklat av Friskis och Svettis. Det bygger på 
rörelseglädje till musik, redo att användas både inomhus och utomhus i skolan. Till programmet följer 
instruktioner och en cd-skiva för att underlätta användningen. 
4 MTI står för Motorik Träning Inlärning och är ett företag utvecklat av Christer Sandberg. MTI erbjuder både 
utbildning inom motorik och perception, rörelseanalyser samt produkter till motorisk träning. Vid utförandet av 
en rörelseanalys görs sedan ett individuellt strukturerat träningsprogram för barnet i samarbete med både skolan 
och hemmet.   

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 18 

Människan är skapt för att röra på sig och det verkar klart att det finns ett samband mellan 
hjärna och kropp för några pedagoger.   
 

Syret i kroppen får fart vid rörelse, ger dem energi. Hjärnan får arbeta med 
något annat ett tag och kan sen se på arbetet på ett annat sett. Plus förstås att 
när kopplingarna i hjärnan fungerar snabbt och bra, är det lättare att lära.  

 
Endast enstaka pedagoger uttryckte att motorisk träning kan få negativa följder. Samma 
pedagoger nämner att om eleven enbart tränar på de motorikområden där den har brister kan 
det leda till försämrad självkänsla och då blir det en negativ upplevelse.  
 

”Träning” av brister är inte KUL!!! Har negativ effekt på elevens 
självkänsla!!!! 

   
Några menar att när de bryter av för diverse rörelseaktiviteter i klassrummet, blir det ofta 
stimmigt och pedagogerna måste avsluta aktiviteten med något som får dem att fokusera igen, 
exempelvis en avslappningslåt, för att klassrumssituationen ska kunna fungera. Ytterligare en 
pedagog tycker att det är svårt att se några tydliga effekter av motorisk träning. 
 
Några pedagoger menar att motorisk träning och självförtroende samt självkänsla hänger 
ihop. Om en motoriskt omogen elev får träna på saker som han/hon kan, stärks 
självförtroendet och självkänslan. Får eleven däremot enbart träna på saker som han/hon är 
dålig på leder detta till ett försämrat självförtroende respektive självkänsla, vilket i sin tur 
hämmar utvecklingen och lärandet. Barn ska känna att de lyckas och uppleva glädje över sina 
framsteg och samtidigt bör träningen vara rolig och stimulerande för att man ska ha möjlighet 
att återupprepa den. Adler och Holmgren (2000) samt Ericsson (2005) är eniga med de 
verksamma pedagogerna i vår undersökning på denna punkt. Samtliga pekar på att känslan att 
vara stolt och självkänslan kan påverkas positivt i arbetet med motorik. Detta menar de är en 
förutsättning för att kunna prestera i skolan, alltså vidare en indikation på ett indirekt samband 
mellan motorik och lärande.   
 Nordlund m.fl. (1997) lyfter mottot, från gripande till begripande, som innebär att man 
använder kroppen för att förstå sin omvärld. Genom att fysiskt handla kan man alltså uppnå 
kognitivt tänkande. Pedagogerna anser precis som Forsström (1995), att det krävs vissa 
rörelsefärdigheter för att kunna fungera i skolan. Uthålligheten förbättras vid rörelseaktiviteter 
och leder till bättre koncentration och uppmärksamhet på skolarbetet.  
 Genom tolkningen av enkätsvaren framkommer att inte alla barn mår bra av att avbryta 
undervisningen för en rörelsepaus. Några pedagoger upplever det som att vissa barn inte 
klarar av att komma ner i varv efter en fysisk aktivitet och aktiviteten får istället motsatt 
verkan, då de blir stirriga. En tolkning skulle kunna vara att de barn, som aktiviteten får 
motsatt verkan på, inte har automatiserat de rörelser som utförs och därmed har all energi gått 
åt till rörelserna. Detta får möjligtvis till följd att barnen inte orkar fokusera på skolarbetet 
efter rörelseövningarna. Det skulle kunna förklaras genom Ericssons (2005) och Langlo 
JagtØiens m.fl. (2002) konstaterande att motorik och koncentration hör ihop. En rörelse måste 
vara automatiserad för att uppmärksamheten ska kunna läggas på något annat, till exempel en 
skrivuppgift. 
 
4.3. Upplevelser av motorisk träning i skolan 
Majoriteten av verksamma pedagoger hävdar i enkätsvaren att de medvetet arbetar med 
motorisk träning på ett eller annat sätt. Framförallt verkar de arbeta med medveten motorisk 
träning bland de elever som behöver det mest. Dock berättade en specialpedagog att hon inte 
arbetar med specifik motorisk träning.  
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Jag lägger fokus på språk och matematik där viss motorikträning kan 
ingå, men bedriver inte enbart motorikträning.  

 
Genomgående anser flertalet att motorisk träning är viktigt för elevens framtid och för att 
eleven ska utvecklas optimalt. Majoriteten nämner att de använder klassrumsgympa i form av 
Röris, pausgymnastik eller klassrums-, dans- och rörelselekar där eleverna får möjlighet att 
röra på sig under arbetspasset. Några pedagoger tycker att eleverna rör sig mycket i 
klassrummet på flera olika sätt. Flertalet beskriver att eleverna behöver den motoriska 
träningen för att stimulera finmotoriken. Exempel på finmotorisk träning kan enligt 
pedagogerna vara att öva på fingerramsor, klippa/klistra och pussla. 
 Enstaka av de tillfrågade nämner att de inte medvetet arbetar med motorisk stimulering 
utan att eleverna själva tillgodoser sig denna träning genom leken och andra lustfyllda 
rörelseaktiviteter. Detta kan kopplas samman med den problematik, som syns i enkätsvaren 
där enstaka av de tillfrågade gör gällande att tiden är begränsad för att kunna bedriva 
schemalagd motorikträning.   
 

I ämnet svenska finns inte tiden att hinna med då skulle vi få strunta i 
att uppnå andra mål. 
 

Enstaka pedagoger menar att de är för dåligt utbildade och enbart använder sig av motorisk 
träning lite då och då. Några svarande uttrycker att motorisk träning är något som enbart sker 
på idrottstimmarna och då genom träning av motoriska grundrörelser, rörelser till musik, 
redskapsbanor, bollspel eller dans. 
 Några tillfrågade anser att både den organiserade och den spontana leken i arbetet med 
den motoriska utvecklingen är viktiga.   
 För några tillfrågade handlar motorisk träning om promenader, skrivlek, 
avslappningsövningar och massage. En pedagog nämner att utomhusmatematik stimulerar 
eleverna till att röra på sig under lektionstid. Några pedagoger i både förskoleklass och 
lågstadiet talar om den motoriska träningens betydelse för elevens utveckling. De berättar om 
den medvetna kontroll som sker, genom ett analysschema från MTI, för att finna de barn som 
behöver extra träning så tidigt som möjligt. För att uppnå motorisk utveckling använder sig en 
förskoleklasslärare av veckans rörelse i läxa. 
 En pedagog beskriver att det kan vara svårt att tillgodose alla elevers behov gällande 
motorisk utveckling. 
 

Det är svårt att hinna träna det som varje barn behöver- för de är ju så 
olika! 
 

Svaren varierar ganska kraftigt angående hur pedagogerna arbetar med motorisk träning och 
vilken betydelse det har i deras vardagsarbete. Tolkningen ger uttryck för att några pedagoger 
likställer begreppen motorik och rörelse. Svaren tyder på att de, i vår tolkning, tycks mena att 
all form av rörelse är motorikträning, exempelvis promenader. Sedan finns det mer specifik 
träning såsom klippa, åla och klättra. All form av rörelse är en stor del av barnets vardag och 
genom rörelse lär de. Detta verkar både pedagoger i vår undersökning och forskare vara eniga 
om (Huitfeldt m.fl. 2002). Vidare verkar några av pedagogerna vara överens om att i de tidiga 
åldrarna uppnås bäst rörelse- och motorikträning genom lek, vilket också Huitfeldt m.fl. och 
Ericsson (2003) framhåller. När det gäller lekens betydelse för barns motoriska utveckling 
framkom i enkätsvaren att några anser att både den spontana och organiserade leken är 
viktiga. Hannaford (Ericsson, 2003) visar på att barns spontana lek bortprioriteras till förmån 
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för TV-tittandet och datoranvändandet. Därmed ökar ansvaret för all skolpersonal, inte bara 
idrottslärare, angående elevers rörelsebehov.   
 Enstaka pedagoger berättar att de själva inte arbetar med motorisk träning utan att det 
främst är upp till idrottslärarna att göra det på idrott- och hälsalektionerna. Detta motsäger den 
syn som Hammond och Warner (1996) har, att alla verksamma pedagoger bör samverka för 
att uppnå bäst resultat för eleven. Att överlåta rörelseträningen till idrottslärarna är kanske inte 
det optimala särskilt med tanke på att barn i allmänhet rör sig allt mindre (Nordlund m.fl. 
1998). Anledningarna till att pedagogerna överlämnar ansvaret för motorisk träning till 
idrottslärarna, tolkar vi vara tidsbrist och okunskap inom området.  
 Ett faktum som tidigare forskning påvisat är att motoriska brister inte försvinner av sig 
självt utan måste tränas genom exempelvis rörelselekar. De barn som anses ha motoriska 
svårigheter i förskoleåldern visar sig också ha kvar dessa problem i tonåren om inga åtgärder 
sätts in (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). I några av enkätsvaren betonas vikten av 
tidiga insatser för att stimulera barns motoriska utveckling redan i förskoleklassen, ett 
resonemang som kan jämföras med Ericssons (2003), där vikten av att granska och observera 
barns motorik för att hjälpa dem att klara av deras framtida skolarbete på bästa sätt framhålls. 
Ericsson menar att motorisk träning bör utvecklas efter varje elevs behov och ses som ett 
komplement till andra specialpedagogiska insatser. 
 
4.4. Upplevelser av motoriska svårigheter i skolan 
Några av de tillfrågade anser att grovmotoriska svårigheter kan visa sig genom att barnen 
exempelvis inte vill vara med i de andra barnens lekar och aktiviteter på rasterna. Enstaka 
pedagoger anser att kamratrelationer är något som blir svårare att skapa och behålla vid 
motoriska problem. 
 

Man blir ”bufflig” mot kompisar och uppfattas som bråkig. 
 
Utöver det märks fumlighet, klumpighet, rädsla för att utöva arbete och rörelser samt att 
rörelser går sakta hos motoriskt svaga barn. Detta nämner flertalet av de tillfrågade. Vissa 
gymnastiska övningar på idrottslektionerna blir svåra att utföra för dessa barn, säger dessa 
tillfrågade. Majoriteten betonar att motoriskt oroliga barn ofta också har svårt att sitta stilla på 
lektionerna och koncentrera sig. Vidare är dålig, oläslig handstil något som anses vara 
utmärkande för de här eleverna.  
 

Svårt att sitta still. Svårt att hitta på saker att göra ute på rasten. 
Finmotoriskt blir man inte nöjd med sina arbeten. 

 
Av enstaka pedagoger nämns dessutom svårigheter i läsning, då i form av ”rader som 
hoppar”. Ibland framkommer även att barnen blir aggressiva och visar ovilja och dåligt 
tålamod i arbetet. En del arbeten går långsamt framåt och det blir ett slarvigt resultat. 
 Några pedagoger hävdar att finmotoriken brister i exempelvis bildundervisningen och 
vid läsning. Att eleverna klarar simning sämre är också något som tas upp i enkätsvaren.  
Några betonar att vissa elever med motoriska svårigheter även har besvär med inlärningen. 
 
Pedagogerna tar inte upp något om att barn med motoriska svårigheter inte kan eller vill vara 
med i idrottsundervisningen på grund av sina svårigheter (Ericsson, 2005). Om detta resultat 
är gällande är det en god förutsättning för att motorisk utveckling kan ske. Genom utebliven 
idrottsundervisning går eleverna nämligen miste om betydelsefull motorisk träning. 
Pedagogerna är helt på det klara med att idrott- och hälsalektionerna utgör en viktig plattform 
för motorikträning.  
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 Vidare går att utläsa i enkätsvaren att enstaka pedagoger lagt märke till att barn med 
motoriska svårigheter ofta har problem att delta i lek med jämnåriga. Detta beskrivs även av 
Ericsson (2005), som menar att uteblivet lekdeltagande kan leda till emotionella och sociala 
problem. I pedagogernas svar finns en överensstämmelse med Ericsson, då de ibland erfar 
dessa elever som klumpiga, vilket pedagogerna uttrycker kan leda till att eleverna upplevs 
som bråkiga. Det i sig blir till en ond cirkel där de motoriskt omogna eleverna inte får delta i 
leken, vilket gör att motoriken blir ännu sämre eftersom viktig träning då uteblir. 
Både de tillfrågade pedagogerna och Ericsson (2005) menar att barn med motoriska 
svårigheter ofta även har andra problem, ett problem verkar sällan komma ensamt.  
 
4.5. Pedagogers syn på motorik och lärande  
 

Det man gör med kroppen fastnar i knoppen.  
 
Majoriteten av de tillfrågade anser sig se ett samband mellan motorik och lärande. Några 
uttryckte detta genom att skriva att om eleven har god motorik blir inlärningen lättare och 
tvärtom. Pedagogerna anser att om en elev har svårigheter med motoriken har den också ofta 
svårt med inlärningen. En pedagog påpekar att inget barn blir bättre i de olika ämnena genom 
motoriska aktiviteter men en god motorik ger bättre grund för lärande. När motoriken inte stör 
en elev anses det, av enstaka, finnas större chans till bättre koncentration och bättre 
självförtroende. 
 

Inget barn blir bättre i de olika ämnena genom motoriska aktiviteter. 
Däremot ger god motorik bättre förutsättning för en elev att 
koncentrera sig, att lyssna och att sitta stilla, vilket är en förutsättning 
för inlärning! När inte motoriken stör en elev har han/hon bästa 
förutsättning för inlärning! 

 
En pedagog menar att väl förberedda och genomförda motorikövningar säkerligen påverkar 
inlärningen positivt. En annan pedagog anser att det finns ett samband mellan motorik och 
lärande, men att det även finns många andra samband till lärande som också måste beaktas. 
 
När det gäller frågan om relationen motorik och lärande har vi tolkat pedagogernas svar och 
sett att majoriteten av de tillfrågade pedagogerna ser ett samband mellan motorik och lärande. 
Forskning säger att det inte finns några direkta samband mellan motorik och lärande (Elbro, 
2006, Langlo JagtØien, 2002). Vi kunde inte tyda om pedagogerna såg ett indirekt eller direkt 
samband. Emellertid var de eniga om att det fanns ett klart samband. Ericssons (2005) 
påstående att verksamma pedagoger till skillnad från forskning ser direkta samband mellan 
motorik och lärande, framkommer alltså inte i enkätsvaren. 
 
 
5. Diskussion 
I diskussionen som följer kommer vi att kritiskt reflektera över vårt tillvägagångssätt och 
undersökningens trovärdighet. Utöver detta kommer vi i slutdiskussionen beskriva 
undersökningens betydelse för vår kommande yrkesroll och vår syn på motorik och lärande 
samt motorisk träning. Avslutningsvis kommer vi att presentera hur man skulle kunna 
vidareutveckla arbetet i fortsatt forskning. 
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5.1. Undersökningens tillvägagångssätt 
Anledningen till att vi skickade ut vår enkät till verksamma pedagoger via e-post var att vi 
trodde att vi på det viset skulle nå många pedagoger på olika skolor. Dessutom ansåg vi att det 
var ett smidigt sätt både för dem och för oss att behandla enkäten. Tyvärr fick vi inte riktigt 
det gensvar vi hade hoppats på. Vi var tvungna att skicka en påminnelse under den sista 
svarsdagen för att få in tillräckligt med underlag. Kanske hade antalet svar ökat om vi 
personligen träffat lärarna och lämnat enkäten i pappersform, då många om möjligt 
fortfarande känner sig osäkra på tekniken. Vid ett personligt möte hade pedagogerna troligtvis 
känt ett större ansvar för att svara på frågeställningarna. Vi valde dock bort detta alternativ på 
grund av att upptagningsområdet då inte blivit så stort. Vår önskan var nämligen att nå ut till 
flertalet olika skolor då variationen mellan skolorna kan vara stor. 
 
5.2. Undersökningens trovärdighet 
Vi är väl medvetna om att de svar vi fick från vår enkätundersökning inte utgör en norm, men 
eftersom vi var intresserade av att skapa en fördjupad förståelse för hur vissa verksamma 
pedagoger resonerar kring motorik och lärande, spelar det inte någon betydande roll. Vi 
analyserade enkätsvaren och kopplade dem till vårt teoretiska ramverk, för att på så vis få en 
vidare insikt i ämnet. Med tanke på att vi hade en induktiv forskningsansats med en kvalitativ 
undersökningsmetod med öppna enkätfrågor, anser vi oss fått trovärdiga och ärliga svar. 
Reliabiliteten med denna undersökning kan också ses utifrån att urvalet grundar sig på 
pedagoger i vårt närområde och är då möjligtvis inte gällande för resterande kommuner i 
landet. Möjligen kan det vara så att de pedagoger som svarade på vår enkät har ett intresse för 
och kunskap om relationen motorik och lärande, vilket de pedagoger som valde att inte 
besvara enkäten om möjligt inte hade. I svaren framkom att majoriteten anser att motorisk 
träning är viktigt och detta svar hade vi kanske inte fått om urvalsgruppen hade varit någon 
annan. Validiteten på vårt arbete är hög då vi anser oss ha fått svar på vårt syfte och våra 
frågeställningar.    
 
5.3. Motorisk utveckling 
Vi anser att Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) ger en tydlig beskrivning av vad 
motorisk utveckling består av. När ett motoriskt beteende förändras sker en utveckling, vilket 
de tillfrågade i enkäten menar att de framförallt var uppmärksamma på under skolstarten. Då 
är nämligen barns motorik väldigt tydlig och avgörande för hur de fungerar i skolan. Dock 
anser vi att lärare ständigt måste vara vaksamma angående elevers motorik, eftersom motorisk 
utveckling sker under hela livet, inte bara under de första levnadsåren. Däremot är vi 
införstådda med att det givetvis är under de tidiga åren i förskola och skola som man tydligast 
kan se en utveckling, då barnet främst lär sig kvantitativa rörelser. Senare i livet består 
utvecklingen främst i kvalitativa rörelser, då man exempelvis lär sig hoppa ännu högre eller 
skriva snabbare på tangentbordet, vilket skolan också måste hjälpa till att utveckla. 

Att barn utvecklar sitt kommunikativa kunnande parallellt med motoriken, är något som 
vi reagerar på och menar att man som lärare bör beakta. Många gånger har vi själva upplevt 
att unga elever som inte har tillräckliga talföra språkkunskaper, gärna tar till sin kropp för att 
uttrycka sina känslor, genom att exempelvis slå sin kompis då man borde ha sagt ifrån eller 
tillrättavisat istället. Detta är faktiskt något som på ett vis motsäger att språket utvecklas 
samtidigt som motoriken, eftersom barnen låter kroppen tala istället för munnen. Vi menar 
alltså att bara för att ett barn har dåliga kommunikativa kunskaper betyder inte det att det även 
har dålig motorik eller tvärtom. Däremot hänger det säkerligen samman i många fall och vi 
tror vidare att barn utvecklar sitt språk i leken, där både motorik och kommunikation tränas.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 23 

Skolan bör enligt vårt tycke anpassa undervisningen efter att vissa barn har ett stort 
rörelsebehov medan andra barn har kommit längre i utvecklingen och klarar av att sitta stilla 
en längre stund. En del barn är motoriskt omogna när de startar skolan och har därför svårt att 
utföra de rörelser som krävs där, exempelvis att sitta stilla och att skriva. Frågan är då om 
dessa barn ska tvingas in i skolans värld när de både fysiologiskt och psykologiskt inte är 
mogna för det? Kanske skulle elever som inte verkar skolmogna kunna börja ett år senare? På 
så vis skulle de möjligtvis slippa de ständiga tillrättavisningarna och misslyckandena, vilka vi 
tidigare beskrivit har en negativ inverkan på självförtroendet och därmed lärandet.  

Vi menar att den motoriska utvecklingen är ett samspel mellan arv och miljö, där miljön 
möjligtvis kan tillskrivas en något större del. Utan rätt och stimulerande miljö kommer inte 
barnet att utveckla den motorik och de rörelsemönster som behövs. Vi tänker här bland annat 
på några skräckexempel rörande barnhemsbarn i länder där vården inte fungerar. På dessa 
ställen lär sig vissa barn aldrig att gå eller liknande grundläggande motoriska färdigheter, då 
de aldrig får möjlighet att prova och utveckla detta. Den stillasittande eller liggande miljön 
utan hjälp av vuxna stimulerar inte den motoriska utvecklingen på något sätt. Detta kan ses 
som ett argument mot att den motoriska utvecklingen skulle vara åldersrelaterad.  

 
5.4. Motorik och lärande 
Med denna undersökning som bakgrund menar vi att det finns ett samband mellan motorik 
och lärande, även om det är ett indirekt sådant, men det är svårt att bevisa att det skulle finnas 
ett direkt samband. Vissa forskare pekar på att det inte finns några direkta samband och menar 
att det inte finns någon vetenskaplig forskning inom ämnet. Under arbetets gång har vi gått 
från en tro på att motorik och lärande är direkt kopplade till varandra, till en tro på att motorik 
och lärande är indirekt kopplade till varandra. Det finns som nämnts relativt få 
forskningsstudier inom ämnet motorik och lärande men vi hoppas att det kommer göras fler 
studier i huruvida motorisk stimulering kan påverka den kognitiva utvecklingen. På så vis 
skulle vi kunna få en mer enad syn inom området och då kunna hjälpa eleverna på bästa sätt. 
         Många svar i enkäterna visar på att verksamma pedagoger anser att det finns ett tydligt 
samband mellan motorik och lärande. De menar att om eleverna har svårigheter med 
motoriken har de ofta också svårt vid lärandesituationer. När vi har varit ute i skolorna på 
VFU har vi också märkt detta. Barn som får extra träning i motorik har ofta också 
specialundervisning i andra ämnen. Ett annat samband som pedagogerna ser och som även vi 
håller med om är att om eleverna inte behöver tänka på sin motorik kan koncentrationen 
läggas på undervisningen. De får lättare att sitta still och detta tillsammans med förbättrad  
koncentration är förutsättningar för lärande. Även Langlo JagtØien m.fl. (2002) skriver om att 
automatiserade rörelser är en förutsättning för att man ska kunna röra sig utan ansträngning i 
förhållande till omgivningen och samtidigt kunna koncentrera tankeverksamheten till 
någonting annat än att utföra själva rörelserna.  
 För att kunna ta till sig kunskap på bästa sätt krävs det vissa förutsättningar. Eleven 
måste exempelvis vara uppmärksam och koncentrationen måste vara riktad på rätt sak. Eleven 
måste dessutom vilja lära sig, alltså måste motivationen för arbetet finnas. Eftersom 
koncentration så tydligt hänger samman med motorik, vilket framkommit både i enkätsvaren 
och i litteraturen, anser vi att man bör arbeta med att förbättra elevens motorik. Detta kan då 
alltså leda till att eleven bättre hänger med i undervisningen.  
 Genom rörelse kan elevernas självbild och självförtroende förbättras och detta i sin tur 
leder till att de vill vara med i leken och vågar träffa nya kompisar. Det leder till bättre sociala 
kontakter och kan göra så att eleven tar till sig undervisningen bättre, då han/hon mår bra på 
det sociala planet. Arbetet med planerad och organiserad lek är då viktigt i ett 
undervisningsperspektiv. Där kan eleverna utveckla sin motorik på ett lustfyllt sätt, samtidigt 
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som de skapar sociala kontakter. Eftersom elever med motoriska svårigheter ofta undviker 
lekar där deras svårigheter blir tydliga, bör pedagogen hjälpa dessa elever till bättre 
samhörighet, för att även de ska kunna ta till sig undervisningen bättre.  
 
5.5. Motoriska svårigheter 
Det är viktigt att tidigt upptäcka avvikelser i barns motoriska utveckling, för att på så vis 
kunna hjälpa dem på bästa sätt. Tidig upptäckt kan förhindra att barn upplever 
rörelseaktiviteter som negativa för att de inte klarar av dem, samtidigt som man då kan 
förebygga en negativ attityd till allt som är nytt och okänt. Om barn har upplevt många 
misslyckanden undviker de automatiskt sådana situationer där de tror att de kommer 
misslyckas. Barn och även vuxna vill ofta inte göra det som de inte kan. Under den första 
skoltiden upptäcks det ofta om det finns tecken på att en elev kan tänkas få svårigheter. Enligt 
våra erfarenheter brukar studieövergångar med skifte av lärare vara besvärliga för barn med 
svårigheter och därför är det viktigt att samarbetet mellan lärarna fungerar väl samt att barnen 
informeras och inges trygghet angående övergången. Vi betonar vikten av ett gott samarbete 
mellan idrottslärare, föräldrar och andra pedagoger för att kunna hjälpa alla elever med 
svårigheter på bästa sätt. Idrottslärare exkluderas ofta och rådfrågas inte i arbetet med de 
språksvaga eleverna. Samarbete mellan lärarna kan bidra till att bestämma elevers behov och 
identifiera effektiva undervisningsmetoder. Idrottsläraren kan alltså medverka till att belysa de 
motoriska problemen för språkpedagogen. Då kan troligtvis antalet elever med multipla 
problem minska och detta är givetvis något som vi bör eftersträva i skolorna. 
 Motoriska problem är inte något som växer bort utan man måste göra diverse insatser 
för att de ska försvinna eller minskas, vilket framkommer både i litteraturen och i enkäterna. 
Motoriska svårigheter leder också ofta till andra problem i skolan. Dessutom har studier visat 
att vuxna som hade motoriska problem som barn och ej kommer till rätta med dessa, har en 
sämre allmän hälsa än de som inte hade svårigheter med motoriken som barn (Sigmundsson 
& Vorland Pedersen, 2004). Motoriska problem kan alltså ha stor inverkan även i det långa 
loppet och därför borde man om möjligt vara väldigt uppmärksam på dessa svårigheter och 
tidigt komma till rätta med dem. På så vis kan man eventuellt undvika följder som kan komma 
att spegla resten av livet.  
 Vi vet att barn med motoriska problem ofta faller in i en ond cirkel där de undviker 
rörelse, som de egentligen behöver för att förbättras motoriskt. Skolan bör hjälpa eleverna att 
bryta den onda cirkeln och få eleverna att tycka att rörelse är roligt och eftersträvansvärt. 
 Motoriska svårigheter kan yttra sig på många olika sätt och inte minst utanför skolan. 
Elevers svårigheter bör därför mötas med stor förståelse av omgivningen. Barn med motoriska 
problem kan inte enbart försenas motoriskt utan även emotionellt och kognitivt. Därför anser 
vi att den motoriska utvecklingen är av stor betydelse för hela barnets totala utveckling. Barn 
med svårigheter inom det motoriska området kan ha svårt att knyta an till vänner och skapa 
sociala relationer. Detta hänger troligen samman med att barn med motoriska problem kan ha 
svårt att ge sig in i leken och har mindre kontroll över sin kropp än de andra barnen. Att vara 
vaksam på varför eleven själv inte väljer att leka eller idrotta tillsammans med andra och ta 
reda på vad det beror på, bör ses som ett prioriterat område. Det är än viktigare för dessa barn 
att vara med i lek och idrott för att deras motoriska utveckling ska gå framåt och den onda 
cirkeln brytas. Tidigare har nämnts att ett bra samarbete mellan olika pedagoger är att 
rekommendera men vi vill även betona vikten av ett gott samarbete med elevernas hem. På så 
vis kan man få en bättre helhetsbild av problemen och komma till rätta med dessa 
tillsammans. 
 Då vi genom vår undersökning kommit fram till att barn med en svårighet ofta också har 
andra svårigheter, skulle det vara intressant att se om ett medvetet motoriskt arbete skulle 
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kunna minska problemen även inom de andra problematiska områdena. Viktigt är att barnet 
får erfara positiva upplevelser och inte känna att det arbetar med sina brister. Något som 
tidigare känts avigt för oss, men som nu känns rätt är att elever med motoriska svårigheter ska 
få göra saker som de kan, inte träna på de saker som de inte kan. Många idrottslärare och 
andra pedagoger tänker nog inte särskilt ofta på detta, utan låter barnen exempelvis kämpa 
med att hoppa hopprep utan att lyckas. Frågan är dock om man ibland inte måste öva även på 
det man inte kan för att tillsammans kunna kliva upp ett steg i utvecklingstrappan? Vi är 
däremot helt medvetna om att för att lyckas måste vi tro på barnet samtidigt som barnet måste 
tro på sig självt, alltså ha ett gott självförtroende. 
 Elever med motoriska svårigheter kan utmärka sig genom ryckiga och okoordinerade 
rörelser, vilket kan leda till att eleven tappar saker och stöter till föremål som åker ner på 
golvet. Detta i sin tur gör att elevens koncentration läggs på dessa störningsmoment istället för 
på undervisningen. Tänkbart är att även lärarens koncentration läggs på störningsmomentet 
istället för på eleven, vilket medför negativ uppmärksamhet. Balansövningar och rytmiska 
övningar är något som kan hjälpa barn med motorik- och koncentrationssvårigheter för att bli 
kvitt sin fumlighet och som skulle kunna vara naturliga i elevernas skolvardag.   
 Typiska drag för motoriskt oroliga barn kan enligt enkätundersökningens resultat bestå i 
att de växlar mellan att vara hyperaktiva och totalt passiva. De brukar också ha väldigt svårt 
att hålla kvar energin och blir snabbt trötta. Dessa barn tror vi behöver de vuxnas hjälp att 
skapa struktur och trygghet i sin omgivning. Elever med motoriska brister och 
koncentrationssvårigheter klarar ofta inte av problembaserat lärande och friare arbetssätt. 
Detta ställer nämligen stora krav på elevernas förmåga till planering och innebär ofta att 
strukturen i skolarbetet blir sämre. Kanske bör pedagogen då vara ännu tydligare och planera 
åt dem för att uppnå bäst resultat. I många fall kan elever med svårigheter kanske fungera bäst 
längst bak i klassrummet, bakom skärmar eller liknande där de får en lugnare miljö. I 
slutändan handlar det dock om att hitta en väl fungerande lösning som fungerar för den 
enskilda individen. 
 
5.6. Motorisk träning 
Vi anser att all motorisk träning måste anpassas utifrån varje enskild individ. För att rörelse 
och aktivitet ska upplevas som positivt måste pedagoger verka för detta i skolan och anpassa 
de fysiska utmaningarna efter varje enskild elev. Träning i mindre grupper i skolan har visat 
sig ha positiva effekter på barns motorikutveckling, självförtroende, koncentrationsförmåga 
och då även indirekt för inlärning av teoretiska kunskaper. Med tanke på detta skulle 
pedagoger i skolan kunna arbeta med barn som har motoriska svårigheter i smågrupper. 
 Rörelse är väsentligt för att barnet ska utvecklas och genom rörelse uppnår det god 
motorik. Nordlund m.fl. (1998) skriver att rörelseträning även ger goda effekter på 
språkutveckling, begreppsbildning, jaguppfattning och självförtroende. Aktiv lek utomhus där 
det finns utrymme för fantasi och spontanitet aktiverar hjärnan och förbättrar motoriken på ett 
helt annat sätt än om barn endast har tillgång till sterila miljöer och lekplatser. Eftersom en del 
barn inte har tillgång till stimulerande lekmiljöer måste skolan se till att detta finns tillgängligt 
och uppmuntras. Regelbunden fysisk aktivitet hjälper, som tidigare nämnts dessutom till att 
utveckla barns motoriska förmågor och mentala tänkande. Vi anser att det är viktigt att skolan 
arbetar aktivt med rörelse eftersom det annars kan leda till inaktivitet och även ökad fetma 
bland eleverna, samt försämrad och försenad motorik.  
 En annan sak att tänka på som pedagog är hur och var eleverna sitter i olika 
undervisningssituationer. Många elever med motoriska problem kan ha svårt att hitta rätt 
kroppsställning och muskelspänningsnivå. Detta medför att elever med denna problematik 
ibland kan ha svårigheter med att sitta stilla, vilket även är återkommande i enkätsvaren. En 
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god idé kan vara att låta eleven ligga på golvet och skriva om detta fungera bättre. Vissa 
elever kan må bättre av att ligga under en soffa och lyssna på läsning medan andra barn 
lyssnar bäst sittandes i bänken. Ericsson (2003) stärker att en låg kroppsställningar kan 
underlätta elevens arbete och att ligga och rita eller skriva på mage då kan underlätta.  
 Eftersom det pågår ett motoriskt lärande genom hela livet spelar skolan en viktig roll när 
det gäller att upprätthålla och vidareutveckla en motorisk färdighetsnivå. Liksom alla 
färdigheter måste även motoriska färdigheter underhållas för att bevaras och inte försvagas. 
Alltså kan barn som ligger på en lämplig nivå för åldern inom motoriken vid skolstarten få 
motoriska svårigheter senare i livet om de inte fortsätter att röra på sig. Våra upplevelser, 
tillsammans med litteraturen, är att barn som har dålig motorik är mindre aktiva än 
genomsnittet. Detta innebär att man än mer bör fokusera på rörelse för de barn som har 
motoriska svårigheter, eftersom inaktivitet leder till hälsoproblem vilket då ger barnen ännu 
mer bekymmer. Med tanke på detta blir idrott- och hälsatimmarna i skolan betydelsefulla för 
att barn ska utvecklas på ett bra sätt. Tyvärr är timmarna dock för få för att behovet av rörelse 
ska täckas. Därför borde man om möjligt låta eleverna vara mer aktiva under hela skoldagen 
samt undervisa om betydelsen av rörelse så att de förblir aktiva även på fritiden. 
 Det är däremot betydelsefullt att sträva mot att schemalägga fler idrottstimmar eftersom 
att det, i stor utsträckning, endast är där som eleverna får tillfälle till kroppsrörelse och 
utveckling av motoriska rörelser. På många skolor kanske inte denna möjlighet finns på grund 
av lokalbrist, men det går också att använda sig av närmiljön. Ute har pedagogen många 
möjligheter till rörelse. Det går att leka traditionella lekar, klättra i träd och medvetet träna 
motorik. Två idrottslektioner i veckan anses inte tillräckligt utan det behövs mer medveten 
träning. Forskare som Dwyer m.fl. Shephard och Sallis m.fl. (Ericsson, 2005) visar vidare på 
att utökad idrottsundervisning inte har någon negativ effekt på skolprestationer i teoretiska 
ämnen, även om den utökade idrottsundervisningen sker på bekostnad av de andra 
skolämnena. Därför menar de att det egentligen inte finns något som motsäger att införandet 
av fler idrottstimmar skulle gagna eleverna och vi är inne på samma linje. Framförallt tror vi 
att man kan integrera ämnena betydligt mer än vad man gör idag. Du kan genom rörelse lära 
exempelvis matematik. 
 Vi har tidigare belyst att vi anser det vara viktigt att tidigt ge de barn hjälp som behöver 
specialundervisning i motorisk träning, innan det ställer till problem. Många pedagoger vet 
inte hur de ska hjälpa barn med dessa svårigheter på bästa sätt. De har inte tillräckliga 
kunskaper i hur de ska hjälpa elever med inlärningssvårigheter på olika plan. Enligt våra 
erfarenheter begränsas stödinsatserna ofta av resursbrist och brist på kunskap. Detta är också 
något som bekräftas i ett enstaka enkätsvar. Nämnda pedagoger arbetar inte med motorisk 
träning på grund av att de anser att deras kunskaper i ämnet är för dåliga, eller att ansvaret 
ligger på någon annan. Dessutom menar någon av de verksamma pedagogerna att det tar för 
mycket tid och att andra ämnen då blir lidande. Vi anser dock att motorikträning inte ska vara 
något enskilt ämne, utan bör ske på ett naturligt sätt i vardagen, för att uppnå även andra 
färdigheter. Den motoriska träningen bör alltså integreras i alla ämnen, då barn lär sig genom 
rörelse och kroppsliga upplevelser. Optimalt kan det fungera som ett verktyg till att nå 
ämneskunskaper i skolan, där eleverna samtidigt blir motoriskt starkare. Det är alltså en så 
kallad “win-win situation”.  
 
5.7. Undersökningens betydelse för pedagogers vardagsarbete 
Vi anser att kunskaperna som detta arbete medfört är viktiga för vår kommande yrkesroll. 
Genom vårt arbete har vi fördjupat vår förståelse för hur rörelse är betydelsefullt för barns 
utveckling och att de genom rörelse tränar upp motoriken. I vårt framtida arbete önskar vi till 
stor del fylla barns rörelsebehov för att på så vis stimulera dem till lärande. Samtidigt måste 
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rörelseundervisningen individualiseras efter de olika behov som finns. Vi har dock lärt oss att 
mycket träning kan ske i grupp även om alla deltagande elever inte är i behov av medveten 
motorisk träning. Barn med motoriska och eventuella inlärningsproblem kan, i mångt och 
mycket, få hjälp i klassrummet utan specialpedagogens inblandning. Alltså kan vi som 
klasslärare medverka till att alla elever får det stöd de behöver gällande motorik. Ansvaret 
ligger därmed inte enbart på idrottslärare eller specialpedagoger.  
 Genom ett gott samarbete med framförallt idrottslärare kan vi hjälpa eleverna att 
automatisera grovmotoriska rörelser. Detta leder då till att de om möjligt kan bli mer 
mottagliga för skolarbetet och dessutom få bättre förutsättningar att lyckas med de 
finmotoriska färdigheter som krävs i skolan.  
 I de tidiga åldrarna i skolan anser vi att leken bör vara central då den kan bidra till ett 
lustfyllt lärande, både fysiskt och kognitivt. Som pedagoger är det viktigt att vi förstår lekens 
betydelse för barns utveckling och inte endast ser det som ett tidsfördriv utan även som en 
undervisningsform.  
 Något som läsare av denna undersökning skulle kunna dra lärdom av är att god motorik 
är viktigt för barns utveckling inom andra områden än motorisk utveckling. En välutvecklad 
motorik underlättar för det dagliga arbetet i skolan och kan enligt oss leda till att elevers 
skolgång blir mer lustfylld och mer friktionsfri samt förbättrar förutsättningar för att undvika 
inlärningssvårigheter.    
 Vi är övertygade om att det krävs någon form av daglig fysisk aktivitet för att alla barn 
ska få en möjlighet att utvecklas optimalt både motoriskt och mentalt. Dock kan arbetet se 
väldigt olika ut från grupp till grupp, vilket framförallt framkom i enkätsvaren. Vissa 
barngrupper behöver kanske en mer strukturerad rörelsestund än andra. Som några 
verksamma pedagoger nämner i enkätsvaren finns det vissa barn som har svårt för att gå ner i 
varv och förstå att rörelsestunden är över. Frågan är om man då anser att rörelsepausen fyller 
sitt syfte? Vi anser att den gör det, men att de här eleverna troligtvis behöver mer övning i hur 
rörelsestunder fungerar. Möjligtvis kan det vara så att de är ovana vid situationen och att detta 
gör att de inte vet hur de ska agera efter övningen är avslutad. Om den teorin stämmer, bör 
pedagogen absolut inte sluta med rörelsepauserna, utan snarare utföra dem ännu oftare. 
 
5.8. Fortsatt forskning kring motorik och lärande  
Under arbetes gång har nya tankar och funderingar väckts. Något som vi skulle vilja 
undersöka vidare är olika skolors tillvägagångssätt i arbetet med motorik och rörelse. Att 
under en längre tid observera olika skolverksamheter skulle ge en fördjupad förståelse för att 
ytterligare kunna granska motorikens roll i samband med lärande. Dessutom skulle det 
medföra en djupare förståelse om hur pedagoger arbetar med motorikträning i praktiken. Vårt 
arbete skulle kunna fungera som underlag för ett projekt där man likt Ericsson (2003) 
genomför diverse fysiska aktiviteter och motorikövningar för att sedan utvärdera effekten av 
dem på de teoretiska ämnena.  
 För att få ytterligare en dimension på examensarbetet skulle vidare forskning kunna 
inriktas mot de senare åren i grundskolan eller mot elever med funktionshinder. I vår 
undersökning tar vi inte upp några eventuella skillnader mellan flickor och pojkar. Detta 
skulle kunna vara en intressant utgångspunkt i vårt fortsatta arbete då vi från VFU- perioder 
upplevt att det kan finnas olikheter mellan de bägge könen. Vår hypotes är att pojkar i större 
utsträckning än flickor möjligen har motoriska svårigheter. Några frågeställningar som skulle 
kunna vara utgångspunkter i fortsatt arbete är följande: 

• Hur ser arbetet med motorisk träning ut i olika skolor?  
• Kan utebliven motorisk träning/rörelseträning förklara låga betyg? 
• Hur tillgodoser sig elever med funktionsnedsättningar motorisk träning? 
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• Hur har barns motorik utvecklats och förändrats genom tiderna? Vad beror detta på? 
• Vilka motoriska skillnader finns det mellan pojkar och flickor? 
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Vi behöver din hjälp! 

Vi är tre studenter som läser vid lärarutbildningen på Växjö universitet. I vårt examensarbete 

inom pedagogik har vi inriktat oss mot motorik och lärande.  

 Vi önskar få ta del av era erfarenheter och tankar kring relationen motorik och lärande 

genom en enkätundersökning. Vår förhoppning är att ni kan ta er tid att svara på dessa frågor 

som är av stor vikt för vårt arbete. Om ni har några frågor gällande vårt arbete kontakta oss 

gärna via mail eller per telefon. Ni har möjlighet att svara på enkäten via mail.  

Tacksamma för svar senast onsdagen den 10/12 . 

hkrfr05@student.vxu.se (Hanna Kroon) 

sandrasandstom85@hotmail.com (Sandra Sandström) 

aszfr05@student.vxu.se (Anna Svensson) 

Vi kommer att avkoda dina svar och behandla dessa konfidentiellt. Efter vår databearbetning 

kommer de enkätsvar vi har fått in att förstöras.    

 

Tack för hjälpen! 

Anna Svensson, Hanna Kroon, Sandra Sandström 

 
Enkätfrågor; Motorik och inlärning 

Man/kvinna: 

Ålder: 

Vad har du för utbildning? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Vilken/vilka årskurs undervisar du i? 

  

1. Vad innebär motorisk träning/stimulering för dig? 

 

 

 

2. Vilka positiva/negativa effekter har du själv sett att motorisk träning kan ge i skolan? 
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3. Vad tror du effekterna beror på? 

 

 

 

4. Hur tror du att barn utvecklar sina motoriska färdigheter bäst?  

Var/i vilken miljö? 

 

 

 

5. Arbetar du med medveten motorisk stimulering?  

 Varför/varför inte? 

 Hur i så fall? 

  

 

 

 

6. Hur upplever du att motoriska svårigheter kan yttra sig i skolan? 

 

 

 

 

 

7. Hur ser du på ett eventuellt samband mellan motorik och inlärning i skolan? 

 

 

 

 
Om du har något övrigt att tillägga, gör gärna det! Tack för din hjälp! 
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