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Abstract 
 
Susanne Wolmesjö 
 
Rörelseaktiviteter för lärande och arbetsmiljö 
- En studie av elevers och lärares upplevelser av rörelseaktiviteter som inslag i skolvardagen 
 
Movement activities for learning and work environment 
-A study on students and teachers experiences on movement activities as a part of the school 
day 
 
 
Kortfattad summering av studiens syfte, metod, resultat och analys 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka upplevelsen av vad regelbundna 
rörelseaktiviteters inslag i skoldagen och i klassrumsundervisningen kan betyda för elever, 
lärare och deras lär- och arbetsmiljö. Som underlag för den empiriska studien har Friskis & 
Svettis rörelseprojekt RÖRIS valts och därför kan denna studie också till viss del ses som en 
utvärdering av denna verksamhet. Det har varit en studie med en kvalitativ forskningsansats 
där data samlat in genom lärarintervjuer och elevenkäter, vars utformning har haft kvantitativa 
inslag. Deltagarna i studien har varit lärare och elever som regelbundet använt sig av 
verktyget Röris. En litteraturstudie inom området har gjorts för att förstå och till viss del 
förklara de positiva upplevelser som lärare och elever har haft. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten på att både elever och lärare övervägande upplevt 
rörelseaktiviteternas inslag som något positivt med flera positiva effekter som följd. Eleverna 
upplever att det är roligt, de blir piggare och har lättare att koncentrera sig efteråt. Lärarna 
upplever gladare och lugnare elever som har lättare att koncentrera sig. De upplever även en 
ökad gemenskap och trivsel i gruppen samt att de själva mår bättre efter rörelseaktiviteterna. 
Många av lärarna upplever att motorikträning har ett samband med inlärning av att läsa och 
skriva. Det finns litteratur, forskning och teorier som stöder elevernas och lärarnas 
upplevelser. Om rörelseaktiviteterna är en avgörande faktor till dessa upplevelser går inte att 
bevisa eller fastställa i denna studie. Det behövs fler studier för att påvisa om och hur fysisk 
aktivitet påverkar inlärning, tänkande och arbetsmiljö samt hur denna aktivitet ska utformas 
och individualiseras. 
 
Många viktiga insatser kan göras av olika människor i samhället för att bidra till möjligheter 
för mer rörelseaktiviteter med syfta att förbättra folkhälsa och skapa ytterligare effekter som 
att det exempelvis påverkar lär- och arbetsmiljön. En samverkan av insatser mellan föräldrar, 
personal i skolan, idrottsföreningar, politiker och forskare blir förmodligen allra bäst för 
individen. 
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1. Inledning 
  
 
Vi lever i ett samhälle där det råder brist på naturlig fysisk aktivitet i vardagen.  Både vuxnas, 
barn och ungdomars vardag och fritid med fysisk aktivitet och lek utomhus har förändrats till 
mer stillasittande aktiviteter framför datorer och tv. Den fysiska aktiviteten är inte längre ett 
naturligt inslag. Effekter av detta är att vår hälsa försämrats. Det har därför vidtagits åtgärder 
med ett brett angreppssätt i samhället för att försöka förändra och påverka detta.   
 
Skolan är en viktig arena där det genomförts olika insatser som skollagsförändringar och 
rekommendationer om daglig fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Forskning i dag är 
framför allt inriktad på att visa kopplingar mellan fysisk aktivitet och hälsoaspekter. Även om 
det tänkta huvudsyftet är att bidra till bättre folkhälsa är frågan om dessa ambitioner har 
ytterligare effekter som att det exempelvis påverkar lär- och arbetsmiljön som i sin tur kan ge 
förutsättningar för god psykisk hälsa. 
 
Både inom skola och samhälle börjar vi förstå vikten av att stimulera kreativitet, stärka 
självkänsla hos människor och att den som är avspänd har större tillgång till sin potential 
(Währborg, 2004). Intresset för lärande, hur vi lär och hur vi kan optimera lärandemiljön, 
ligger inom det pedagogiska området. Det tycks före ligga förklaringsmodeller och samband 
även inom det fysiologiska och psykologiska området som kan ligga till grund för val av 
pedagogiska metoder och förutsättningar för lärande (Gustavsson, 2002). Intresset av 
sambanden mellan kropp och tanke har ökat och vi har blivit mer medvetna om att hjärna, 
hjärta, nervsystem och kropp är en odelbar helhet. I litteraturen skrivs det idag mer om 
motorikens och rörelsens koppling och betydelse för vår kognitiva förmåga där de 
grundläggande kunskaper om barns motoriska utveckling utgår ifrån en neuropsykologisk syn 
på lärande och fysisk aktivitet. De biologiskt baserade rönen kan förankras och diskuteras 
inom ramen för ett filosofiskt/humanistiskt perspektiv på lärande och utveckling (Maltén, 
2002). 
 
I detta arbete genomförs en empirisk studie för att undersöka lärare och elevers upplevelse av 
rörelseaktiviteter som inslag under skoldagen, integrerat i klassrumsundervisningen och dess 
påverkan på den upplevda psykiska och fysiska lär- och arbetsmiljön. En litteraturstudie i 
området har gjorts för att förstå och förklara resultaten av upplevelserna. Som underlag för 
den empiriska studien har Friskis & Svettis rörelseprojekt RÖRIS valts. Detta beskrivs mer 
utförligt i nästa kapitel. 
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2. Bakgrund 
 
Samhällets insatser för fysisk aktivitet och psykiska hälsa, 
fokusering på skolan 
 
Barn och ungdomar utövar idag fler sysslor och spenderar mer tid framför datorer och tv 
(Elneby, 2005). Samtidigt visar flera studier att stillasittande och inaktivitet kan öka 
hälsorisken hos barn (Ekblom, 2005). En av de mest omskrivna åtgärderna mot ohälsa är och 
har varit att öka den fysiska aktiviteten (Rydqvist & Winroth, 2002). En fråga som diskuteras 
är därför hur skolan kan bidra till ökad fysisk aktivitet så att barn och ungdomar får 
möjligheten att röra mer på sig i vardagen, utan att det finns krav på prestationer som skall 
bedömas (Redelius, 2004). I skolan finns ämnet idrott och hälsa som ska aktivera barn och 
bidra till att eleverna får ett livslångt intresse för fysisk aktivitet. Det finns också studier som 
visar att mer tid för fysisk aktivitet och motorisk träning än idrott och hälsa undervisningen 
bidrar till ökad hälsa och i vissa fall förbättrade studieresultat (Ericsson, 2003). Fler 
dokumenterbara effekter och upplevelser av utökad fysisk aktivitet och motorisk träning i 
skolan utöver ämnet idrott och hälsa skulle innebära ett kunskapstillskott i förebyggande av 
hälsa samt påverkande på arbets- och lärmiljö för att främja kunskapsutvecklingen. 
 
Hälsoarbetet i skolan är ett komplext begrepp där ökad fysisk aktivitet bara är en del av det 
arbete som pågår. För att förbättra möjligheter till den fysiska aktiviteten utarbetades ett 
förslag på minst 30-minuters organiserad fysisk aktivitet i skolan varje dag. År 2003 beslutade 
Riksdagen om en ändring i förordningstexterna för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklasserna, fritidshemman och de frivilliga skolformerna (SKOLFS 2003:17 resp. 
SKOLFS 2003:18). Ändringarna i förordningarna lyder:  ”Skapande 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. I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor 
skall uppmärksammas”. (Statens Skolverks författarsamling, 2003). 
 
Myndigheten för skolutveckling har haft uppdraget att stödja och följa skolornas arbete med 
att genomföra förändringar som gjorts i Lpo 94 samt Lpf 94, i syfte att stärka skolans ansvar 
att erbjuda daglig och regelbunden fysisk aktivitet. Slutrapporten av detta arbete kom i 
september 2005 och innehöll en nulägesbeskrivning med en analys av skolornas arbete med 
fysisk aktivitet. I detta arbete har de samverkat med Nationellt centrum för främjande av 
fysisk aktivitet hos barn och ungdomar (NCFF) vid Örebro universitet. Centrat inrättades av 
regeringen år 2004 och har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete. De 
skall sprida erfarenheter om lärande exempel, forskning- och utvecklingsprojekt samt verka 
för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och 
myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer. Flertalet olika aktivitetsprojekt 
har utvecklats av kommuner och skolor runt om i landet. Däribland projektet RÖRIS som 
beskrivs närmare i slutdelen av detta kapitel. 
 
I sammanfattningen av slutrapporten från Myndigheten för skolutveckling framgår att de 
flesta kommuner och skolor blivit medvetna om uppdraget men det innebär dock inte att alla 
kommit igång (a.a.). De elever som inte är fysiskt aktiva på fritiden deltar i mindre 
utsträckning än andra elever i undervisningen i Idrott och hälsa. Skolorna har haft svårt att 
hitta former för daglig aktivitet utöver ämnet idrott och hälsa och betydelsen av vuxnas 
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deltagande och engagemang för att få framgång i arbetet har blivit allt tydligare. De effekter 
som elever, lärare, rektorer och föräldrar upplevt av skolornas arbete med daglig fysisk 
aktivitet, är att eleverna är gladare, det är lugnare i klassrummet, de har lättare att koncentrera 
sig, det sociala klimatet är bättre och elevernas kunskapsutveckling har påverkats positivt.  
 
Barn, unga och lärare i skolor som myndigheten har besökt och samtal med, upplever att 
fysisk aktivitet har påverkan på lärandet. De anser dock att det behövs mer forskning som 
visar på kopplingen mellan fysisk aktivitet och hur det påverkar lärmiljön och 
kunskapsutvecklingen hos barn och unga.  Forskning i dag är framför allt inriktad på att visa 
kopplingen mellan fysisk aktivitet och olika hälsoaspekter. Myndigheten menar att nästa steg 
måste vara att påvisa om och hur fysisk aktivitet påverkar inlärning och tänkande (a.a.).  
 
Lärmiljön 
 
Myndigheten för skolutveckling menar att de faktorer som är viktiga för att främja 
kunskapsutveckling ska lyftas fram för att arbetet med fysisk aktivitet ska bli framgångsrikt. 
En god lärmiljö som ger möjligheter till kunskapsutveckling utmärks av goda relationer 
mellan vuxna och elever, är trygg och fri från diskriminering och kränkningar. De anser det 
dock inte som tillräckligt att erbjuda en god lärmiljö. För att lärande ska fungera bra måste 
eleverna även vara i god form och hjärnan vara i ett lärande tillstånd. Att trivas och må bra är 
förutsättningen för att utveckla förmågan att lära och att utvecklas. Det är möjligt i en miljö fri 
från stress där barn och unga kan känna tillit och lugn, lust och nyfikenhet och kan 
koncentrera sig på uppgifterna (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 
 
På barnombudsmannens seminarium i november 2002 fick ungdomar komma med förslag till 
förbättringar för att minska stressen i skolan. Följande förslag kom då fram:      
            

- förbättra förutsättningarna i skolan för att arbeta för en god psykosocial miljö 
- öka antalet vuxna i skolan 
- lägg schema tillsammans med barn och unga och ta hänsyn till deras grundläggande 

behov av balans mellan aktivitet och vila 
- förbättra den fysiska miljön i skolan, toaletter, matsalar, gympasalar och rum för 

avkoppling 
- ge möjligheter till fritidsaktiviteter och trevliga rastutrymmen 
- skapa utvecklande uterum på landets skolgårdar 
- låt barnen prova på olika fritidsaktiviteter i skolan 
- ge elever och deras föräldrar stöd i att arbeta projektinriktat och att sätta upp mål för 

när studieresultatet är tillräckligt bra 
- ge barn och ungdomar kunskap om de lagar som gäller för utbildning och skolmiljö            

 
Enligt en rapport från folkhälsoinstitutet (2001:25) var barncentrerad pedagogik, 
känslomässig träning av barnen och fortbildning av föräldrar och personal exempel på insatser 
som verkar kunna reducera förekomsten av utagerande psykiska problem hos barn. Någon 
väsentlig betydelse av personaltäthet och gruppstorlek på förekomst av utagerande psykiska 
problem kunde inte påvisas. Sociala relationer är däremot viktiga för hälsan och för att 
motverka stress. Även kulturella aktiviteter är viktiga för att motverka stress, det gäller musik 
såväl som bild, dans och drama. Liknande resultat har visats för de elever som fick ökad 
idrotts- och motorisk träning i skolan (Ericsson, 2003). 
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I ett internationellt perspektiv har barn och unga i Sverige god fysisk hälsa, medan allt fler 
rapporter visar att den psykiska ohälsan ökar oroväckande. En viktig aktör för att förebygga 
psykisk ohälsa är skolan. Skolan skall vara en plats som främjar barns utveckling i sin helhet 
(Nyberg, 2005). På den nationella nivån har politiker och myndigheter på olika sätt arbetat för 
att frigöra pengar för att minska den psykiska ohälsan. Barnombudsmannen Lena Nyberg 
(2005) anser att en översyn av skolans fysiska och psykosociala arbetsmiljö behöver göras 
och att en samverkan mellan olika aktörer är väsentlig för att motverka den psykiska ohälsan. 
Enligt Nyberg (2005), skulle en satsning på förebyggande hälsoarbete bli en besparing för 
hela samhället. 
 
När barn utsätts för stress reagerar de dels känslomässigt, dels också kroppsligt. 
Känslomässigt präglas barnets beteende av irritation och aggressivitet. Kroppsligt uppstår 
spänningsrelaterade besvär som till exempel huvudvärk men även förändringar i nervsystem 
och hormoner. Detta kan i sin tur medverka till utveckling av åderförkalkning, fetma och 
diabetes typ 2. Pågående forskning talar för att flera av dessa vuxensjukdomar utvecklas redan 
under barnaåren. Förutom att påverka hälsan negativt, påverkas koncentrations- och 
inlärningsförmågan negativt av stress (Währborg, 2002). Peter Währborg, som har forskat på 
barn och stress under en tioårsperiod menar att vart femte barn uppvisar stressbesvär (2002). I 
Stockholm säger skolöverläkare Görel Bråkenheim följande: ”Medan den fysiska hälsan 
aldrig varit bättre bland barn och ungdomar i Stockholms län så har den psykiska hälsan 
snarast försämrats och de psykiska hälsofrågorna har därmed blivit allt viktigare” 
(Bråkenheilm, 2002, s 69). 
 
Stress är både emotionell stress och fysiologisk stress. Den fysiologiska delen innefattar 
seende, lyssnande och rörelser med spänningar, obalans och sämre motorisk kontroll. Stress är 
en reaktion på förnimmelse av hot och stressresponsen förbereder individen att mentalt och 
fysiskt handla för att skydda sig. Responsen ökar utsöndringen av stresshormoner som höjer 
vår känslighet för omgivningen. De intensifierar muskelstyrka, blodflöde och syretillförsel 
(Perski, 2002). Dessa instinktiva processer försiggår till stor del i hjärnstammen och 
sympatiska nervsystemet med föga aktivering av hjärnans rationella områden (Hannaford, 
1997). Stressresponsen gör oss inte smarta, kreativa och rationella. Långvarig stress, ångest 
och oro skadar stamceller i hjärnan och hämmar nervcellsnybildningen i hippocampus, frihet 
från stress underlättar därför inlärning (Eriksson, Wallin 2005). Kunskap och erfarenheter om 
hur vi hanterar olika slags påfrestningar (stressorer) kallas med ett gemensamt namn för 
copingstrategier (Plate, 2002). Som barn tränar vi mänsklig samvaro genom lek och bearbetar 
konkreta erfarenheter med hjälp av fantasi, intuition och rörelse (Tullgren, 2004). Lek är en 
viktig copingstrategi, men idrott och tävling har ibland bytt ut den naturliga leken (Redelius, 
2002). 
 
Kroppen, rörelse och kunskap 
 
Lusten att lära är tydligt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Denna gynnas av 
flera faktorer som upplevelse av sammanhang och helhet, trygghet och trivsel, delaktighet, 
inflytande och självkänsla samt att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet 
(Regeringen, 2001). Litteraturen visar att flera pedagoger idag har teoretisk och praktisk 
erfarenhet av att rörelse påverkar kroppen men att uppfattningen inte alltid har varit så. 
Rörelsens betydelse för inlärning har inte alltid varit självklar, snarare tvärtom. Blotta tanken 
att hjärnan, som antogs vara platsen för den högre tankeverksamheten, även skulle innehålla 
områden som svarar för rörelser var besvärande till och med för vetenskapsmän när det fördes 
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fram. År 1864 fann de tyska läkarna Eduard Hitzig och Gustav Fritsch att de genom att 
stimulera vissa delar i hjärnbarken på levande hundar kunde observera muskulära 
sammandragningar på motsatt sida av kroppen. Den engelske neurologen John Hughlings 
Jackson fann liknande resultat hos människan, men förklarade bort det hela genom att 1870 
skriva att det verkar finnas en oöverstiglig invändning mot tanken på att hjärnhalvorna är till 
för rörelse. Skälet var bland annat att hjärnbarkens vindlingar ansågs vara till för tankar och 
inte för rörelse (Hannaford, 1997). 
 
En av de filosofer inom fenomenologin som fått stor uppmärksamhet under senare år är 
fransmannen Maurice Merleau-Ponty. 1945 gav han ut sitt verk Perceptionens fenomenologi, 
där han i ett avsnitt, för första gången i filosofins historia, ger kroppen en betydelse i vårt sätt 
att se på kunskap. Merleau-Ponty (1962) säger att vi är våra kroppar till skillnad mot den 
traditionella uppfattningen att vi har våra kroppar. Hans teorier bygger på att människor är en 
enhet av psykiskt och fysiskt. Han liknar kroppen vid ett konstverk eftersom dess delar, 
mekaniskt, biologiskt och intellektuellt, står i ett nära förhållande till varandra. Han menar 
vidare att det finns ett inre förhållande mellan kroppen, tanken och ordet och tanken 
fullbordas med att uttryckas i tal. Merleau-Ponty opponerar sig mot orden ”jag tänker, alltså 
är jag till”. Han uttrycker sig istället ”jag kan, alltså är jag till” och menar att kropp och 
medvetande står i nära relation till varandra. Att kunna innebär därför att kunskap redan finns 
i den fysiska aktiviteten och kroppens rörelse (Merleau-Ponty, 1962). Det fenomenologiska 
synsättet, med Merleau-Ponty i spetsen, har ett större helhetstänkande och tankar om 
sammanhang tanke/kropp. Merleau-Ponty har bidragit med förståelsen om att kunskap inte 
bara är en intellektuell angelägenhet eller något som är förbundet med människans 
medvetande. Han hävdar att kunskap innefattar människans samlade kapacitet, inklusive de 
kroppsliga förmågorna. Merleau-Ponty skrev följande: 
 

Som system av motoriska eller perceptuella krafter är vår kropp inte objekt för ett ”jag 
tänker”: den utgör en helhet av upplevda betydelser som strävar efter jämvikt. En rörelse är 
inlärd när kroppen har lärt den, det vill säga när den tagit in den i sin ”värld”. Att röra sin 
kropp är att rikta sig mot tingen genom den, att låta den svara på den utmaning de utan 
någon föreställning utsätter den för. 
(Merleau-Ponty 1962, s 153, s 139) 

 
Drag av dessa teorier går igen i Bernt Gustavssons (2002) tankar om tyst kunskap och att 
kunskapen sitter i kroppen. Dessa teorier är av intresse för att studera om regelbundna 
rörelseaktiviteter har någon betydelse även för lärande och kunskapsutveckling. Bernt 
Gustavsson (2002) skriver i vår tid om kunskap och kropp och säger att vi besitter “tyst 
kunskap” och att de pedagogiska konsekvenserna av detta är oanade. Han menar att vi idag 
lever i en skoltradition i vilken gymnastik och idrott behandlas som något utanför de så 
kallade teoretiska studierna. Att öka kroppsmedvetenhet och att utveckla kroppsrörelser 
integrerat med stillasittande studier ökar inte bara människors hälsa, det bidrar även till en 
högre grad av lärande och kunskap. Bernt Gustavsson (2000) skriver om kunskapsfilosofi och 
kunskapsformer ur en historisk belysning i sin bok Kunskapsfilosofi. Väsentligheter i den 
boken är att olika kunskapsformer inte kan ses som isolerade från varandra. Den praktiska 
kunskapen har ett värde tillsammans med den teoretiska kunskapen. Rörelseaktiviteter skulle 
med detta synsätt vara mer än ett medel för att för att ta till sig teoretiska kunskaper bättre. 
Det skulle även vara ett kunskapsvärde i de fysiska aktiviteterna genom att vi lär genom att 
göra aktiviteterna.  

 
I avhandlingen ”Koncentration, motorik och skolprestation”, skriven av Ingegerd Ericssons 
(2003), framkommer det att det finns ett samband mellan motorisk träning och skolprestation. 



 6 

Resultaten i hennes studie indikerar att ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning kan ha 
betydelse för skolprestationer i svenska och matematik. I de fall där koncentrationssvårigheter 
är en följd av motoriska brister och för elever där motoriska problem hindrar dem från att 
kunna utnyttja sina förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna borde skolan erbjuda 
extra motorisk träning som ett komplement till andra specialpedagogiska insatser. Ericsson 
menar att det är ett misslyckande från skolans sida att inte följa läroplanens goda intentioner 
att ge växande barn möjlighet att utveckla sensomotoriska funktioner genom medveten 
motorisk och fysisk träning (Ericsson, 2003). Pedagogen Ernst J Kiphard teorier bygger på 
den psykomotoriska utvecklingens betydelse. Kiphard menar att rörelsefunktionsförmågan 
inte utövar något direkt inflytande på prestationsförmågan i skolan.  I emotionell och social 
inlärning har däremot en harmonisk rörelseutveckling mycket stor betydelse. Detta har i sin 
tur positiv inverkan på inlärningsprocessen. Huvudsyftet med motorisk träning är att med 
rörelsen som medel skapa självkänsla och självtillit, något som är nödvändigt för att ”lyckas” 
bra i skolan (Stenberg, 1992). Enligt Piaget (1971) går den motoriska, perceptuella och 
kognitiva utvecklingen i varandra och barnets förmåga att röra sig har stor betydelse för 
perceptuell, kognitiv och emotionell utveckling. Han visade genom sin forskning hur viktig 
den första sensomotoriska fasen i barnets utveckling är. 
 
Neuropedagogik 
 
Uttrycket neuropedagogik kommer från den finländske hjärnforskaren Matti Bergström (f. 
1922). Bergström ser neuropedagogik som ett komplement till traditionell humanistisk 
pedagogik (1997). Ordet kan beskrivas som pedagogik som använder sig av hela hjärnan och 
som optimerar utnyttjandet av hjärnans resurser. Det är också en förening av två andra 
begrepp, neurofysiologi som studerar hjärnans utveckling och neuropsykologi som är mer 
kopplat till psykiska funktioner som uppmärksamhet, koncentration, perception, språk, 
intelligens och minne. Neuropedagogiken innehåller båda begreppen och drar slutsatser för 
framtagning av kognitiva och emotionella funktioner under kontrollerade former (Maltén, 
2002). Bergström menar att hjärnan har ett hierkiskt arbetssätt sett ur ett kognitivt perspektiv 
och delar in hjärnan i tre delar. Hjärnstammen står för kaos och omedvetande, mellanhjärnan 
för känslor och hjärnbarken för ordning och medvetenhet (Bergström, 2004). 
 
Dennison delar in kroppen i tre dimensioner. Dessa dimensioner handlar om olika indelningar 
av kroppens läge, rörelser i kroppen och deras förhållande till hjärnan. Det finns vissa likheter 
med uppdelningen som Bergström (2004) gör. Dennisons tanke är att genom rörelseaktiviteter 
skapa balans och harmoni mellan kropp, rörelser och hjärnan och ge stöd till elever i att 
utveckla integrerade sinneskanaler, så att de kan lära sig att fungera som hela individer. Paul 
Dennison är en av de pedagoger som har utvecklat rörelseaktiviteter för att påverka lärandet. 
Dennisons teori är att övningarna ska lösa stress, blockeringar och kroppsliga kompensationer 
som ofta kommer från tidigare erfarenheter och upplevelser. Han menar att lärande har både 
fysiska och mentala komponenter. Lärande innefattar fysiologiska egenskaper och förmågor 
som att kunna arbeta med båda ögonen tillsammans, följsamt och effektivt eller att stanna upp 
ögonrörelsen för att ta in information. Även förmågan att vara avspänd i nacken för att 
möjliggöra lyssnande och tankeprocesser är betydelsefull. En stressfri koppling mellan hjärna 
och hörselorgan, mellan ögon och öron, mellan öga och hand, mellan sensoriska nervsystemet 
och motorik är nödvändiga för inlärning (Dennison, 1997).  
 
Även om den grundläggande arkitekturen av hjärnan är genetiskt bestämd, så har den stor 
plasticitet, är flexibel och formbar. Fram till fyra års ålder har ca 50 procent av hjärnans 
förbindelser etablerats och vid åtta års ca 80 procent. Så fort vi gör något nytt så formar 
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hjärnan om sig, även äldre hjärnor skapar nya förbindelser för att kompensera sina förluster. 
Detta skapar förutsättningar för ett livslångt lärande, enligt Maltén som har sin erfarenhet från 
skolvärlden (2002). En hjärna utvecklas när den används som till exempel när vi genom fysisk 
och mental aktivitet utsätter hjärnan för multisensoriska och multimotoriska upplevelser och 
utmaningar. Dessa aktiviteter kan med fördel innehålla rytmiska och gärna långsamma 
rörelser. Orörlighet och brist på sensomotoriska upplevelser kan vara ett hinder för 
kroppsuppfattning och lärande (Bertherat, 2001). 
 
Teorin i denna uppsats bygger på ett system av antagande, vetenskapliga åsikter och 
tankemässiga förklaringsförsök om sambanden mellan olika fenomen (fysiska, psykiska, 
kognitiva och sociala), som sker och upplevs vid rörelseaktiviteter och träning av 
kroppsmedvetandet. Dessutom att det finns ett helhetstänkande och tankar om sammanhang 
tanke/kropp. Mot bakgrund av teorierna i detta arbete, att regelbundna inslag av 
rörelseaktivitet under lektionstid innebär motorisk aktivering och vestibulär stimulering 
(balans träning) och att detta även skulle kunna bidra till förhöjd vakenhetsgrad i hjärnan. 
Enligt denna teori skulle de förväntade upplevelserna av vakenhet och koncentrationsförmåga 
öka medan stressupplevelser skulle bli lägre. Att öka kroppsmedvetenhet och att utveckla 
kroppsrörelser integrerat med stillasittande studier skulle kunna bidra till människors hälsa 
och i samband med detta även till en högre grad av lärande och kunskap.  
 
Att lägga in regelbundna rörelseaktiviteter i schemat eller vid behov under skoldagen är följa 
rekommendationer från bland annat barnombudsmannen och därmed ta hänsyn till barns 
grundläggande behov av balans mellan aktivitet och vila. Dessa teorier motiverar till att 
undersöka upplevelserna vid användandet av projekt Röris för att förstå om användandet av 
denna aktivitet eller liknande aktiviteter kan vara ett led i skolans insatser för ökad fysisk och 
psykisk hälsa. Skolprojektet Röris beskrivs närmare i nedanstående stycke. 
 
 
Friskis & Svettis projektet Röris ett skolprojekt 
 
 
Ett exempel på rörelseaktivitet är rörelseprogrammet ”Röris”, vilket utvecklats av 
Friskis&Svettis med syfte att främja dagliga och regelbundna fysiska rörelseaktiviteter i 
skolan. Programmet utarbetades för att stödja det förslag om minst 30-minuters organiserad 
fysisk aktivitet i skolan varje dag som Riksdagen lade fram år 2002. Idrottsföreningen (IF) 
Friskis&Svettis Stockholm har 25-årig erfarenhet och kunnande om träning och rörelseglädje. 
De har barn- och ungdomsverksamhet, från 3 till 12 år, där jympan är det som utvecklats mest 
och bedrivs som både dagisjympa och juniorjympa med specialutbildade ledare. Med 
ambitionen att lära ut och inspirera med den kunskap som finns inom IF Friskis&Svettis 
Stockholm rörande musik, rörelse och lättillgänglig träning, samarbetar de med Stockholms 
stad och stadsdelsnämnd i ett projekt som startade hösten 2003 och benämns Röris – 
Skolprojektet (F&S, 2003). IF Friskis&Svettis Stockholm skapade detta rörelseverktyg 
innehållande rörelse och musik för år 1-3. Verktyget skall ses som en investering i barns 
hälsa.  
 
Verktyget är ett rörelseprogram till medryckande, rytmisk musik. Programmet är uppdelat i 4 
teman med betoning på kondition, styrka, rörlighet/balans och avspänning. I rörelserna ingår 
rörelser som aktiverar hela kroppen, både stora och små kroppsrörelser i rummets och 
kroppens olika dimensioner (bilaga 6). Rörelserna blandas i olika tempo som följer musikens 
rytmer. Delarna ska kunna användas en och en, ca 3-5 minuter, eller tillsammans vilket som 
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mest tar 17 minuter. Verktyget fungerar både inomhus och utomhus och under alla årstider. 
Barnen behöver inte byta om till träningskläder för att delta i programmet. 
 
Projektet Röris målsättning var att få Stockholms medborgare mer rörelsevana på kort och 
lång sikt, vilket anses skulle gagna både Stockholms stad och IF Friskis & Svettis Stockholm. 
Blir utfallet gott och finansieringen finns, kan projektet förlängas, uppdateras, anpassas till 
äldre barn och även spridas till fler kommuner i Sverige. Projektet innebär fortbildning av 
lärare 1-3: huvudlärare, idrottslärare och fritidspersonal. Avsikten med projektet var från 
början att ge lärare i Stockholms stads skolor ett verktyg att använda med elever för att få in 
rörelse som en naturlig och lättillgänglig del av skoldagen. Fortbildning av 
lärare/fritidspedagoger sker via seminarium där verktyget presenteras och materialet delas ut. 
Fortbildningen är tre timmar och innehåller en teoretisk del med föreläsningar om rörelsens 
betydelse för inlärning och koncentration/ barn och stress/ vikten av rörelsegläjde och 
avspänning. Dessutom ingår en praktisk del för att lära sig rörelserna och att leda 
programmet. Lärare och fritidspedagoger erhåller material för Röris för att kunna använda det 
i sin skola. Rörelseprogrammet RÖRIS introducerades med seminarier den 14 och 18 augusti 
2003. Seminarier har även anordnats 5 och 6 november 2003. Inför seminarieomgången 4 och 
5 februari 2004 har upptagningsområdet vidgats från att gälla skolor inom Stockholm med 
kranskommuner till hela landet. Under februarikursen inbjöds även  Friskis & Svettis 
föreningar från hela landet för att eventuellt sprida Röris i sina kommuner. 
 
I augusti 2003 utbildades ca 300 lärare från Stockholms skolor under två halvdagar. 
Augustigruppen har utvärderats i denna studie med hjälp av en telefonintervju i februari 2004. 
I oktober 2003 utbildades ytterligare 300 lärare. Denna grupp utvärderas genom intervjuer och 
frågeformulär i mars/april 2004. Utbildning av Röris sker fortlöpande av fler föreningar runt 
om i Sverige, för att dessa i sin tur ska utbilda lärare och personal i skolor i sina 
hemkommuner.  
 
Friskis & Svettis i Stockholm producerade under sommaren 2004 ett nytt program med ny 
musik och nya rörelser, Röris 2, till samma målgrupp, år 1-3. I september 2004 hade över 
3000 personer utbildats till Röris inspiratörer. I september – oktober 2004 erbjöds de skolor 
som tagit del av Röris 1 en uppdatering av Röris 2. 78 av de 90 skolorna som deltagit kom på 
uppföljnings/uppdateringsdagen. Dagen användes till utvärdering av vad de gjort under det 
året de använt Röris 1 och vad de ansåg om metoden. De fick lära sig Röris 2 och ta del av 
andra sätt att använda sig av verktyget. Vid årsskiftet 2004/2005 räknade föreningen med att 
ca 8 000 personer hade genomgått utbildningen på en Röris-dag och använder sig av 
verktyget och rörelseaktiviteterna i skolan. I februari 2005 hade 40 föreningar i landet 
genomfört utbildningsdagar runt om i Sverige. Projektet fortsätter från och med sommaren 
2005 under F&S Riks regi för att projektet skall leva vidare på riks- eller nationell nivå. 
Utvecklingsplaner för år 2005 är att utveckla program för äldre barn samt uppdatera skiva och 
musik för åk 1-3. Planering och produktion skall göras under 2005 för att verkställas under 
2006. 
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3. Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka upplevelsen av vad regelbundna 
rörelseaktiviteters inslag i skoldagen och i klassrumsundervisningen kan betyda för elever, 
lärare och deras lär- och arbetsmiljö. Som underlag för den empiriska studien har Friskis & 
Svettis rörelseprojekt RÖRIS valts och därför kan denna studie också till viss del ses som en 
utvärdering av denna verksamhet. En litteraturstudie inom området har gjorts för att förstå och 
till viss del förklara de positiva upplevelser som lärare och elever har haft. 
 
Frågeställningar 
 
• Hur upplever lärare och elever regelbundna rörelseaktiviteterna som inslag under       
skoldagen? 
 
• Hur upplevs rörelseaktiviteter av de elever som inte har idrott som aktivitet på fritiden? 
 
• Hur upplevs rörelseaktiviteterna påverka den psykiska och fysiska arbetsmiljön och hur kan 
relationen mellan rörelseaktiviteter och arbetsmiljö förstås genom tidigare forskning? 
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4. Metodval och uppläggning 
 
 
 
Vetenskapssyn 
 
 
Denna studie kan betecknas som en studie med en kvalitativ forskningsansats. Ett motiv till 
detta val är att den kvalitativa metoden har ett primärt förstående syfte, inte att bevisa. Det 
centrala är att förstå och beskriva helheten av det sammanhang problemet inryms i (Holme & 
Solvang, 1997).  
 
För att skapa förståelse och insikt i ämnesområdet och för att ge uppsatsen en grund har jag 
läst litteratur inom ämnen som fysisk aktivitet, motorik, inlärning och stress. Valet av 
litteratur grundar sig på syftet att få en bred uppfattning om vad som skrivs inom området 
både nationellt och internationellt. Sökningen har gjorts efter den egna förståelsen inom 
området och efter tips från handledare. Litteraturen är hämtad från böcker, avhandlingar, 
artiklar och viss sökning via Internet.  De databaser jag till största del använt mig av är 
LIBRIS och Pub Med. Sökorden har varit fysisk aktivitet, hälsa, motorik, inlärning, stress och 
barn. 
 
Mina empiriska frågeställningar utgår ifrån ett upplevelseperspektiv. Litteraturen jag läst 
hänför sig både till det medicinskt- naturvetenskapliga området, där det positivistiska 
vetenskapsidealet är framträdande och till det humanistiskt- samhällsvetenskapliga området, 
där det hermeneutiska eller det fenomenologiska perspektivet är mer dominerande. Data eller 
fakta bör enligt positivismen vara observerbara. Det observerbara inkluderar för den moderna 
positivismen också det genom instrument mät- eller registrerbara. Denna vetenskap syftar 
ytterst till att systematisera data i vår erfarenhet och se bakomliggande mönster och 
positivismen utgår ifrån teoretiska utsagor (Alveson & Sköldeberg, 1994). Det är inga 
mätbara resultat som förekommer, ej heller utgår jag ifrån enbart teorier i denna studie, varför 
jag valt att utgå utifrån ett mer fenomenologiskt perspektiv. Jag är klar över att det är olika 
kunskapssyn som ligger till grund för de olika perspektiven och jag har försökt förhålla mig 
medveten om detta. 
 
Fenomenologins tankeriktning ligger till grund för den vetenskapsteoretiska förankringen. 
Enligt grundaren Husserl är fenomenologins huvudproblem hur den vetenskapliga kunskapen 
förhåller sig till människans vardagliga liv och de föreställningar som vi betraktar som givna 
och naturliga. Fenomenologin handlar om att se tingen i världen som en helhet förbunden med 
och samtidigt upplevd av den upplevande individen. I fenomenologin är det den subjektiva 
upplevelsen som blir utgångspunkten (Alvesson & Sköldeberg, 1994). Den utgår ifrån 
människans upplevelse av tingen själva där kroppskänsla och intellekt förenas (Duesund, 
1996). Jan Bengtsson skriver att ”i fenomenologin gäller det att varken ta vetenskapliga 
teorier, sunda förnuftet eller vilka som helst för åsikter för givna” (1988, s 25, 26). Jag 
ansluter mig till den fenomenologiska världs- och kunskapsuppfattning, till 
livsvärldsfenomenologin, utvecklad ur bland annat Merleau-Pontys existensfilosofi, där helhet 
ses som viktig. Merleau-Ponty tillförde dessutom att subjektet alltid är förenat med sin kropp. 
Det fenomenologiska synsättet, med Merleau-Ponty i spetsen, har ett större helhetstänkande 
och tankar om sammanhang tanke/kropp. Merleau-Ponty har bidragit med förståelsen om att 
kunskap inte bara är en intellektuell angelägenhet eller något som är förbundet med 
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människans medvetande. Han hävdar att kunskap innefattar människans samlade kapacitet, 
inklusive de kroppsliga förmågorna.  
 
Det som studeras i denna studie är hur lärare och elever upplever fenomen i sin vardag och 
därav följer det fenomenologiska betraktelsesättet. Med anledning av detta synsätt och den 
kvalitativa forskningsansatsen, har jag valt att intervjua lärarna samt göra en 
enkätundersökning, vars utformning haft kvantitativa inslag, till eleverna i studien. 
 
 
Genomförande av undersökningen 
 
Urval  
 
Populationen bestod av 1200 lärare och fritidspersonal (53 skolor), som deltagit i 
Rörisutbildningen i november 2003 och i februari 2004. En förfrågan att delta i studien gick 
ut via mail till de skolor som deltagit i utbildningen. Frågan var om det fanns intresse att delta 
i en studie för att följa upp användandet och effekter av programmet samt att utvärdera 
utbildningen de hade genom gått. Kravet var att klassen skulle ha använt sig av Röris dagligen 
efter utbildningen. Av de skolor som anmälde intresse valdes 8 skolor ut att delta i studien. 
Dessa klasser uppfyllde då kraven om att ha använt Röris regelbundet. Fyra av dessa lärare 
gick utbildningen i november 2003 och fyra av lärarna gick utbildningen i februari 2004.  
 
Skolorna kontaktades med informationsbrev om studien. Där fanns även information till 
föräldrar samt möjlighet för dem att godkänna att eleven deltog i studien. Det framgick av 
brev att uppgifterna behandlas anonymt och att varken skola, lärare eller elever skulle nämnas 
vid namn. Två av dessa skolor valdes sedan bort, eftersom de hade en policy att inte delta i 
studier där barnen var delaktiga. Lärarna anmälde sitt frivilliga intresse till att delta i studien. 
Urvalet av skolor var grundat på att få en geografisk spridning i Stockholmsområdet och 
närliggande kommuner. Dessutom eftersträvades en spridning av i vilken social 
samhällskultur skolorna var placerade samt en variation mellan åk 1 och 2. Antal deltagande 
elever i studien var 101 st i åldern 6-9 år, samt åtta lärare. Samtliga av lärarna är kvinnor. Två 
av klasserna är träningsklasser på särskolan. 
 
Val av metod 
 
Jag har valt att intervjua lärarna samt göra en enkätundersökning till eleverna i studien. 
Enkätens utformning har kvantitativa inslag. Lärarna kontaktades av mig för att boka en tid 
för intervju och tillfrågades att befinna sig på en plats där de kunde tala ostört. Åtta lärare har 
telefonintervjuats efter samma intervjuguide med sammanlagt 20 frågor (bilaga 4). 
Intervjuguiden uppdelades i fyra teman: Beskrivning av klassen och klassrumsmiljön, Hur 
programmet har genomförts, Reaktioner och upplevelser, Värdering av programmet och 
Värdering av utbildningen. Intervjuguiden kan klassas som en semistrukturerad (Bryman, 
2002). Frågorna var uppdelade i olika teman men det gavs utrymme för flexibilitet under 
intervjun. Eleverna i klasserna till de intervjuade lärarna är i åldern 6-10 år. Intervjun 
dokumenterades genom att jag under intervjun gjorde noggranna och ordagranna anteckningar 
av svaren. Svaren analyserades därefter. Vid utbildning och kurstillfället för Röris 2, svarade 
120 lärare på en enkät om Röris. Denna utvärdering har jag inte själv utfört. Den utfördes av 
Friskis och Svettis Stockholm vid utvärderingstillfälle av Röris 1 och utbildningstillfälle för 
Röris 2. Jag har haft tillgång till detta material och sammanställt data därifrån. Jag tar in 
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denna utvärdering i min studie bland annat för att validera min egen undersökning. Jag 
kommer att redovisa relevanta svar från denna enkät och detta tillfälle. 
 
Datamaterialet för den empiriska studien består även av enkätfrågor till 101 elever om deras 
fritidsaktiviteter, upplevelser av skolan, stress och rörelseaktiviteterna Röris. Enkäter samt 
information skickades ut till klasslärare som ansvarade för utskick och insamling av enkäter 
från föräldrar. Enkäten (bilaga 3) hade sammanlagt 12 frågor till barnen och fylldes i med 
hjälp av föräldrarna. Enkäten bestod av både slutna och öppna svarsalternativ. Sju olika 
klasser har svarat på enkäten, sammanlagt 101 elever (46 pojkar och 55 flickor). Enkäten har 
frågor som behandlar tre teman. Det första temat är frågor till eleverna som ställdes för att få 
en bild av hur aktiva barnen var på fritiden, hur de upplever skolan och dess ämne. Nästa tema 
innehåller frågor om barnens upplevda stress, stressreaktioner och sinnesstämning. Den sista 
frågan i enkäten är en öppen fråga om hur barnen upplever hur det är att ha Röris under 
lektionerna. Alla frågor i enkäten kommer inte att redovisas, utan bara de resultat som är 
relevanta för syfte och frågeställningar i denna uppsats. 
 
Analys 
 
Syftet med intervju- och enkätfrågorna var att få svar på upplevelsen av regelbundna 
rörelseaktiviteter på lärande och arbetsmiljö i klassrummet från lärare och elever, att analysera 
och förstå svaren utifrån studiens frågeställningar. Tolkningen av lärarnas intervjusvar samt 
den öppna frågan i elevernas enkät faller inom ramen för den kvalitativa ansatsen. Studien 
innehåller även kvantitativa uppgifter från elevernas slutna enkätsvar. Tolkningarna av det 
empiriska materialet kan inte verifiera teorier men generera argument för eller emot teoretiska 
ideér. Enligt Alveson och Sköldeberg, bör empirin uppfattas som argument mellan olika 
teoretiska ståndpunkter (1994). Svaren och analysen görs från en tvärvetenskaplig förankring 
med upplevelsebaserade svar utifrån vad individerna upplever. Genom 
litteraturgenomgången, som varit hermeneutiskt influerad, handlar det om att försöka förstå 
sambandet mellan rörelseaktiviteter och lärmiljö. Den empiriska grunden för studien baseras 
på verktyget ”Röris”, varför studien också till viss del kan ses som en utvärdering av ”Röris”.  
 
Validitet och reliabilitet 
 
Urvalet av lärare och elever är inte slumpmässigt och därför i strikt mening ej ett 
representativt urval. De lärare och klasser som deltar har regelbundet använt rörelseaktiviteter 
under lektionstid i klassrummet. Den interna validiteten, i vilken grad resultaten i studien 
anses vara tillförlitliga anses som hög hos lärare. Det går ej att generalisera slutsatserna men 
resultaten går att länka till ett större sammanhang om omständigheterna är likartade på andra 
empiriska fält. Den externa validiteten, om resultaten går att generalisera från urval till 
populationen, går att diskutera (Jadad, 2000). 
 
Med hänsyn till etiska aspekter och frågor till barn under 18 år, besvarades frågorna av barnen 
med hjälp av förälder där frågorna syftar till att ge en samlad bild av hur eleverna upplever 
skolan, lär- och arbetsmiljön. Reliabiliteten i svaren från eleverna kan diskuteras med tanke på 
risken att barnen blivit påverkade i någon riktning av en vuxen när de svarar. Formuleringen 
av en fråga om stress påpekades av någon förälder att den var svår att förklara för barn och 
borde utgå. Jag har dock valt att ha kvar frågan och redovisa dessa resultat.  
 
Inom den kvalitativa forskningen föreslår vissa forskare alternativa termer än validitet och 
reliabilitet. De föreslår bland annat trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 



 13 

konfirmering (Bryman, 2004).  Jag anser att resultaten som framkommit i denna studie är 
trovärdiga och tillförlitliga med anledning av de källor, urvalet och metoden som använts. 
Överförbarheten, om resultaten kan användas i andra kontexter anser jag hög om dessa 
kontexter liknar de som använts i denna studie. Pålitligheten i studien, om liknade resultat kan 
förväntas vid ett annat tillfälle, är med anledning av de upplevelsebaserade svaren, svårare att 
avgöra. 
 
Kritiska aspekter 
 
Jag har själv delvis deltagit som utbildare i projektet under arbetets gång. Detta ser jag som en 
fördel, då jag i och med detta har haft kunskap och förståelse för verktyget och den empiriska 
delen i studien. Den empiriska studiens resultat är grundade på att ge en bild av hur lärare och 
elever upplever rörelseaktiviteter som inslag under skoldagen och i klassrumsundervisningen. 
Det är min mening att resultaten blivit tolkade utifrån en objektiv bild, trots att jag varit insatt 
i projektet. Enligt hermeneutiken finns inga rena fakta, all fakta har värderingar. De 
grundläggande värderingarna som teorin bygger på och de fakta som förekommer går inte att 
helt åtskilja med detta sätt att resonera (Alvesson & Sköldeberg, 1994). Jag har därför 
förståelse att fakta och tolkningar även har med mina egna värderingar att göra. Det finns 
dock en strävan mot neutralitet, att vara kritisk, granska nya perspektiv och hitta nya 
tolkningar av kända fenomen. Konfirmering, att ha kontroll över sina värderingar så att de 
inte påverkar undersökningen på ett avgörande eller skevt sätt, har varit en viktig aspekt för 
att få hög validitet i analysen av resultaten (Bryman, 2004).  
 
Jag är medveten om och har en kritisk hållning till att jag själv ha varit den som intervjuat 
lärarna i studien. I en intervjusituation finns en risk att den intervjuade svarar på ett sätt som 
den intervjuande önskar höra. Genom att vara tydlig, ställa enkla och lättförståliga frågor, 
vara lättsam, tolerera pauser och lyssna aktivt (Kvale, 1997), anser jag att jag som intervjuare 
ej påverkat svaren i någon avgörande betydelse för resultatet. Svagheter med telefonintervjuer 
är att inte kunna tyda respondentens ansiktsuttryck som kan röra en undran och möjlighet till 
förtydligande av frågan vid behov. Intervjuerna kunde ha spelats in för att ännu mer noggrant 
kunna skriva ut svaren som har skrivits ordagrant efter de anteckningar som gjorts under 
intervjun. 



 14 

5. Resultat 
 
Del 1- Resultat från den empiriska studien 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka upplevelsen av vad regelbundna 
rörelseaktiviteters inslag i skoldagen och integrerat i klassrumsundervisningen kan betyda för 
elever, lärare och deras arbetsmiljö. I kapitlets första del presenteras resultaten från den 
empiriska undersökningen med svar från lärarnas och elevernas upplevelser av 
rörelseaktiviteter som inslag under skoldagen i klassrummet. Detta är studiens första 
frågeställning. Här har jag valt att redovisa resultaten genom att utforma olika svarskategorier. 
Inledningsvis redovisas svaren från lärare och elever klassvis. Svaren på elevernas enkäter 
redovisas klassvis efter varje lärares intervjusvar för att få en mer sammanhängande förståelse 
för resultaten. Både intervjusvar och enkätsvar har tolkats och sammanfattats i text istället för 
att redovisa enskilda svar i tabell och diagram. För att förstå mer av helheten, sammanhanget 
och kunna tolka svaren om hur de upplever rörelseaktiviteterna, väljer jag att först redovisa 
svar som beskriver klassrummet, upplevelser av skolan och vad eleverna har för 
fritidsaktiviteter. Därefter följer svar om hur de använt och upplevt Röris och svar om 
upplevda effekter av Röris. Skolorna som varit med i studien beskrivs i korthet. Informationen 
om dessa skolor är delvis hämtad från skolornas hemsidor. Med hänsyn till anonymitet har 
inte skolans namn eller hemsida angetts. 
 
Jag kompletterar lärarnas upplevelser av Röris med enkätsvar från utbildnings- och 
kurstillfället för Röris 2, då 120 lärare svarade på en enkät om Röris. Denna undersökning är 
gjord av Friskis och Svettis Stockholm och jag har haft tillgång till detta material och 
sammanställt data. Jag redovisar en sammanfattning av dessa svar i några av frågorna som är 
relevanta för denna studie. Jag tar in denna utvärdering i min studie bland annat för att 
validera min egen undersökning och för att eventuellt kunna generalisera och se mönster i 
svaren hos lärarna som i min studie är få till antal. 
 
Studiens andra frågeställning är hur rörelseaktiviteter upplevs av de elever som inte har idrott 
som aktivitet på fritiden? Jag sammanställer dessa elevers resultat separat från de andra svaren 
för att lättare kunna tolka och analysera dessa svar. 
 
I kapitlets andra del presenteras resultat från litteraturstudie inom neurofysiologi och 
neuropedagogik med syfte att förstå de positiva effekterna av rörelseaktiviteter som inslag i 
teoretisk undervisning från den empiriska undersökningen, vilket syftar till att ge svar på 
studiens tredje frågeställning. Hur upplevs rörelseaktiviteterna påverka den psykiska och 
fysiska arbetsmiljön och hur kan relationen mellan rörelseaktiviteter och arbetsmiljö förstås 
genom tidigare forskning? 
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Lärare 1, åk 2 (klass E)  
 
Sammanhanget  
Skola i Stockholmsområdet. Skolan är en F-9 skola med 1120 elever. Här finns 
förskoleklasser, fritids och skola år 1-9. Här finns även eftermiddagsverksamhet för år 4-6. 
Klassen som är med i denna studie är en åk 2 och består av 21 elever, 13 flickor och 8 pojkar. 
Läraren beskriver den som en lugn klass som är lätta att jobba med. Den fungerar bra socialt, 
har bra gemenskap och tar emot nya människor med lätthet. Enligt läraren har klassen uppnått 
de lokala målen i svenska och matte. De motoriska färdigheterna i klassen varierar. ”Det finns 
många som har sämre finmotorik, men över lag är det bra.” 
 
Varför man använder programmet 
Lärare 1 beskriver det som en självklarhet för dem att jobba med rörelser. De har en 
motorikbana i klassrummet för att träna motorik och säger att de alltid har jobbat med 
motorik. De har ett stort hälsointresse på skolan och jobbar även med andra hälsoprogram 
samt gruppstärkande program. Fritidspedagogen som är intresserad av hälsa, introducerade 
dem till Röris och det gjorde att de fick upp ett intresse. Läraren tycker att programmet är bra 
framför allt för att det är enkelt. Det är bra att alla kan vara med och det är lätt att använda i 
klassrummet.  
 
Hur har programmet genomförts 
Delar av programmet brukar de göra på eftermiddagen i halvklass. De dricker vatten och 
öppnar fönstren för att få extra energi och frisk luft. När de gör programmet i klassrummet 
brukar de välja 2-3 låter men på fritids genomförs hela programmet. I Röris 1 så är 
styrkelåtarna svårare att genomföra i klassrummet för att det krävs större och mer utrymme. 
Tanken med och beskrivningen på programmet visar att styrkeövningarna skall göras sittande 
på golvet. Det kräver mer utrymme och är svårare att genomföra, därför har dessa delarna inte 
blivit prioriterade på samma sätt. 
 
Lärarens värdering 
Lärarens upplevelse är att klassen tycker det är roligt och skönt att göra Röris och att alla är 
med och deltar. Engagemanget hos eleverna varierar ”dagens humör avgör”.  Ibland vill de 
slutföra ett arbete de håller på med. Denna lärare har upplevt att snackiga perioder avtar och 
att barnen orkar arbeta och koncentrera sig mer efter rörelsepausen. 
 
Eleverna 
 
I denna klass har 16 barn svarat på enkäten, 8 pojkar och 8 flickor. Fritidsaktiviteterna i 
klassen består till största del av idrott, de flesta i förening och några idrottar på egen hand. 
Fyra barn i denna klass är inte med idrottsförening eller idrottar på fritiden. De flesta upplever 
skolan som huvudsakligen positivt, endast en elev är negativ till skolan. Flickorna i klassen 
värderar ämnena att läsa och skriva som lätt medan pojkarna har svarat att matematik och 
idrott är lätt. Ingen har kryssat alternativet mycket svårt i något ämne.  
 
Det är ingen som upplever mycket stress, medan tre barn har svarat att de mycket ofta har 
huvudvärk, ont i magen och svårt att sova. De flesta barnen upplever sig ofta glada och aldrig 
rädda. Det är två pojkar som aldrig upplever sig lugna. 
 
Upplevelserna av att ha Röris hos eleverna är positiv. De tycker att det är roligt och bra med 
Röris. Några upplever att de är mer avslappnade och att det känns skönt i kroppen efteråt.                   
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En pojke svarar ”innan vi gjorde Röris kände jag mig rastlös oftare”. Några av flickorna 
tycker att det är lite jobbigt när killarna stökar och busar, annars tycker de att det är bra, skönt 
och roligt. En flicka svara att hon blir trött men pigg efteråt, ”det känns som man sprungit av 
sig efteråt, man blir lugnare och jag vill ha det varje dag.” Det är bara en av pojkarna som 
upplever det som dåligt med Röris. Han är inte idrottsaktiv på fritiden heller. De andra 
eleverna som inte deltar i idrott på fritiden tycker att det är superkul, roligt och skönt att få 
röra på sig. 
 
Sammanfattning 
 
Lärarens upplevelse av klassen stämmer bra överens med vad eleverna själva upplever. 
De flesta är positiva till rörelseaktiviteterna under lektionstid. Alla deltar enligt läraren och 
även de som inte idrottar i förening eller på fritiden upplever rörelseglädje och det är skönt att 
röra sig. 
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Lärare 2, åk 1 (klass D) 
 
Sammanhanget 
Skolan ligger i Enköping. Runt skolan finns en väl tilltagen skolgård med gräsplaner, 
asfalterade delar och ett mindreberg med en liten skogsdunge. Klassen som är med i studien 
består av 21 elever. Enligt läraren är de över lag lugna och glada. De har ett litet klassrum. 
Klassen fungerar bra socialt och har en kunskapsnivå som är på en normal nivå. Läraren 
upplever att de har några elever i klassen med motoriska problem. 
 
Varför man använder programmet 
Läraren kommenterar framför allt intresset för att öka den fysiska aktiviteten i skolan. Hon 
tycker att Röris är en kul grej som har blivit ett bra komplement till 30 minuters aktivitet om 
dagen. De har även promenader som genomförs flera gånger i veckan på skolan. Det är bra 
rörelser som inte är för krångliga i programmet. Det var en driftig hälsopedagog på skolan 
som fick med lärarna i kursen om Röris. 
 
Hur har programmet genomförts 
De använder programmet under lektionstid som en paus. De använder delar av programmet, 
framför allt de första tre låtar i klassrummet. Styrkelåtarna, att sitta på golvet blir för trångt, de 
kräver större utrymme. På fritids har de mer tid och plats och då kör de hela programmet. 
 
Lärarens värdering 
Läraren i denna klass upplever det som om barnen tycker att det är roligt och har bara positiva 
upplevelser av Röris. En del elever är mer engagerade än andra och det är olika reaktioner hos 
barnen, ”en del blir lugnare, en del får mer energi och en del blir trötta”.  Läraren tycker att 
en effekt som blir efter rörelseaktiviteterna är att spring och oro försvinner. Dessutom ökar 
samhörigheten i klassen. 
 
Eleverna 
 
I denna klass, åk 1, är det 21 barn som svarat på enkäten, tio pojkar och elva flickor. 16 av 
dessa har svarat att de idrottar i förening, endast två av barnen svarar ingen idrott på fritiden. 
De flesta upplever skolan som huvudsakligen positiv, endast en svarar huvudsakligen negativ.  
Skolarbetet upplevs som lätt av de flesta. Här upplever både flickor och pojkar att det är lätt 
att skriva och lätt med idrott/motorik. Några enstaka barn upplever det svårt att läsa, skriva 
och med matematik. 
 
Tio av barnen upplever ingen stress i skolan. I denna klass kan nämnas att fler flickor har 
svarat att de inte upplever stress än pojkar. En flicka svara att hon har svårt att sova och en 
pojke har svårt att koncentrera sig. De flesta upplever sig ofta glada och lugna. Det finns en 
flicka och två pojkar som aldrig upplever sig lugna. 
 
I denna klass är det övervägande positiva reaktioner från eleverna. Några av pojkarna har 
svarat att de tycker att det är tråkigt eller ”ibland är det kul, ibland är det tråkigt”. Alla 
flickor tycker det är roligt, bra och att de blir piggare efteråt. Någon önskar sig sin egen Röris 
CD att ha hemma. 
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Sammanfattning 
 
Trots ett litet klassrum och liten yta i klassrummet att vara på, upplever läraren och eleverna 
att det är roligt med Röris. Lärarens upplevelse av att klassen är lugn och eleverna glada 
stämmer väl överens med deras egna svar om humör. Alla deltar, även de som inte idrottar på 
fritiden. Läraren upplever klassen som social och att samhörigheten ökar när de gör 
gemensamma rörelseaktiviteter. I denna klass är det inga elever som upplever att det är stökigt 
eller att någon stör. Alla är med.  
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Lärare 3, åk 1 (klass C) 
 
Sammanhanget 
Klassen består av 24 elever, tio flickor och 14 pojkar. Det är en liten skola som ligger i ett 
villaområde med välartade, snälla och trevliga barn. Läraren beskriver det som ”Bullerby 
känsla”. Enligt läraren är det en socialt bra klass, inga stökiga barn. De kommer från familjer 
med hög akademisk bakgrund där föräldrarna är välutbildade med yrken som läkare och 
jurister. Kunskapsmässigt är klassen duktig, de är motiverade att lära och har nått målen för 
åk 2 när det gäller att läsa och skriva. Läraren upplever att grundmotoriken är bra, men många 
har sämre finmotorik. En teori som läraren har är att:  ”pennhållningen blir sämre hos barn 
som har börjat skriva tidigt i förskolan. De som skriver bäst är de som börjar skriva när de 
börjar skolan”. 
 
Varför man använder programmet 
Främsta syftet till att de använder sig av Röris är det intresse som finns för hälsa på skolan. 
Den här klassen tar även promenader tillsammans flera gånger i veckan. Läraren tycker att det 
är viktigt att barnen tidigt skall få upptäcka rörelseglädje och få intresse för rörelser. Det är 
både roligt och viktigt att barnen får röra på sig. Läraren går själv på Friskis & Svettis. 
 
Hur har programmet genomförts 
Denna klass genomför programmet när det ”behövs” . Det blir ofta mitt under lektionen eller 
i slutet av dagen. Barnen brukar be om att få göra Röris. Denna lärare gör en eller två låtar 
med klassen, ofta de två första och ibland även avslappning. Hon vill att de ska lära sig 
övningarna ordentligt innan de går vidare. 
 
Lärarens värdering 
Läraren upplever att eleverna tycker det är roligt och positivt. Det var någon som tyckte att 
det vara ”skämmigt”  i början men att de nu ber om att få göra Röris. I en utvärdering som 
skolan har gjort, tyckte eleverna att det var roligast att läsa och skriva, sen kom Röris. Alla i 
klassen deltar och är engagerade, även om det var någon som tyckte att det var pinsamt i 
början. De effekter läraren har upplevt är att pojkarnas koordination har blivit bättre. En del 
pojkar har haft det svårare i början men har lärt sig och blivit bättre efter hand. En pojke som 
håller på med idrott hade svårt att koordinera armar och ben i början men är jätte duktig nu. 
Han vill ofta göra Röris. Det är positivt att gruppen gör något tillsammans för det ger en bra 
sammanhållning och lugnare klass. 
 
Eleverna 
 
I denna åk 1 är det 21 barn som svarat på enkäten, elva pojkar och tio flickor. 
Endast två av de som svarat idrottar ej i en förening. Ingen i klassen upplever skolan som 
negativ. De flesta eleverna har svarat att de upplever skolan enbart eller huvudsakligen 
positivt. Skolarbetet upplevs oftast som lätt. Alla pojkar har svarat att idrott är lätt och sju av 
dem som svarat att även matte är lätt. Det är bara en flicka som tycker matematik är lätt. Det 
är fler flickor som svarat läsa än idrott på lätt och det är två flickor som tycker idrott är svårt. 
Två pojkar tycker att skriva och matematik är svårt. 
 
De flesta i klassen upplever ingen eller nästan ingen stress. Stressymptom förekommer nästan 
inte. De skattar sig lugna och glada, nästan aldrig rädda. 
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Alla elever har positiva svar som att det är kul och roligt med Röris. Upplevelsen är generellt 
lika bland pojkar, flickor och även de som inte idrottar på fritiden. Effekterna av att göra 
Röris kommenterar de med olika svar som:  ”man känner sig lugn, nästan som spagetti” eller 
”kul, man blir helt varm i kroppen då. Det pirrar lite i magen och det känns bra efteråt”. 
Någon upplever det som skönt att röra sig ibland när man måste sitta still. 
 
Sammanfattning 
 
Läraren i denna klass poängterar att barnen är från en högre samhällsklass, villaområde, 
välartade och trevliga barn. Det är en klass som inte är stökig. De har föräldrar som är 
välutbildade. Läraren har också upplevt att några av pojkarna har svårare med motoriken med 
har gjort framsteg. Denna lärare upplever att sammanhållning i klassen har ökat och att 
klassen blivit lugnare. Några barn tyckte att det var pinsamt och skämmigt i början. 
Lärarens upplevelser stämmer överens med detta eftersom ett av barnen har svarat att det är 
tråkigt att andra barn skrattar. Alla andra barn har positiva upplevelser av Röris. Enligt 
läraren, så tycker eleverna att Röris är den roligaste aktivitet i skolan, efter att läsa och skriva. 
Förutom roligt, har många barn svarat att de blir lugna, slappnar av och att det känns bra 
efteråt. Det är ingen av barnen som svarat att de upplever stress i skolan. 
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Lärare 4, åk 2 (klass B) 
 
Sammanhanget 
Februari, 2004 
Skolan är belägen på söder i Stockholm stad. Det är en F-9 skola med 845 elever. Det här är 
en stor klass som består av 27 elever, 13 pojkar och 14 flickor. Klassen är socialt bra där 
barnen är glada, arbetsvilliga, utåtriktade och pigga på nya saker. De fungerar enligt läraren 
bra med nya människor som när det kommer en vikarie. Läraren inkluderar sig själv i klassen 
och säger ” Vi fungerar bra i klassen lärare och elever”. Kunskapsmässigt ligger klassen på en 
normal nivå där några får hjälp av en assistent, då framför allt med att räkna och skriva. Den 
motoriska färdigheten upplevs som överlag bra. En del har specialgymnastik en gång i 
veckan. Enligt läraren är det de som har specialgymnastik som även får hjälp med att räkna 
och skriva. 
 
Varför man använder programmet 
Läraren vill vara med och påverka och framför allt motverka hälsoproblem som övervikt och 
psykisk ohälsa. Hon ser det som en självklarhet att det är viktigt att röra på kroppen och att 
det behövs mer rörelse. Det var tips och påverkan från föräldrar som gjorde att läraren gick på 
kurs. Läraren tycker att det är bra med jympa i klassrummet för alla. Det är ett bra program 
med pigg musik. 
 
Hur har programmet genomförts 
Programmet genomförs lite då och då ”när det känns som om det behövs under dagen”. Det 
blir mer de dagarna som de har mycket stillasittande. Då gör de oftast låt ett och två från 
skivan. Att snurra på golvet är för trångt i klassrummet och avspänningen upplevs för lång. 
Därför har de inte prioriterat de delarna i programmet, bara provat på. 
 
Lärarens värdering 
Eleverna tycker enligt läraren att det är jättekul. Första gången de gjorde programmet var det 
två pojkar som inte ville vara med, men nu deltar alla och är engagerade. Programmet 
använder de för att det är så kul. Alla blir glada och får busa av sig. Läraren upplever att det 
blivit trivsammare och lugnare i klassen och att ”jag som lärare tycker det är kul”. 
 
Eleverna 
 
18 barn i denna klass, åk 2, fem pojkar och 13 flickor har svarat på enkäten. 
De flesta idrottar i förening på fritiden och det är tre som inte idrottar på fritiden. 
Upplevelsen av skolan är nästan enbart positiv. Det är övervägande positiva upplevelser av 
skolarbetet såsom att läsa, skriva, matematik och idrott som de upplever som lätt eller ganska 
lätt. 
 
Det är ingen som upplever stress eller har några stress reaktioner ofta. 
Det är mycket sällan någon upplever sig rädd eller ledsen. De upplever sig däremot ofta glada 
och lugna. 
 
Eleverna i denna klass upplever generellt att det är roligt och kul med Röris. De upplever det 
som om de blir piggare och tänker mycket lättare. En av pojkarna upplever att det ibland är 
jobbigt att bli avbruten när man vill hinna klart sitt arbete men att det är roliga rörelser. 
De flickor som inte idrottar på fritiden eller i någon förening upplever Röris som jättebra, 
jätteroligt och jättekul. En av flickorna vill ha det oftare. 
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Sammanfattning 
 
Läraren i denna klass upplever att klassen fungerar bra tillsammans. Hon har noterat och 
upplever att det är samma barn som har motoriska svårigheter som får hjälp med att skriva 
och räkna. Upplevelserna och positiva effekterna av att göra Röris är flera. Läraren själv 
tycker att det är kul och säger att klassen blivit lugnare och att det blivit trivsammare i denna 
relativt stora klass. I denna klass är det två som tycker att det är störande med Röris om de blir 
avbrutna och vill hinna ikapp. Någon upplever mindre trötthet, att de blir piggare och någon 
upplever att de tänker bättre efteråt. Även de som inte idrottar på fritiden tycker det är kul 
med rörelser till musik och vill göra det ofta. 
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Lärare 5, åk 1 (Klass A) 
 
Sammanhanget 
Skolan är belägen i en ort några mil norr om Stockholm. Det är en invandrartät kommun. I 
klassen som varit med i denna klass går det 17 barn, åtta flickor och nio pojkar. De har 
möblerat om i klassrummet med mer öppna ytor för att lätt kunna göra Röris. Läraren 
upplever att det är en bra grupp och att två av barnen har mer behov av rörelse än de andra. 
De har svårt att sitta stilla och behöver mer vuxen kontakt och närhet. Alla barn är pigga och 
glada. Kunskapsmässigt upplever läraren att många i klassen kommit väldigt långt med att 
läsa, skriva och räkna. Fem av barnen i klassen har lite svårigheter men det är ingen av dem 
som har svårt att sitta stilla. Motoriken upplevs som bra, både fin- och grovmotorik. Klippa 
går bra. 
 
Varför man använder programmet 
Innan de började med Röris hade de promenader under skoltid på dagarna. Röris har fått 
ersätta en del av dessa. Programmet är lätt att jobba med för att det är ett färdigt koncept som 
är lätt att använda. Det är roligt med rörelse och musik och barnen tycker om det. Läraren går 
själv på Friskis och Svettis och tycker att inlärning och rörelse hänger ihop. 
 
Hur har programmet genomförts 
När det är halvklass har de 80 minuters lektion, då brukar de lägga in Röris mitt under passet. 
De gör även passet utomhus med hela klassen plus fadderklass från åk 4. Ibland gör de delar 
av programmet och ibland hela programmet på eftermiddagen. De tycker att det är skönt att 
avsluta dagen med avslappningen. 
 
Lärarens värdering 
Enligt läraren tycker eleverna att det är kul. De frågar ofta efter det och påminner fröken om 
att få göra Röris. Alla är med nu och deltar men i början tyckte en del killar att det var 
pinsamt, inte nu längre. Nu leder barnen själva programmet och både killar och tjejer tycker 
att det är kul. Det finns skillnad i engagemanget till viss del, det beror på dagsformen. 
Effekter av programmet upplevs vara bättre koncentration efter att de gjort Röris. Det är bättre 
när de gjort hela programmet med avslappning också. Ibland upplevs det som svårt att avbryta 
en aktivitet. En annan upplevelse är att det är gruppstärkande. 
 
Eleverna 
 
Klassen går i åk 2. Det är 17 barn som svarat på enkäten, nio pojkar och åtta flickor. 
Endast två av flickorna idrottar inte i förening. De andra idrottar i förening eller på egen hand 
på fritiden. De flesta i klassen upplever skolan som positiv eller huvudsakligen positiv. Två av 
pojkarna svarar både positiv och negativ upplevelse av skolan. Majoriteten av barnen 
upplever skolarbetet som lätt eller ganska lätt. En av flickorna tycker att matematik är mycket 
svårt. 
 
Ingen av barnen upplever mycket stress. Två av flickorna gnisslar tänderna mycket ofta, en 
har huvudvärk och en har koncentrationssvårigheter ofta. De flesta barnen är glada och nästan 
aldrig rädda. En av pojkarna upplever sig arg mycket ofta. 
 
De flesta barnen tycker att det är bra och roligt. Några tycker att det är trist ibland och att det 
finns roligare saker att göra. En flicka upplever det tråkigt att inte pojkarna är med. En av 
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pojkarna tycker att det är tråkigt, ”tråkiga övningar upp och ned”. En annan upplever det 
”jätteroligt för man får sträcka på kroppen o sånt”. 
 
Sammanfattning 
 
Läraren har anpassat klassrumsmiljön för att kunna göra rörelseaktiviteter. De gör även 
programmet med andra och utomhus. Hon upplever det som gruppstärkande och att barnen 
efterfrågar och påminner om programmet och aktiviteterna. Majoriteten av barnen tycker att 
det är roligt. De är aktiva med idrott på fritiden och upplever inte stress eller så mycket 
stressrelaterade problem. Några gnisslar tänder. Flickorna som inte idrottar på fritiden tycker 
att det är bra och jätteroligt med Röris. 
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Lärare 6, Grundsärskola åk 1-4 (klass F) 
 
Sammanhanget 
Det här är en liten låg- och mellanstadieskola i Uppsalas sydöstra stadsdelar. Här går 159 
elever fördelade på F-6 och särskola. Den här klassen har bara fem elever, fyra pojkar och en 
flicka åk 1-4. Det är en särskolegrupp. De har gott om utrymme i klassrummet och det är en 
tyst lokal. Fyra av de fem barnen har autistiska beteende, men de är väldigt måna om 
varandra, enligt läraren. Det är en bra gruppkänsla i klassen. Kunskapsmässigt ligger de på åk 
1 nivå när det gäller att läsa och skriva. Upplevelsen av den motoriska färdigheten är att de 
har lite svårigheter motoriskt. En har klumpig springstil, omoget sätt att röra sig både fin- och 
grovmotoriskt. De upplevs dock som rörliga. 
 
Varför man använder programmet 
Förutom att rörelse är bra för hälsan, menar denna lärare att barnen behöver träna rörelser till 
musik och kroppskontroll. Röris är ett program där de har möjlighet att göra detta. Det är bra 
övningar, några lite svårare. Läraren är själv engagerad i Friskis och har lett barngympa och 
gjort egna program förut. 
 
Hur har programmet genomförts 
Programmet genomförs på olika tider, ofta på förmiddagen runt kl 10 till 10.30. de har provat 
att göra det på morgonen men det passade inte lika bra,  ”de ville inte, hade inte kommit 
igång”. På våren kör de Röris ute kl 10.00. Alla på skolan som vill vara med får delta. Det 
lockar fler. Låtarna de väljer varierar lite, men den första låten gör de varje gång. De varierar 
låt ett med två, tre och fyra och gör programmet 3-4 gånger i veckan.  
 
Lärarens värdering 
Lärarens upplevelse är att eleverna tycker det är jättekul att göra det utomhus. De tycker om 
musiken. Morgonpasset var svårare att komma igång med, tyckte läraren. Alla är med och 
deltar. En av pojkarna vill helst stå bakom en dörr för att inte synas. Han vill inte visa, men är 
med och deltar. När de är utomhus, står han bakom gungorna. Läraren upplever att alla har 
fått bättre koordination. De har lärt sig att twista som annars är ganska svårt. Det blir en 
positiv känsla när alla är med och tycker att det är kul. Den känslan hänger kvar efteråt. Det 
blir gemenskap när alla är med. Ingen tittar på någon annan och fröken är med och peppar 
alla. Läraren tycker att de blir pigga 
 
Eleverna 
 
I denna klass som bara har fyra elever, tre pojkar och en flicka, så är ingen med och idrottar i 
en förening på fritiden. En av pojkarna idrottar på egen hand. Skolan upplever de som positiv 
eller huvudsakligen positiv. Två av pojkarna upplever skolarbetet som lätt. Flickan upplever 
skriva som svårt, läsa och matematik som mycket svårt. Barnen går i en grundsärskola åk 1-4. 
 
De upplever inte mycket stress. Flickan i klassen upplever att det hon har 
koncentrationssvårigheter mycket ofta. De upplever sig oftast glada, sällan ledsna eller rädda. 
 
Det är bara en av eleverna som idrottar på fritiden. Pojkarna upplever att det är roligt och 
positivt, något som alla barn och vuxna skulle behöva. Flicka tycker att det är jobbigt hela 
tiden. Mammas tror att hon tycker det är lite roligt i alla fall för hon tycker om att visa vad de 
har gjort. 
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Sammanfattning  
 
Denna klass har svårare med både motorik och inlärning. De har en lägre kunskapsnivå. 
Läraren har anpassat att göra programmet när klassen ”kommit igång”, inte för tidigt på 
morgonen. Alla är med och gör rörelserna men en av pojkarna vill inte att andra ska titta på 
utan vill stå bakom dörren eller gungorna när de är utomhus. Läraren upplever att barnen fått 
bättre koordination och klarar rörelser som de inte klarat av tidigare. Hon tycker att de blir 
glada och att gemenskapen har stärkts och upplever inte att någon tittar på någon annan. 
Enkätsvaren från eleverna visar ingen av dessa elever idrottar på fritiden. Skolarbetet upplevs 
som lätt förutom flickan som tycker att flera av momenten är svåra och även har 
koncentrationssvårigheter. Pojkarna upplever det roligt att göra Röris, även hans som inte vill 
att någon ska titta på honom. Flickan tycker att det är jobbigt, men mamman tror att hon 
tycker det är lite roligt i alla fall eftersom hon tycker om att visa vad de gjort. 
Rörelseaktiviteterna i skolan är något alla är med på även om de inte idrottar på fritiden eller i 
någon förening.
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Lärare 7, Träningsklass (större behov av stöd än särskoleklass) ålder 7-8 år 
 
Sammanhanget 
Denna klass består av fyra elever, 7-8 år, bara pojkar. De har ett stort klassrum med mycket 
golvyta. Läraren upplever att tre av pojkarna är väldigt sociala. Den fjärde pojken har autism 
och har inte samma behov av att umgås och leka med de andra. Kunskapsmässigt är klassen 
inte som i en vanlig skola. I augusti när skolan började så pratade de inte så mycket, nu pratar 
de mer. Två av eleverna läser och två håller på med matte och kan räkna. Den motoriska 
färdigheten varierar. Det finns en som kan hoppa jämfota och på ett ben också. En har väldigt 
dålig balans på grund av en cp skada. De kan klättra. En kan klättra i träd, men med ett flaxigt 
beteende. En av eleverna har en skena på benet för att underlätta när han går. 
 
Varför man använder programmet 
Läraren motiverar användandet av programmet med att barnen får träna sin motorik och för 
att klara finmotoriken så behövs bra grovmotorik. Läraren upplever att motoriken är första 
vägen till läs- och skrivinlärning. Programmet är bra för att det är omväxlande med stora 
rörelser som tränar kroppsuppfattning. De har en egen motorikbana i klassrummet sen 
tidigare. Programmet får ungdomarna att röra sig mer som de kanske inte hade gjort 
självmant. De lär känna sin kropp bättre och orkar mer i klassrummet. 
 
Hur har programmet genomförts 
De brukar börja dagen med Röris och gör två låtar. I början gjorde de bara ettan, den första 
låten i programmet, kortare stunder. Även på idrotten gör de Röris. 
 
Lärarens värdering 
Läraren upplever att eleverna tycker att det är jättekul. Alla är med och deltar i aktiviteterna 
och var och en gör det de klarar av. Hon upplever att eleverna har fått bättre muskeltonus och 
är piggare på samlingen. 
 
Eleverna 
 
Detta är en träningsklass (något sämre än grundsärskola). Den består av fyra pojkar i åk 4. 
Ingen av pojkarna är med i en idrottsförening och idrottar på fritiden. De upplever skolan som 
positiv och två av pojkarna svarar både positiv och negativa upplevelser. De upplever 
skolarbetet som ganska svårt, svårt eller mycket svårt. En av pojkarna upplever stress ibland 
och en upplever huvudvärk. 
 
Föräldrarna har svarat på enkäten tillsammans med barnen och skriver att de upplever det som 
kul och att de tycker om det. Ett svar lyder: Han verkar tycka det är kul. 
Vi gillar att han har Röris för det gör honom glad men det skulle vara bra om det skulle vara 
det första han gör på morgonen, eftersom han har haft sådan träning förut och det visade sig 
att han fungerade mycket bättre efter det. 
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Sammanfattning 
 
Lärarens upplevelse av att alla tycker att det är kul med Röris stämmer med elevernas egna 
upplevelser. De gör Röris även på idrottslektioner. Ingen av eleverna är med i idrotts förening 
eller idrottar på fritiden. Dessa elever tycker att skolarbetet är svårt och upplever skolan som 
både positiv och negativ. Lärarens upplevelse av effekter av Röris är att de blir piggare och att 
de fått bättre muskeltonus. 
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Lärare 8, förskolan, 6-åringar (inga data från klassen) 
 
Sammanhanget 
Skolan ligger i en kommun strax norr om Stockholm. De flesta här bor i lägenhetsområden. 
Detta är en förskoleklass, de är 6-åringar, 18 elever, tio flickor och åtta pojkar. De har ett stort 
klassrum med fem vanliga bord med fyra stolar och två soffor. De har lekmaterial, fyra mattor 
och stora ytor att röra sig på. Invandrartätheten i klassen är hög och det är stor spridning på 
utvecklingsstadierna, en del är mycket små till stora barn. Läraren upplever klassen som bra. 
Tjejerna har blivit lite flickiga, lite tjatiga och vill vara tre och tre. De är ovanligt snälla mot 
varandra och accepterar de som kommit nya i klassen. Kunskapsmässigt är de duktiga. De kan 
mer nu för tiden. Många läser redan. Barnen har bra motorik. Pojkarna spelar fotboll och 
bandy och en av flickorna hjular hellre än att gå. 
 
Varför man använder programmet 
Förutom att det är ett bra komplement till promenader, så tycker läraren att det är bra musik 
och ett enkelt program att använda. Det är både lätt att komma igång med och bekvämt att 
använda. Både rektorn och jag går på Friskis och är positiva till rörelse. 
 
Hur har programmet genomförts 
De gör programmet ibland som en paus i klassrummet. De gör det även utomhus och eleverna 
leder själva programmet. Varje fredag gör de Röris med andra klasser. Då är de 50 stycken. 
De gör oftast hela programmet. 
 
Lärarens värdering 
Läraren upplever att barnen tycker att det är jätte roligt. Alla deltar och är engagerade. Många 
vill leda, så de tränar ledaruppgifter. Effekterna är att barnens koordination har blivit bättre 
och att klassen är lugnare efteråt. 
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Fler lärare svarar på upplevelser av Röris aktiviteterna 
 
I september 2004 genomfördes en kortare kurs ”Röris 2” med nytt innehåll, nya rörelser och 
ny musik för lärare och personal som tidigare gått utbildningen för Röris 1. Det var 120 
deltagare på detta kurstillfälle. Dessa fick svara på enkätfrågor på kursen om egna upplevelser 
av att jobba med programmet i skolan. Svaren togs om hand omgående och inga bortfall 
rapporterades. Jag har haft tillgång till detta material och har valt att sammanställa och 
redovisa data från en av dessa frågor för att få ett större urval än de åtta lärarna som jag 
intervjuat och därmed bättre förstå lärarnas egna upplevelser. Svaren i detta material skiljer 
sig sammanfattningsvis inte nämnvärt från de svaren från de åtta lärare jag har intervjuat. Det 
som skiljer sig något är möjligheten att beskriva och reflektera mer över sina egna upplevelser 
än de lärare som deltagit aktivt i rörelseaktiviteterna tillsammans med klassen. Svaren kan 
kategoriseras i två inriktningar, påverkan på individen och påverkan på gruppen. Svaren om 
effekter på individen kan i sin tur delas upp på elev och lärare. 
 
Upplevda effekter hos eleven 
Lärarna upplever fysiska effekter som att muskeltonusen och koordination har blivit bättre. En 
lärare ger som exempel ”De har lärt sig att twista som annars är ganska svårt”. Några lärare 
har uppmärksammat den fysiska statusen hos barnen och behovet av fysisk aktivitet för den 
fysiska hälsan. De upplever att många barn har dålig kondition och säger nu att: ”Vi har 
börjat röra på oss mer. Känner att vi orkar mera”.  Psykiska effekter som de upplever har 
med koncentration och sinnesstämning att göra. De upplever att eleverna koncentrerar sig 
bättre efter rörelsepauser, en del blir lugnare, en del får mer energi och en del blir trötta. 
Förutom upplevelser om förbättrad koncentration och mer lugn i klassen så säger lärare 4 
följande:  ”Vi använder det verkligen för att det är så kul. Alla blir glada, de får busa av sig”. 
Någon lärare har reflekterat över skolarbetet och inlärning och skriver: ”Röris gör stor nytta i 
skolarbetet.” 
 
Upplevda effekter hos lärarna 
Lärarna har fått möjlighet att reflektera över sina egna upplevelser av att göra 
rörelseaktiviteter som inslag i klassrumsundervisningen under skoldagen. Det är övervägande 
positiva reflektioner över den direkta respons och upplevelse som följer aktiviteten, framför 
allt reflekterade lärarna över sitt eget humör och tillstånd. Svar om mer långsiktiga 
förändringar förekommer inte här. De upplever det kul för egen del och skönt att få röra på 
sig. De upplever att de blir på bättre humör och att det ger en energikick. En annan kategori 
av svar innefattar de som reflekterat över att det egentligen är en förmån som är till för 
eleverna men att det också innebär effekter på sig själv som lärare och sin egen arbetsmiljö. 
”Jag som lärare tycker det är kul”. 
 
Upplevda effekter på gruppen 
Genom att göra rörelseaktiviteter tillsammans som grupp, lärare och elever, upplever många 
av lärarna att gemenskapen har stärkts i klassen. De beskriver upplevelser av att den sociala 
samvaron och det sociala klimatet har blivit bättre. Det har blivit lugnare och trivsammare i 
klassen. De skriver att det är roligt att göra saker tillsammans med barnen och att det ger en 
samhörighetskänsla, en ”vi känsla”. ”Barn och vuxna har roligt tillsammans”.  Att ha 
gemensamma rörelseaktiviteter ger positiva stunder med barnen och vissa barn har visat 
positiva sidor som de som lärare inte visste fanns. 
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Hur upplevs rörelseaktiviteter av de elever som inte har idrott som aktivitet 
på fritiden?  
 
Nedan redovisas resultat för att svara på studiens andra frågeställning. Det är sammanlagt 21 
barn av de 101 som är med i studien som inte idrottar på fritiden eller är med i en 
idrottsförening. Tio av dessa är flickor och elva är pojkar. Åtta av de 21 barnen är barn med 
något förståndshandikapp och som går i grundsärskola eller träningsklass. Ingen av dessa barn 
är med inom idrotten eller idrottar på fritiden. För att få mer djup i resultaten har jag även valt 
att redovisa de barn som upplever hög stress eller har stressrelaterade problem och hur de 
upplever det att göra Röris aktiviteter som inslag i klassrumsundervisningen. Dessa resultat 
avviker från de generella och är därför av intresse att titta närmare på. 
 
Klass E 
Det är fyra i denna klass som inte är idrottar, två flickor och två pojkar.  
Den ena pojken upplever ofta stress i skolan och har ibland svårt att sova. Han upplever Röris 
som dåligt. Den andra pojken upplever också ofta stress i skolan, han har mycket ofta 
huvudvärk och mycket ofta ont i magen. Han upplever Röris som ganska roligt. Flickorna 
som inte deltar i idrott på fritiden tycker att det är superkul, roligt och skönt att få röra på sig 
när de har Röris. En av pojkarna i klassen har ofta ont i magen, känner sig ofta arg och aldrig 
lugn. Hans upplevelse av Röris är att han tycker att Röris är bra för det känns skönt i kroppen 
efteråt och han blir mer avslappnad.  
 
Klass D 
Det är två pojkar i klassen som inte idrottar i förening eller på sin fritid. Den ena av pojkarna 
har ibland svårt att sova. Han upplever sig mycket ofta ledsen och arg och är aldrig lugn. Han 
svarar att han upplever det jättebra att ha Röris under lektionerna. Den andra pojken är ibland 
stressad i skolan och har mycket ofta koncentrationssvårigheter. Han upplever det jättebra och 
kul att ha Röris under lektionerna. En flicka i klassen upplever stor stress i skolan och har 
mycket ofta svårt att sova. Hon svarar spontant att det är superbra med Röris under 
lektionerna. Flickan i klassen som aldrig upplever lugn tycker att Röris är bra. 
 
Klass C 
Två av flickorna i klassen idrottar inte på fritiden.  Deras upplevelse av Röris under 
lektionerna är att det är mycket roligt och kul. Den ena flickan beskriver känslan av att det 
pirrar i magen, man blir varm i hela kroppen och det känns bra efteråt. 
 
Klass B 
I denna klass är det tre flickor som inte idrottar på fritiden. Deras upplevelse av att ha Röris 
under lektionerna är mycket positiv. De upplever det som jättebra, jätteroligt och jättekul. En 
av flickorna vill ha det oftare. 
 
Klass A 
De två flickorna i klassen som inte idrottar upplever Röris som jättekul och bra. 
Pojken som upplever sig arg mycket ofta, upplever att Röris är mycket roligt. 
 
Klass F 
Ingen av barnen i denna grundsärskoleklass idrottar på fritiden. De tre pojkarna upplever 
Röris som positivt medan flickan upplever det som jobbigt. 
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Träningsklass 
I denna klass är det fyra pojkar och ingen av dem idrottar på fritiden. De gillar och tycker om 
att ha Röris i skolan. 
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Del 2 - Resultat från litteraturstudie  
 
I kapitlets andra del presenteras resultat från litteraturstudie inom neuropedagogik 
(neurofysiologi och neuropsykologi) med syfte att förstå de positiva effekterna av 
rörelseaktiviteter som inslag i skolvardagen och i klassrumsundervisning från den empiriska 
undersökningen. Dessutom syftet att ge svar på studiens tredje syfte; Hur upplevs 
rörelseaktiviteterna påverka den psykiska och fysiska arbetsmiljön och hur kan relationen 
mellan rörelseaktiviteter och arbetsmiljö förstås genom tidigare forskning? Jag har valt att 
kategorisera resultaten i tre teman; Förståelse för klassrumsmiljön och upplevelsen av 
klassens motoriska färdigheter och kunskapsnivå. Förståelse för upplevda effekter av 
regelbunden rörelseaktivitet som inslag i klassrumsundervisningen (i detta fall Röris) samt 
förståelse för upplevelser av stress och sinnesstämning.  
 
Klassrumsmiljön och klassens motoriska färdigheter och kunskapsnivå 
 
Resultaten i denna studie är begränsade till att förstå upplevelserna i det empiriska fältet som 
är förlagt till klassrumsmiljön och skolan. En av frågorna i intervjun handlar om att kort 
beskriva klassrumsmiljön för att få en förståelse för de upplevelser av rörelseaktiviteterna som 
är kopplade till denna miljö. En del av lärarna beskriver sina klassrum som små och svåra att 
göra aktiviteterna i. Några har gjort utrymme för att kunna vara mer fysiskt aktiva där. En del 
av klasserna gör även programmet utomhus, på fritids och på idrotten.  
 
Det kan finnas ett samband mellan rummet, aktiviteten och lärandet. Jan Bengtsson (1988) 
använder begreppet ”levt rum”. Levt rum är enligt Bengtsson förhållandet mellan liv och rum. 
Bengtsson menar att skolans lärosalar inte tar utgångspunkt i barnens konkreta levda rum och 
blir därmed inget utrymme för naturliga inlärningstillfällen. Om det endast finns små ytor att 
röra sig på, förhindras den fysiska rörelsen och rörelsen blir begränsad till huvudet. Bengtsson 
hävdar då, att det ställer stora krav på läraren att fylla rummet med sin undervisning för att 
inte eleven skall andligt fly ut ur rummet. Det blir meningsfullt lärande först när hela kroppen 
får bebo rummet. Med sin kropp i centrum erfar människan rummet genom att handla på olika 
sätt och använda sina sinnen. En annan dimension hos rummet är den stämning som det 
medierar. Stämning beror på vilka aktiviteter som pågår i rummet, hur de genomförs, vilka 
andra personer som finns där, vilken tid på dygnet det är och personens egen sinnesstämning 
(Alerby & Bengtsson, 2003). Dessa teorier kan ge en förståelse för lärarnas och elevernas 
positiva upplevelser av Röris och den fysisk aktivitet i klassrummet. Resultaten av 
upplevelserna av rörelseaktiviteterna i klassrummet tyder generellt på att det blir en bra 
stämning i klassen. Det finns dock de individer som upplever det tråkigt, jobbigt att bli störd 
under arbete och pinsamt när andra tittar. Det kan vidare ge en förståelse till varför lärarna 
svara att det beror på vilket humör eleverna är på eller på ”dagsformen” om det upplevs som 
positivt eller ej. 
 
I litteraturen kan vi läsa om Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som givit 
struktur åt ett sammanhang för barns lärande och utveckling. Hans utvecklingsekologiska 
miljöbegrepp innefattar inte bara barnets närmiljöer (hem, skola, kamratgrupper), utan hela 
sammanhanget barnet lever i. För att förstå barns lärande är det enligt honom nödvändigt att 
studera de föränderliga förhållanden och faktorer som finns i barnets omedelbara närmiljö. 
Bronfenbrenner betonar särskilt barnets betydelse av upplevelser som uppstår i en närmiljö 
genom de aktiviteter som barnet blir delaktigt i. Upplevelserna är utgångspunkten för den 
utvecklingsekologiska modellen (Gunnarsson, 1999). Eftersom denna studie är begränsad till 
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skol- och klassrumsmiljö, får vi inga svar om hela sammanhanget som barnet lever i. 
Tolkning av resultaten bör dock beakta dessa teorier. 
 
Lärarna som har intervjuats har fått frågan om hur de upplever klassens motoriska färdigheter. 
Över lag tycker de att motoriken är bra hos barnen men det finns de som har svårigheter. Det 
finns några studier som bekräftar att många barn i skolan har bristande motorik. Skolprojektet 
2001, som drivs av Lärarhögskolan och Idrottshögskolan i Stockholm under Lars-Magnus 
Engströms ledning, har som syfte att titta på barns och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska 
prestationsförmåga och hälsotillstånd. I detta pågående skolprojektet skola-idrott-hälsa, har de 
i en delstudie, kartlagt barn och ungdomars funktionella motorik för att få en bild av eleverna 
rörelsekompetens. Deras resultat visar att en stor andel av de studerade eleverna bedöms ha 
brister i sin motorik (Nyberg & Tidén, 2004). Under 70-talet var det skolläkaren som hade till 
uppgift att bedöma den fysiska och psykomotoriska skolmognaden genom enklare fin- och 
grovmotoriska test, att pröva koordinationsförmågan, perceptionen och bedöma den 
kroppsliga mognaden. Skolmognaden var en samlad bedömning av barnets intellektuella, 
emotionella och psykomotoriska utvecklingsnivåer och en bedömning av om barnet i fråga 
kunde klara av de krav som skolan ställde (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 
Sigmundsson och Vorland (2004) skriver om nyare perspektiv på barns motorik och menar att 
barn med motoriska problem behöver träna och öva bort sina problem, de växer inte bort.  
 
Motorisk utveckling 
 
Det finns inget som visar att den som lär sig tala tidigt skulle vara mer begåvad jämfört med 
barn som har långsammare utvecklingstakt, enligt de studier och källor jag använt mig av. 
Alla barn har sin utvecklingshastighet och det är svårt att tidsbestämma den motoriska 
utvecklingen. I detta stycke sammanfattar jag kortfattat hur den motoriska utvecklingen 
beskrivs i litteratur jag satt mig in i. Detta för att få en bättre förståelse för de resultat som 
innefattar svar om motorik och koordination. 
 
Det nervsystem som samverkar för att vi skall hålla balansen och kunna röra oss på ett 
koordinerat och funktionellt sätt är beroende av balansorganet. Det är placerat i innerörat, i 
den djupa känseln som finns med känselkroppar och i de så kallade proprioceptorer, som sitter 
i muskler, leder, senor och i en del inre organ. Det vestibulära systemet (balanssystem i 
innerörat) börjar utvecklas i nionde/tionde fosterveckan och är mer eller mindre 
färdigutvecklat i den femte/sjätte fostermånaden – före andra sinnesorgan har utvecklats. 
Utvecklingen sker främst då fostret och modern rör sig. Då påverkas fostrets huvud så att 
bland annat vätskan i innerörat rör sig och impulser sänds till hjärnan. Under större delen av 
graviditeten stimulerar modern fostrets vestibulära system genom sina rörelser. Ju rörligare 
mamman är desto mer stimulans får barnet. Fostret stimuleras även av mammans röst och 
sång. Efter födseln fortsätter den vestibulära stimuleringen bland annat när barnet vyssjas, 
vaggas och gungas. Både hos för tidigt födda barn och hos i rätt tid nyfödda barn, har man 
kunnat visa att stimulering av vestibularis, främst genom gungning upp och ned, kan stimulera 
andningscentrums aktivitet. Stimuleringen kan ge en snabbare utveckling av barnens förmåga 
att med ögonen fixera rörliga föremål. Det kan vidare ge snabbare motorisk utveckling och 
lugnare sömn. I undersökningar med djur, har man kunnat bevisa vad stimulering av 
vestibularis betyder för frisättning av transmittosubstanser i hjärnan och för den kroppsliga, 
motoriska och psykologiska utvecklingen (Sohlman, 2000). 
 
De första veckorna arbetar barnet med grunden för att sitta, krypa och stå. Rörelserna är 
instabila och armar samt ben rör sig samtidigt. Från 4-6 månader arbetar barnet med att resa 
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sig och sträcka ut sig vid magläge, därefter börjar barnet aktivt att rulla runt. Mellan 6-9 
månader börjar vanligtvis barnet att förflytta sig genom att rulla, krypa och kravla. Att resa 
sig, stå och gå kommer vanligtvis vid 12-18 månader. Gång- och hopp utvecklingen sker 
sedan i olika faser. Vid 6-7 års ålder skall hoppsasteg och vanliga hopp med sats på två ben 
vara automatiserat. Kasta och fånga börjar tidigt, rörelsen förfinas hela tiden och fler 
kroppsdelar involveras i rörelsen efter hand. Finmotorik, som att gripa, hålla en penna och 
bestick förfinas också under utveckling. Det går från att många muskler är med i rörelsen till 
att få muskler är med och styr. Vid 6-7 årsåldern äter och ritar barnet med ett vuxet grepp. 
Barn som inte har automatiserat sitt rörelsemönster i grundläggande aktiviteter som att gå, att 
löpa, att hoppa, att kasta och fånga måste ges möjligheter att arbeta extra med grovmotorisk 
aktivitet. På så sätt kan de frigöra sin kognitiva kanalkapacitet till att koncentrera sig på andra 
viktiga områden som att läsa, skriva, räkna och bedöma sin omgivning. I förskolan och första 
klass kommer barnet in i en tillväxtperiod. Armar och ben växer snabbt under denna period. 
Barnet har nu stort överskott av motoriska impulser, det är svårare att sitta stilla och det har 
ett starkt behov av sträckrörelser (Grindberg & Langlo, 2000). Dessa fakta kan ge en 
förklaring till varför många av barnen upplever det som skönt att få röra på sig under 
lektionstid. 
 
Pannloben utvecklas parallellt med den sensomotoriska utvecklingen och har en dynamisk 
koppling till alla delar av hjärnan, även känslor och tänkande. Stress sätter ned individens 
kognitiva förmåga och dämpar aktiviteten i pannloben/frontalloberna (Ekman & Arnetz, 
2002). Från elva års ålder fram till vuxen ålder är den främre hjärnbarken, pannloben, ett 
dominerande centra för tillväxt. De främre delarna är kontrollcentra vars uppgift är att göra 
urval och handla utifrån sina samlade kunskaper. Denna del av hjärnan är aktiv vid 
koncentration, kognition och beslutsfattande. Vuxna patienter med sjukdom eller skada i 
pannloberna påminner något om impulsiva barn i sitt beteende. Den främre delen av 
pannloben är involverad i språkutveckling i samverkan med temporala loberna, vilka är 
involverade i alla avseende då det gäller att uppfatta ljud (Healy, 1999).  
 
Reflexer 
 
Svetlana Masgutova bedriver mycket av sitt arbete och sin forskning runt motorik, rörelse och 
hur detta påverkar den intellektuella, kognitiva och emotionella utvecklingen. Hon har bland 
annat specialiserat sig inom området reflexer och fastställt en kronologi över när de olika 
reflexerna inträder. Vidare har hon studerat vilka rörelser spädbarn gör för att integrera 
reflexerna (Masgutova, 2004). Barn, ungdomar och vuxna med kvarvarande reflexer kan 
genom träning av dessa och liknade rörelsemönster integrera reflexrester och gå vidare i sin 
utveckling (Berg & Cramér, 2003). Mastugova hämtar många av sina tankar och teorier från 
tidigare psykologer. En av dem är L.S. Vygotsky. Nedan följer ett citat från honom från 1930, 
som passar väl in i arbete som Svetlana fortsatt att forska och arbeta med. 
 

The first infant movements do not disappear; they continue to work in union with higher 
nervous formations, entering into their structure as the subordinated instances and 
transferring part of their functions to higher, “younger” and new centres ( Bråten, 1998). 
 

Psykologen I. M Stechenov skrev följande: “All acts of conscious and unconscious life are 
reflexes in their origin” (Masgutova, 2004, s 20). De medfödda reflexer som hör ihop med 
rörelseförmågan ser till att sätta igång nervimpulserna. På så sätt tas nervceller och nervbanor 
i bruk och skapar underlag för mer nyanserade samt differentierade rörelser. På detta sätt 
bidrar reflexerna till att stimulera myeliniseringsprocessen. Myeliniseringsprocessen innebär 
att det lager av fett som kallas myelin, bildas runt nervtråden. Detta myelin är en förutsättning 
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för att nervimpulsen skall effektivt skall skickas vidare i nervsystemet (Grindberg & Langlo, 
2000). Förutom att reflexernas integrering är en förutsättning för normal utveckling av 
motoriken, så menar Peter Blythe och Jean Ayers att reflexernas integrering även har 
betydelse för utveckling och inlärning (Sohlman, 2000). De beskriver hur de primitiva 
reflexerna ska utvecklas, vara aktiva och inhiberas genom motoriska träning. Även de 
posturala reflexerna ska utvecklas och bli starkare. Den motoriska utvecklingen ska fortgå 
enligt ett bestämt mönster så att barnet lär sig sitta, åla, krypa, gå, springa och göra hoppsa 
steg (Sohlman, 2000). Liknande teorier fanns redan i början på 1900-talet, då Sir Charles 
Sherington gjorde många djurstudier och hade dessa reflexteorier, teorier om motorisk 
kontroll (Oddsson & Ekblom, 2004) 
 
Psykomotoriska och sensomotoriska förklaringsteorier 
 
Både lärare och eleverna i denna studie upplever att skolarbetet generellt går bra och att det 
endast är ett fåtal som har inlärningsproblem eller tycker det är svårt med grundläggande 
ämnen i skolan. I den neuropedagogiska litteratur finns teorier om den psykomotoriska 
utvecklingen och sinnen som kan ge en förståelse för några av lärarnas upplevelser i denna 
studie och där aktiviteterna i Röris kan ha en betydelse för utveckling och lärande. Kiphards 
teorier bygger på den psykomotoriska utvecklingens betydelse. Han kopplar psykologiska 
kunskaper med erfarenheter han har från att vara rektor och rörelseterapeut vid ett av honom 
själv grundat skolhem för barn med inlärnings- och beteendeproblem. Liksom flera andra 
pedagoger och forskare betonar Kiphard lekens betydelse för inlärning. Dessutom lyfter han 
fram musik och rytmik som väsentliga träningsområden. Något som är av stort intresse att 
nyttja i den sensomotoriska träningen (Johansson, 2002). 
 
Jean Ayers forskning handlar om sensomotorisk integration, om hjärnans förmåga att ta emot, 
ordna och integrera sinnesintryck. Hon menar, att de flesta barn med inlärningssvårigheter 
förmodligen har någon form av störning i de sensomotorisk-integrativa funktionerna. Enligt 
Ayers har 5-10% av alla skolbarn så stora problem med sensorisk integration att de får 
inlärningsproblem och/eller beteendestörningar, trots att de ofta är normal- eller högbegåvade. 
De fem sinnessystemen som Ayers tar upp är: 
1) det auditiva (hörsel), 2) vestibularissystemet (gravitation och rörelse), 3) det proprioceptiva 
systemet (muskler och leder), 4) det taktila systemet (beröring) och 5) det visuella systemet. 
Ayers har i hög grad använt sig av faktoranalytiska undersökningar i sin forskning. Genom 
faktorsanalys sammanställer hon fem syndrom, som har negativ inverkan på 
inlärningsförmågan. Dessa är: 
 

1. Störningar i den visuella, taktila, kinestetiska och spatiala perceptionen kan ge dålig 
kropps-, form- och rumsuppfattning. Hittar inte, känner inte, vänder och vrider på 
bokstäver, balansosäkerhet, läsproblem. 

2. Bristande motorisk planering och taktil perception kan ge problem att skriva, måste 
”se” vad det gör, snubblar ofta. 

3. Störningar i den taktila perceptionen, hyperaktivitet, koncentrationssvårigheter, taktil 
försvar. Problemen kan vara att det blir svårt att lyssna och att sitta still, vill inte ta av 
sig eller på kläderna, vill inte gå barfota,  reagerar starkt på kroppskontakt, svårt att 
leka med andra barn. 

4. Bristande hållnings- och ögonmuskelkontroll. Problem: Läs- eller räknesvårigheter, 
svårt att följa rörliga föremål med blicken, ramlar ofta, dålig samordning av 
kroppssidor och av vänster och höger hand, talsvårigheter. 
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5. Brister i de auditiva och språkliga funktionerna kan ge problem med att hitta orden, 
reagerar långsamt på tilltal (hör inte). 

 
Ayers forskning med barn ledde fram till ett av hennes syfte att utveckla behandlingsmetoder 
som kan ge adekvat hjälp. Hennes metod ”Sensory Integration” är idag internationellt känd 
och beprövad. Ayers anser att sensomotoriska färdigheter är de verkliga baskunskaperna, som 
bör vara inhämtade innan undervisning i de teoretiska basfärdigheterna kan påbörjas. Ayers 
säger att skolan kommer att misslyckas i att hjälpa barn med inlärningssvårigheter så länge 
man inte ser nödvändigheten att först träna barnets sensomotoriska och sensoriska integration. 
Detta gäller oavsett elevens ålder (Stenberg, 1992). Ayers säger vidare: 
 

Barnet lär sig att organisera sina hjärnfunktioner genom lek och rörliga aktiviteter, som 
barnet själv väljer eller vill ta emot utifrån sina egna behov och sin egen lust. Lärarens 
uppgift är dels att stimulera till den träning som barnet behöver genom att tillhandahålla 
lämpligt material om idéer, dels att styra och leda barnet så att det omedvetet får en 
meningsfull träning och förbereds för teoretisk undervisning” (Stenberg, 1992, s 40) 

 
Jean Piaget var en av de som ansåg att barnets direkta sensomotoriska erfarenhet och träning 
är nödvändig för att bygga neurala konstruktioner för förståelse och lärande (Pearce, 2002).  
Piagets utvecklingsteorier ligger till grund för Felicie Affolters arbeten om de perceptuella 
processernas betydelse för barns utveckling och inlärning. Affolter menar att den information 
som erhållits genom samordning med och interaktion av de visuella, auditiva och taktil-
kinestetiska sinnesområden leder till utveckling av de sensomotoriska funktionerna. Hon 
betonar att det taktil-kinestetiska systemet är av primär betydelse vid interaktionen av de tre 
perceptionssystemen. Ett litet barn ser en sak först när det känt det. Hon påpekar att visuell 
och auditiv information alltid är förbunden med taktil-kinestetisk information. Affolter, har 
gjort studier om perceptionsprocesser på barn med funktionshinder, bland annat barn med 
hörselnedsättning, barn med talsvårigheter och på barn med dyslexi. En hypotes som 
studierna bekräftade var att det taktil-kinestetiska systemet fungerar dåligt hos barn med 
dyslexi. Hennes slutsatser av resultaten är att de traditionella hjälpåtgärder som erbjuds barn 
med läs- och skrivsvårigheter bör ändras. Istället för att träna det synliga handikappet, menar 
Affolter att man först bör undersöka de perceptuella funktionerna. Om man upptäcker brister i 
dessa bör dessa först avhjälpas innan man sätter in läs- och skrivträning (Stenberg, 1992). 
 
 
Förklaringar och förståelse för upplevda effekter av Röris 
 
Denna kategori innehåller resultat inom neurofysiologi och neuropsykologi. Flera av lärarna i 
studien upplever att många förbättrat sin koordination och motorik sedan de började använda 
Röris regelbundet i skolan. Enligt studier av Ingegerd Ericsson (2003) visar det sig att barns 
grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Den grupp av 
barn, åk 1-3, som studerades under tre år hade fysisk aktivitet minst en timma varje dag. 
Studiens delresultat bekräftar även att skolprestationer i svenska och matematik förbättrades 
med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan (Ericsson, 2003). Avhandlingen 
Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer belyser betydelsen av ökad 
idrottsundervisning och motorisk träning. Studien ingår i Bunkefloprojektet – en 
hälsofrämjande livsstil. Resultaten visar att både skola och föräldrar bör vara måna om att 
barn utvecklar och automatiserar grovmotoriska rörelsemönster. I denna studie följs 251 
elever med motoriska observationer varje år till och med åk 3. Två årskullar elever har en 
obligatorisk rörelselektion varje skoldag och vid behov ytterligare en lektion anpassad 
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motorisk träning per vecka. En jämförelsegrupp har två lektioner ordinarie idrott och hälsa per 
vecka. Efter ett och två år har de studerade eleverna både bättre balans och koordination samt 
bättre motorik totalt än eleverna i jämförelsegruppen. Studien visar att motoriska brister inte 
går över av sig själv och att idrott två gånger i veckan ej var tillräckligt. Förbättrad 
koncentrationsförmåga märktes framför allt på elever som hade stora motoriska brister och 
som fått anpassad motorisk träning i mindre grupp utöver den fysiska aktiviteten. Resultaten 
indikerar att ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning kan ha betydelse för 
skolprestationer i svenska och matematik. Rörelserna i Röris räknas inte som idrott men inte 
heller som motorisk träning med syfte att specifikt träna de motoriska färdigheterna. En av 
lärarna i min studie upplever att de barn som har specialgymnastik är de som behöver hjälp 
med att räkna och skriva. 
 
Flera lärare upplever också att koncentrationen hos barnen blir bättre efter att de gjort Röris. I 
litteraturen finns det flera som studerat neuropsykologiska förklaringar till lärande. Donald 
Olding Hebb (f 1904) intresserade sig för neuropsykologi och forskade om inlärning. Efter ett 
antal studier och försök att ta bort delar av hjärnan hos råttor, kom han fram till att även om 
delar tas bort i hjärnan fungerar intelligensen. Hjärnan fungerar på något sätt som en helhet. 
Hebb menar att lärande under barndomen ger grunder och ramar för lärande under senare år. 
Ett exempel är språkinlärning som är en långsam process och involverar uppbyggande av 
miljontals nervceller och kopplingar. När ett språk är inlärt, kan varje individ förändra och 
ordna om dessa kopplingar på ett kreativt sätt, kanske i form av en dikt eller en berättelse. 
Hebb´s studier ligger till stor grund för de som gjorde att neurofysiologiska förklaringar till 
lärande accepterades. Hans arbete tog en neurofysiologisk vinkel och syn till att studera 
kognitiva processer (Hegenhahn, 2001). En kroppsrörelses automatisering har betydelse för 
utveckling av tankeverksamhet, tal, läsning och skrivning. Därför är det viktigt att utveckla 
kroppsmedvetenhet och balansförmåga (Maltén, 2002). Även McLagan, menar att 
balansträning har en positiv inverkan på läs- och skrivutvecklingen (Sohlman, 2000). 
 
Upplevelser av förbättrad koncentration och motorik kan delvis förstås och förklaras genom 
en neurofysiologisk förklaring om vad som händer vid rytm och rörelse. Här kan också finnas 
en förklaring till varför lärarna upplever att barnen blir piggare efter aktiviteterna. 
Rytmkänslan har sin hjärnfysiologiska bas i hjärnstammen, men även i lillhjärnan och det 
limbiska systemet. Hjärnstammens huvuduppgift är att svara för kroppens energiproduktion 
och bevaka kroppens överlevnad. För att klara detta krävs en god uppmärksamhets- och 
koncentrationsförmåga, en utvecklad grov- och finmotorik samt en tränad kroppsuppfattning 
och balansförmåga (Maltén, 2002).  När vi går blir det ett rytmiskt pendlande och växlande av 
armarna och benen. Dessa korsvisa rytmiska övningar påverkar den elektriska aktiviteten i 
hjärnan och anses nödvändig för att nervsystemet ska fungera utmärkt (Ehdin, 1999). 
Rörelsepedagogen Kerstin Linde har utarbetat övningar för rytmisk rörelseträning. Denna 
träning har syftet att få igång den nervkoppling som sker i förlängda märgen ihop med 
reptilhjärnan och det limbiska systemet. Nervtrådarna kopplas ihop med högre 
hjärnfunktioner som kontrollerar kroppens rörelse. Detta sker normalt när spädbarn sprattlar, 
rör sig och vaggas. Rytmisk rörelseträning och beröring stimulerar nervtillväxt och är 
avstressande (Berg & Cramér, 2003). Om en aktivitet inte fungerar med detsamma är det bäst 
att ta det lugnt och vänta till hjärnan och kroppen är redo att fungera tillsammans. Grunden 
kan byggas upp med spontana rörelseaktiviteter, rytmer till musik, enkla koordinationslekar – 
allt i en avspänd miljö utan tävlan (Healy, 1999).  
 
Även Ericsson (2003) uppmanar till att leka mer rörelselekar med barnen för att stimulera 
motorisk utveckling och främja språkutveckling. Enligt Ericsson borde alla lärare ha kunskap 
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om att observera och stimulera barns motoriska utveckling. Hon skriver att kroppsrörelse och 
motoriska övningar borde ingå i skolans vardag och att mer motoriklek skulle kunna gynna 
såväl vuxnas som elevers trivsel i skolan. Ericssons påstående om att rörelse och lek skulle 
gynna vuxnas och barns trivsel i skolan kan vara en förklaring och möjlighet att se sambanden 
med lärarnas upplevelser om att det blir trivsammare och mer samhörighet i klassen efter 
rörelseaktiviteterna. Några lärare upplever att gemenskapen ökar när de gör saker tillsamman 
och att det är roligt att göra rörelserna tillsamman med barnen. Samspel mellan elev och elev 
och mellan lärare och elev kan också ha en avgörande betydelse för lärandet (Nyström, 2002). 
 
Många upplever även att det blir lugnare i klassen efter Röris. Torsten Norlanders studie om 
att enkla fysiska rörelser i klassrummet minskade buller, visar att stretchingövningar har en 
effekt på minskad bullernivå och därmed sänkt stressfaktor i klassrummet. Lärarna i 
Norlanders studie upplevde en signifikant skillnad i koncentration hos eleverna efter 
stretching- och avslappningsprogram (Norlander, 2004). Detta kan förklara varför lärarna i 
Röris projektet upplever liknande resultat. 
 
Om frågan hur eleverna upplever idrottsämnet och sin motorik så är generellt svaren hos 
barnen i studien att de upplever det som lätt. Största delen av urvalsgruppen har en aktiv fritid 
där de är med i idrottsföreningar eller idrottar på fritiden. En fysiologisk förklaringsteori till 
att de upplever det som lätt kan vara att de har en normal och naturlig utveckling av sitt 
balanssinne. Barn med ”normal” utveckling engagerar sig spontant i rörelser som stimulerar 
balanssinnet (vestibularis). De hoppar, gör kullerbyttor, springer i cirklar, snurra runt och 
gungar. Enligt Eliasson har dessa övningar stor betydelse för deras motoriska utveckling och 
sannolikt även för hur de som vuxna reagerar på olika stimulering av balanssinnet. Han 
påpekar även betydelsen av denna stimulering för att integrera och träna olika reflexer. En 
hög aktivitet i nervsystemet under spädbarnstiden och i förskoleåldern har en gynnsam 
inverkan på andra system i centrala nervsystemet. Detta kan underlätta förmågan att 
koncentrera sig, att våga prova nya saker och förmågan att hantera sin kropp både i grov- och 
finmotorik (Eliasson, 1995). När barnet kommer till skolan vid sex till sju års ålder, kan det 
vara för sent att rätta till eventuella brister i den grovmotoriska utvecklingen. Nervsystemets 
plasticitet gör dock att adekvat och intensiva övningar kan åtgärda problemen (Eliasson, 
1998). Om rörelseaktiviteterna i Röris innehåller adekvata övningar för att utveckla 
balanssinnet och på så vis träna grov- och finmotorik framgår inte av studien. Det framgår 
inte heller om alla de barn som upplevs ha motoriska brister förbättrar sin förmåga. Några av 
lärarna har dock upplevt förbättrad koordination hos några av pojkarna, en av dem håller på 
med idrott på fritiden. 
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Förståelse och förklaring till upplevelser av stress, stressymptom och 
sinnesstämning 
 
I resultaten från elevernas upplevelse av stress, stressymptom och humör finns inga större 
avvikelser, utan de upplever sig ha låg stress upplevelse och är oftast glada och lugna. Dessa 
resultat motsäger den generella bild som forskning om barn och stress visar idag. Det fanns 
några elever som var stressade, aldrig upplevde sig lugna och några hade stressymptom bland 
mina resultat. Resultaten från litteraturstudier om stress, stressymptom och copingstrategier 
kan ge förklaringar och förståelse till varför många av barnen i denna studie inte upplever hög 
stress samt förklaring till de reaktioner och upplevelser som kan förekomma för de som 
upplever stress. 
 
Enligt Christina Doctare (2000), mår dagens barngeneration psykosocialt allt sämre. Barn och 
ungdomar uppvisar tilltagande koncentrationssvårigheter och oro. Allt fler reagerar med 
fysiska sjukdomar som allergi och astma. En del medför störningar i den endokrina balansen 
med tilltagande fetma, eller åt det andra hållet, anorexi. Antalet ”bokstavsbarn” har ökat, 
alltså barn som fått diagnoser som handlar om emotionella, perceptuella och kognitiva 
störningar. Doctare ställer frågan om det kan ha något samband med hjärnstress. ”Hjärnstress 
är en individens upplevda eller faktiska förlust av frihet i tanke och handling när tillvarons 
påfrestningar är större än individens förmåga att hantera dem” (Doctare, 2000, s 61). Det 
uppstår en obalans mellan yttre krav och individens egna resurser. Det uppstår också en 
obalans i hjärnans olika funktionssystem och mellan de olika hjärnhalvorna. Denna obalans 
skapar i sin tur en obalans i hjärncellernas neurokemi som påverkar cellernas struktur och 
funktion. I Görel Bråkenheims studier på barns hälsa i Stockholm visar resultaten på bristande 
välbefinnande. Resultaten efter hälsoprofilundersökningar visar att av 500 elever har 75%  
huvudvärk eller ont i magen mer än en gång i veckan och att 63% känner sig deppiga eller 
ängsliga ofta eller ibland (Bråkenheim, 2002). 
 
Kroppens stressreaktioner 
 
Stress är en reaktion som människan måste ha och som mestadels är bra, men om påslaget av 
stresshormoner sker för ofta eller oavbrutet så skadas kroppen på sikt, inte minst om man är 
ung och fortfarande växer och utvecklas. Stress kan definieras som en obalans mellan de 
påfrestningar en människa utsätts för och de resurser och den kompetens han eller hon har att 
klara av situationen (BR 2003:2). Hans Seyle har definierat begreppet stress som en persons 
reaktioner på alla möjliga påfrestningar, utmaningar och krav. Det centrala i stressbegreppet 
är de krav som ställs på oss och vår förmåga att hantera dessa - coping (Plate, 2002). 
 
Människan skiljer sig från andra djur genom sina välutvecklade pannlober, vilka skapar 
förutsättningar för ett komplext samspel med andra människor. I hjärnans pannlober skapas 
syntes av genetisk, biologisk och psykosocial information som kommer till uttryck i 
utvecklandet av en relation till sig själv (Währborg, 2002). Denna förmåga blockeras delvis 
vid stress (Pearce, 2002). Emotionella tillstånd kan förändra den kemiska balansen som 
underlättar överförandet av budskap mellan hjärnhalvorna. Överdriven stress eller ångest kan 
blockera mentala broar (Healy, 1999). Kortisol är ett av de stresshormon som utsöndras under 
stress. Kortisol höjer blodsockernivåerna för att förse oss med den energi som behövs vid 
ökad muskelaktivitet. Kortisol drar ihop blodkärl till kroppens yta, vilket ökar blodtrycket i 
kroppens och musklernas inre för att skydda kroppsytan så att den inte förlorar värdefulla 
vätskor om den skadas. Forskning vid McGill University kom till slutsatsen att ökad kortisol 
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var relaterad till minskad inlärning och problem med både minne och koncentration 
(Hannaford, 1997). 
 
Stressforskare Aleksander Perski beskriver allvarliga kognitiva störningar vid stress. Han 
menar att det är svårt att lägga saker på minnet, faktaminnet är rubbat, under stress. Allvarliga 
koncentrationssvårigheter gör att det är praktiskt taget omöjligt att läsa en artikel eller en bok. 
Det finns också påtagliga svårigheter med att dela sin uppmärksamhet mellan olika saker, och 
man blir lätt störd om flera saker händer samtidigt (Perski, 2002). 
 
Vid en fysiologisk obalans, som vid stress, blir det för omfattande uppbyggnad eller 
nedbrytning av kroppens celler, för stor muskelspänning eller en störning av det normala 
flödet av vätskor och gaser i kroppen. Det kan också bli en obalans i känslor – man känner sig 
frustrerad, olycklig, förvirrad, deprimerad, rädd eller aggressiv. Susanna Ehdin (1999) skriver 
om obalans i vår föda som kan resultera i stel muskulatur. Vid för lite eller dålig kontinuerlig 
tillförsel av glukos till kroppen och hjärnan, bryts egen muskulatur och vävnad ned, vilket ger 
spända muskler, dålig cirkulation och mjölksyra. Resultatet kan bli lokala försurningar och 
inflammatoriska processer som kroppen försöker neutralisera genom tillförelse av kalcium. 
Detta leder till förkalkning av musklerna som blir kortare, stela och hårda. Kroppen använder 
då kompensatoriska muskler och vi kan få ont på andra ställen. Kalcium tas från skelettet och 
på sikt kan det finnas risk för benskörhet. Det finns fler orsaker till stelhet, enligt Ehdin. 
Kroppen formas av medvetna och omedvetna tankemönster. Vi kan bära på smärta, skam eller 
rädsla som kan komma från tiden i livmodern, födelsen, tidig spädbarnstid eller barndomen. 
Musklerna ger uttryck för känslor, rädslor och tankar vi bär på. Det kallas för muskelpansar 
och påverkar såväl hållning som röst. Om vi är spända i axlar, nacke och hals, når inte rösten 
ner i vår resonanslåda som kroppen utgör. Rösten blir entonig och tröttsam att lyssna på i 
längden. Ljud- och rörelseövningar kan hjälpa till att få ned rösten i kroppen och att använda 
rösten kan ge liv år stelnade kroppsdelar (Ehdin, 1999). 
 
Det finns flera modeller för att förklara rädsla, en av de mest grundläggande känslotillstånden, 
men det går inte att mäta. Fysiologen Walter Cannon har en ursprunglig modell som många 
biomedicinare brukar härleda till. Rädsla tycks först och främst vara ett kroppsligt tillstånd 
som utlöses tämligen automatiskt utan de medvetna och högre hjärnfunktionernas medverkan.   
Markus Heilig skriver att det är bra att kunna bli rädd, annars skulle vi inte ha denna förmåga. 
Ändå är det uppenbart att rädsla och hot är ohälsosamt och kan bidra till stressbelastning som 
till slut ger upphov till kroppslig och själslig sjukdom. Vid stress och rädsla frisätts 
glukokortikoider som i sin tur frisätter andra hormon och i slutändan kortisol. Långvarigt 
förhöjda glukokortikoidhalter hämmar nybildningen av nervceller som finns i hippocampus i 
limbiska systemet och även det system som stänger av och reglerar stressreaktionerna. Dessa 
hippokampuseffekter under stress sätter ned individens kognitiva förmåga och dämpar 
aktiviteten i frontalloberna. Detta leder till nedsatt förmåga att hitta goda strategier för att 
förändra livssituationen, ökad nedbrytning och eventuellt depression. Långvarig till kronisk 
stress leder även till strukturella och funktionella förändringar i specifikt plastiska och sårbara 
hjärnregioner som hippocampusområdet och delar av frontalloberna (Ekman & Arnetz, 2002).  
 
Under sina studier av hjärnan och nervsystemet undersökte Hebb förhållandet mellan nivån av 
stimulans, kognitiv funktion och prestation inom teorin av arousal. The arousal theory 
involverar funktioner av det så kallade reticular activating system (RAS). RAS är ett 
fingerstort område i hjärnstammen precis ovanför ryggmärgen och under thalamus och 
hypothalamus i mellanhjärnan. Enligt Hebb finns det optimala nivåer av arousal vid olika 
aktiviteter. Ett väl inövad aktivitet kan utföras optimalt vid låg till hög nivå av aroual. 
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Aktiviteter som kräver hög precision utförs bäst vid låg nivå medan grovmotoriska aktiviteter 
kan utföras bäst vid hög nivå av arousal. Vid koncentration och studier är det en mellan nivå 
mellan låg och hög stimuli som verkar vara optimalt för inlärning (Hergenhahn & Olson, 
2001). 
 
Kroppens antistressystem 
 
Kerstin Uvnäs Moberg forskar om hormonet oxytocin. Detta hormon utsöndras vid beröring 
och har en lugnande, läkande och smärtsänkande effekt. Det finns olika typer av sensoriska 
känselnerver. En speciell typ C fibrer som går på framsidan av kroppen har en mycket speciell 
koppling till det centrala nervsystemet. De går inte via de klassiska sensoriska nerverna till 
ryggmärgen utan de når hjärnstammen via vagusnerven. Strykningar på framsidan på kroppen 
frisätter mer oxytocin än beröring på baksidan. När det nyfödda barnet läggs hud mot hud mot 
mammans mage slutar det att skrika, fötterna blir varma och smärtkänsligheten minskar. 
Dessa förändringar sker inte om barnet läggs i en säng bredvid mamman. Förutom beröring så 
kan olika typer av positiva upplevelser, via våra sinnen eller analoga psykologiska 
mekanismer öka frisättningen av oxytocin både i blodbanan och i hjärnan. Härmed kan 
positiva omgivningsstimuli överföras till ett aktivitetsmönster i kroppen som består av mentalt 
lugn och kroppslig avslappning, samtidigt som tillväxt och läkning stimuleras i kroppen. 
Uvnäs Moberg menar att beröring ingalunda är enda sättet att frisätta oxytocin. 
Oxytocinbehandlade råttor skickar till exempel ut feromon som gör att råttor i närheten också 
blir lugna. Det är högst sannolikt att en vänlig och stödjande omvärld uppfattas av hjärnan så 
att antistressystem aktiveras – därmed kan lugn och avslappning, tillväxt och läkning tillåtas. 
Med all sannolikhet kan oxytocinsystemet aktiveras av en mängd stimuli av lugnande natur 
oavsett vilket sinne som stimuleras. Ingen har studerat effekten av ljus, ljud och oxytocin. 
Oxytocinet visades tidigt ha effekter på inlärning och beteende, både positivt och negativt. 
Oxytocin underlättar alltid social inlärning, förmågan att känna igen andra individer (Ekman 
& Arnetz, 2002). 
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6. Analys 
 
Teorin i denna uppsats bygger på ett system av antagande, vetenskapliga åsikter och 
tankemässiga förklaringsförsök om sambanden mellan olika fenomen (fysiska, psykiska, 
kognitiva och sociala), som sker och upplevs vid rörelseaktiviteter och träning av 
kroppsmedvetandet. Det finns också ett helhetstänkande och tankar om sammanhang 
tanke/kropp. Mot bakgrund av teorierna i detta arbete, att regelbunden rörelseaktivitet under 
lektionstid innebär motorisk aktivering och vestibulär stimulering och att detta även skulle 
kunna bidra till förhöjd vakenhetsgrad i hjärnan, skulle de förväntade upplevelserna av 
vakenhet och koncentrationsförmåga öka medan stressupplevelser skulle bli lägre. Att öka 
kroppsmedvetenhet och att utveckla kroppsrörelser integrerat med stillasittande studier skulle 
kunna bidra till människors hälsa och i samband med detta även till en högre grad av lärande 
och kunskap. Dessa teorier är med som ett redskap i analysen av resultaten från den empiriska 
studien. I detta kapitel kommer jag att analysera svaren och resultaten utefter mina tre 
frågeställningar. Analysen går tvärs igenom klasserna där jag sammanfattar lärarperspektiv 
för sig och elevperspektiv för sig. Avslutningsvis görs en analys av vad projektet har betytt i 
sin helhet. 
 
 
Hur upplever lärare och elever regelbundna rörelseaktiviteterna som inslag 
under skoldagen och integrerat i klassrumsundervisning? 
 
 
Analys som går tvärs igenom klasserna 
 
De åtta klasserna som är med i studien kommer från olika bostadsområden, olika stora 
kommuner, olika utemiljö, olika stora skolor, olika stora klasser, klassrum och olika social 
bakgrund. Trots olika förutsättningar är det svårt att urskilja större skillnader på hur de 
upplever regelbundna rörelseaktiviteter som inslag under skoldagen integrerat i 
klassrumsundervisningen. Det är fler likheter mellan klassernas upplevelser än vad det är 
skillnader. Detta är övergripande för lärarnas och elevernas svar. Analysen av detta är att 
rörelseaktiviteterna och dess effekter upplevs liknande oberoende av den yttre miljön. Det är 
snarare en fråga om motivation och engagemang hos lärarna och skolan som är avgörande för 
resultatet. Därför väljer jag att börja analysera resultaten till frågan varför lärarna valt att 
använda sig av programmet. Därefter följer analysen av upplevelser.  
 
 
Analys ur lärarperspektiv 
 
Varför de valt att använda sig av programmet 
Intervjusvaren från lärarna analyseras med tanke på och medvetenhet om att de lärare som är 
med i studien har anmält sitt intresse att var med. De har en positiv grundinställning till att 
rörelse är bra i olika avseenden. De är också motiverade att använda sig av programmet 
regelbundet. Deras svar på frågorna varför de valde att medverka och varför de arbetar med 
programmet i skolan tyder på denna positiva inställning. Det kan därför diskuteras om 
validitet och relevans av urvalet. Deras positiva inställning och motivation inför Röris kan 
vara en orsak till deras positiva svar och upplevelser. De upplevelsebaserade svaren är dock 
viktiga i denna studie. Enligt det fenomenologiska tankesättet utgår svaren ifrån människans 
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upplevelse där kroppskänsla och intellekt förenas (Duesund, 1996). Motiven till deltagande 
bygger på kunskap och positiva upplevelser från lärarna och skolan. Lärarens och personalens 
motivation och attityd tycks vara av avgörande betydelse för vad eleverna får göra för 
aktiviteter under dagen. Enligt Folkhälsoinstitutet så byggs kvaliteten på arbetsinsatsen upp av 
kompetens, motivation och välbefinnande (2001). Kunskap och information till alla lärare och 
personal kan skapa motivation för förändringsarbete. I detta fall är förändringen att införa mer 
rörelseaktiviteter i klassrummet under teoretiska lektioner. Lärarens egna upplevelser och 
kompetens i området rörelse, lärande och arbetsmiljö har varit en viktig faktor för att de ska 
välja och vara motiverade att delta. Det tycks betydelsefullt att läraren har eget engagemang i 
Friskis & Svettis eller motsvarande och själva känner sig motiverade till rörelseaktivitet. 
Svaren varför de valt att delta i Röris utbildningen och använda sig av programmet kan 
kategoriseras in i tre kategorier. 
 
En kategori av svar tyder på att läraren och skolan är medveten om rörelsens betydelse för 
hälsa och att skolan försöker leva upp till regeringens beslut om ökad fysisk aktivitet i skolan.  
Det är genomgående svar från de olika lärarna att hälsa har hög prioritet och är en 
motivationsfaktor till att använda aktiviteter som inslag under skoldagen. Lärarnas inställning 
och kunskap stämmer väl överens med de insatser som samhället vill göra för att öka den 
fysiska aktiviteten i skolan. Det är framför allt synen på att skapa hälsa och välbefinnande 
som ligger till grund för användandet. Regeringens förslag och de ändrade 
förordningstexterna i statens skolverks författarsamling om daglig organiserad fysisk aktivitet 
i skolan (2003) tycks ha fått bra genomsvar och förankring hos skolorna i denna studie. 
Hälsointresset är stort på dessa skolor och de flesta jobbar med fler program och aktiviteter 
förutom Röris. Det är hälsointresset som är det primära för att delta. En andra kategori av svar 
till deltagande och användande, innehåller motiv som är mer kopplade till motorik, 
kroppskontroll och inlärning. Inställning hos många av lärarna är att rörelse har en pedagogisk 
betydelse och att motorik är en förutsättning för lärande som att läsa och skriva. Lärarnas svar 
tyder på att det finns kunskap om både pedagogiska och fysiologiska teorier bakom lärande 
och arbetsmiljö, som beskrivits tidigare i bakgrunden. Om kunskapen är erfarenhetsbaserad 
eller teoretiskt baserad hos lärarna framgår inte av intervjusvaren. Det finns ett helhets 
tänkande som är influerade av kropp/tanke teorier bland lärarna. Deras svar tyder på att det 
tänkta huvudsyftet med rörelseaktiviteterna är att bidra till bättre folkhälsa men ytterligare 
effekter kan förväntas, som att det exempelvis påverkar lär- och arbetsmiljön som i sin tur kan 
ge förutsättningar för god psykisk hälsa. En tredje kategori av svar till att de deltagit och 
använder sig av Röris, innehåller motiv som att Röris erbjuds av Friskis & Svettis. Denna 
förenings grundvärderingar betyder och står för något positivt för dem. Fyra av lärarna går 
själva på Friskis & Svettis träning och är positiva till rörelseträning och tycker själva det är 
roligt och viktigt att röra sig. Förutom lärarna själva, så är det ofta någon/några som är 
initiativtagare och mycket motiverad personal på skolan för att skolan ska välja att vara med i 
hälsofrämjande program. Föräldrar har även tipsat eller varit med och påverkat till initiativ att 
vara med i Röris. Svarsresultat i de tre kategorierna visar på att lärarna har grundvärderingar 
och tankar om varför de skall använda sig av rörelseaktiviteter som inslag i 
klassrumsundervisningen. Dessa värderingar kan påverka de upplevelser de har av effekterna 
av användandet.  
 
Upplevda effekter 
De upplevda effekter som lärarna haft av rörelseaktiviteterna kan kategoriseras i två 
riktningar. Den ena kategorin har med effekter på individen att göra och den andra är hur det 
har påverkat gruppen. I dessa resultat ingår även svar från 120 andra lärare som använt sig av 
Röris under ett års tid. Eftersom svaren inte skiljer sig markant från de lärare jag intervjuat 
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analyseras även dessa resultat. Svaren om effekterna på individen kan i sin tur delas upp på 
elev och lärare. Läraren upplever att aktiviteterna har haft en effekt på eleverna och på sig 
själva som individ.  
 
Lärarnas syfte och motiv till att använda sig av programmet hade primärt fokus på hälsa enligt 
deras svar. Hälsa är sett komplext begrepp där den fysiska hälsan bara är en del (Rydqvist & 
Winroth, 2002). Svaren tyder dock på att det inte har varit någon markant upplevelse av att 
den fysiska statusen förändrats, möjligtvis förbättrats hos några elever. Någon lärare upplever 
fysiska effekter som att muskeltonusen och koordination har blivit bättre hos några av 
eleverna. En lärare ger som exempel på att de kan utföra övningar som de inte klarade 
tidigare. Några lärare har uppmärksammat den fysiska statusen hos barnen och behovet av 
fysisk aktivitet för den fysiska hälsan. De upplever att många barn har dålig kondition och 
upplever att de orkar mer nu. Det är betydligt fler upplevelser av att den psykiska hälsan 
påverkas än den fysiska efter användande av rörelseaktiviteter som inslag i 
klassrumsundervisningen. 
 
Det finns ingen specifik fråga om stress till lärarna, men en av frågorna till lärarna lyder ”Har 
ni sett några effekter av programmet så här långt?”. Några av svaren som ges här är det som 
närmast handlar om stress eller framför allt frihet från stress för elever och lärare. Från 
litteratur och tidigare forskning som tagits upp i detta arbete, går att utläsa att stress påverkar, 
med olika hormon, vår fysiska miljö i kroppen på ett sådant sätt att det är negativt för 
koncentration och inlärning. Stress bryter ned våra nervceller istället för att bygga upp och 
skapa goda förutsättningar för att lära och minnas (Währborg, 2004). Stress talar därmed emot 
de flesta teorier om hur vi på bästa sätt använder våra sinnen och kroppen för att lära. Lärarna 
upplever generellt att rörelseaktiviteterna påverka koncentration och sinnesstämning på ett 
positivt sätt för elevernas lärande. De använder ord som att ”de blir lugna, en del får energi, 
de blir glada, pigga och att de koncentrerar sig bättre efter Röris” . Psykiska effekter som de 
upplever har med koncentration och sinnesstämning att göra. De upplever att eleverna 
koncentrerar sig bättre efter rörelsepauser, en del blir lugnare, en del får mer energi och en del 
blir trötta. Förutom upplevelser om förbättrad koncentration och mer lugn i klassen så 
använder lärarna det för att det är kul. Rörelseaktiviteterna tycks generellt upplevas som det 
fungerar som en copingstrategi (Plate, 2002) för att sänka stress hos enskilda individer och 
gruppen. Om rörelseaktiviteter kan ses som en copingstrategi mot stress skulle det påverka till 
en positiv arbetsmiljön, som i sin tur är en förutsättning för optimal inlärning. 
Copingstrategier som beskrivs för att motverka stress är lek, rörelse, beröring och att använda 
kroppen. Kroppen och rörelse är återkommande faktorer i de olika teoriavsnitten. För att 
förstå faktorer som inverkar på lärande och arbetsmiljö är även det psykologiska perspektivet 
intressant. För arbetsmiljön är det flera faktorer som upplevs förändras till positiva effekter.  
 
 
Några lärare har reflekterat över skolarbetet och inlärning. De har upplevt att Röris har hjälpt 
till i skolarbetet, men har inte specificerat vad som blivit bättre. I litteraturen hittar vi flera 
teorier som sammanfaller med den upplevelse som lärarna har med samband mellan kropp 
och tanke och att en kroppsrörelses automatisering har betydelse för utveckling av 
tankeverksamhet, tal, läsning och skrivning. Några lärare upplever att det är viktigt att 
utveckla kroppsmedvetenhet och balansförmåga och att detta har en positiv inverkan på läs- 
och skrivutvecklingen. De får stöd för detta i teorier hos flera pedagoger (McLagan, 1997, 
Sohlman, 2000, Maltén, 2002, Ericsson, 2003). Enligt studier av Ingegerd Ericsson (2003) 
visar det sig att barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i 
skolan. Hennes studies delresultat bekräftar att skolprestationer i svenska och matematik 
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förbättrades med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan (Ericsson, 2003). Kiphard 
däremot är av en annan uppfattning. Han menar att rörelsefunktionsförmågan inte utövar 
något direkt inflytande på prestationsförmågan i skolan. För emotionell och social inlärning 
har däremot en harmonisk rörelseutveckling mycket stor betydelse. Detta har i sin tur positiv 
inverkan på inlärningsprocessen. Huvudsyftet med motorisk träning är att med rörelsen som 
medel skapa självkänsla och självtillit, något som är nödvändigt för att ”lyckas” bra i skolan 
(Stenberg, 1999). Liksom flera andra pedagoger och forskare betonar Kiphard lekens 
betydelse för inlärning. Dessutom lyfter han fram musik och rytmik som väsentliga 
träningsområden. Dessa och liknande teorier tycks vara grundade hos de lärare som valt att 
arbeta med programmet. Frågan väcks om lärare som inte delar denna pedagogiska 
uppfattning eller själva har intresse för rörelseträning skulle uppleva Röris på samma sätt. 
Den positiva inställningen och deras grundvärdering att rörelseaktiviteter är bra kan påverka 
deras upplevelser och svar. De rörelser och aktiviteter som tränas i Röris är inte specifik 
motorisk träning och vi vet inte om motoriken eller kroppsuppfattningen har förändrats. 
Aktiviteterna till musik och rytm har inte något primärt syfte att träna motoriken. Lärarnas 
upplevelser är dock positiva när det gäller sambandet mellan kroppsuppfattning, motorisk, 
läs- och skrivutveckling. Det är ingen som har upplevt negativa effekter av aktiviteterna i 
sambandet rörelseaktiviteter och inlärning. 
 
Lärarnas har fått möjlighet att reflektera över sina egna upplevelser av att göra 
rörelseaktiviteter som inslag integrerat under skoldagen. Det är övervägande positiva 
reflektioner över den direkta respons och upplevelse som följer aktiviteten, framför allt 
reflektioner över sitt eget humör och tillstånd. Svar om mer långsiktiga förändringar 
förekommer inte här. De upplever det kul för egen del och skönt att få röra på sig. De 
upplever att de blir på bättre humör och att det ger en energikick. En annan kategori av svar 
innefattar de som reflekterat över att det egentligen är en förmån som är till för eleverna men 
att det också innebär effekter på sig själv som lärare och sin egen arbetsmiljö. De fysiologiska 
förväntade effekterna hos eleverna upplevs även hos lärarna. Även om syftet inte var att 
primärt förbättra möjligheter till fysisk aktivitet för lärarna, så har detta blivit en effekt som 
kanske i ett helhets perspektiv och grupptänkande är av stor vikt. På frågan om hur Röris har 
påverkat deras egna upplevelser kan svaren sammanfattas med att lärarna tycker det är kul, de 
blir glada, tycker det är skönt och att det ger samhörighetskänsla med eleverna. Någon har 
svarat att de själva blir pigga och glada, något som de hoppas smittar av sig på eleverna. 
Lärarna ingår i arbetsmiljön och påverkar lärandet. Det är därför viktigt att de gör saker som 
är positiva, blir på bra humör och mår bättre rent fysiskt för att medverka till att skapa 
förutsättningar för en positiv lärandemiljö.  
 
Många av lärarsvaren handlar om att gruppens sammanhållning och gemenskap ökar när de 
gjort rörelseaktiviteter tillsammans i klassrummet. Lärarna reflekterar över att den sociala 
samvaron och att det sociala klimatet i gruppen har förbättrats och beskriver det som att 
gemenskapen har stärkts, det är trivsammare och lugnare i klassen. Dessa faktorer är 
grundläggande för att skapa en stressfri miljö (Währborg, 2004). De säger även att det är 
roligt att göra saker tillsammans med barnen att det ger en samhörighetskänsla, en ”vi 
känsla”. De upplever att det är viktigt att barn och vuxna får ha roligt tillsammans. De 
upplever även att det ger positiva stunder med barnen och de har upplevt att vissa barn har 
visat positiva sidor som de inte visste fanns. Gemenskap och trygghet i gruppen är enligt 
Kiphard viktiga aspekter ur ett socialt perspektiv. Han menar att den sociala inlärningen och 
miljön har en effekt på inlärning (Stenberg, 1999). Lärarna upplever att Röris-programmet, 
med rörelseaktiviteter som görs gemensamt i klassen, har gett en bättre sammanhållning och 
gemenskap i klassen och att det kan vara en bidragande faktor till en bättre arbetsmiljö. 
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Dåliga relationer till lärare, kamrater och föräldrar, dålig skoltrivsel och buller är faktorer som 
stressar barn (Währborg, 2004). Även Ericsson (2003) menar att sociala relationer är viktiga 
för hälsan och för att motverka stress. Nyström (2002) skriver att samspel mellan elev och 
elev och mellan lärare och elev kan ha en avgörande betydelse för lärandet. Något som verkar 
stärkas genom gemensamma rörelseaktiviteter som upplevs som roliga i en trivsam och trygg 
miljö. Enligt regeringen (2001) gynnas lärande av upplevelsen av bland annat trygghet och 
trivsel.  Sammanfattningsvis visar resultaten på att upplevelsen av gemenskap och trygghet i 
gruppen kan skapas av att göra rörelseaktiviteter tillsammans. Detta skulle i sin tur kunna 
bidra till de upplevelser lärarna och elever har av att det är bättre förutsättningar att lära i en 
sådan miljö. Från det primära syftet att öka möjligheter till mer fysisk aktivitet i skolan med 
rörelseaktiviteterna, så tyckt det finnas ytterligare effekter som kan påverka arbets- och 
lärmiljö i en positiv riktning. 
 
 
Analys ur elevperspektiv 
 
För att bättre kunna förstå och tolka eleverna upplevelse av rörelseaktiviteterna som inslag i 
klassrumsundervisningen kommer inledningsvis en analys av bakgrunds resultat. Eleverna har 
där svarat på fritidsvanor och hur de upplever skolan. 
 
Fritiden 
Resultaten från elevernas idrottsvanor visar att större delen av barnen är aktiva i någon 
idrottsförening eller idrottar på egen hand och att det är få som svarat att de inte har 
idrottsaktiviteter på sin fritid. Det är ingen större skillnad mellan pojkar och flickor i detta 
avseende. Det framgår inte av resultaten vilka idrotter de håller på med. Resultaten visar dock 
på att större delen av denna urvalsgrupp idrottar på sin fritid. 21 av barnen idrottar ej med 
förening på fritiden. Denna urvalsgrupp har inte lika stort intresse för sång och musik som för 
idrott. Det är framför allt pojkar som inte är med i musikskola, kör eller spelar och sjunger på 
fritiden. Rytmträning som sker genom sång och musik är enligt fler pedagoger, som Steiner 
och Healy (1999), viktig för lärande och skrivande. Denna grupp upplever dock inga större 
problem med att läsa och skriva. Genom att använda Röris som innehåller rörelseaktiviteter 
till musik, så får eleverna en viss träning i rytm och rörelse. Det går inte ännu dra några 
generella slutsatser av effekten av denna rytm- och rörelsetränings betydelse i denna studie, 
mer än att eleverna tycker att det är kul med Röris som utförs till musik. 
 
Eleverna upplevelse av skolan och skolarbetet 
Enligt svaren är elevernas upplevelse av skolan som helhet positiv. Resultaten från denna 
fråga kan tolkas som om eleverna här är trygga och mår bra i sin miljö. Den positiva 
inställningen är en bra grund för lärande och bra arbetsmiljö. Vad som orsakar trivsel 
framkommer inte i denna studie. Å ena sidan kan Röris anses öka trivseln för de elever som är 
positiva till rörelseträning. Å andra sidan kan Rösis anses minska trivsel för de elever som 
upplever rörelseträning negativt (det fanns annat som är roligare att göra). 
 
Eleverna upplever generellt idrott/motorik som lätt. Det är ingen synbar skillnad mellan 
flickors och pojkars upplevelse. De tidigare svaren om idrottsaktiviteter visar att flera tränar 
och idrottar även på sin fritid. Om eleverna regelbundet tränar motorik och rörelseaktiviteter, 
som i detta fall, kan dessa resultat förväntas (Ericsson, 2003). Det är elevernas totala 
rörelseträning och motoriska utveckling som bör beaktas vid analys av dessa svar. Motorik 
och dess utveckling är enligt en teori ett samspel och ömsesidig påverkan av miljö (fysisk, 
social, kulturell), beteende, neural och genetisk aktivitet (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 
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2004). Därmed kan svaren endast analyseras efter antaganden att rörelseaktiviteterna är en av 
flera faktorer som ligger bakom de upplevelser att motoriken och koordinationen förbättras. 
 
Läsa upplevs också som lätt av de flesta, framför allt av flickorna. Flickor utvecklar generellt 
tidigare den koordinativa förmågan att motoriskt använda ögonen som vid läsning (Pearce, 
2002). Läsande innefattar fysiologiska/motoriska egenskaper och förmågor som att kunna 
arbeta med båda ögonen tillsammans, följsamt och effektivt eller att stanna upp ögonrörelsen 
för att ta in information (Dennison, 1997). Stress kan vara en faktor som ökar spänningen i 
ögonmusklerna och därmed gör det svårare att följa en text som man skall läsa (Perski, 2002).  
Rörelseaktiviteter och rytm kan medverka till att muskelspänningar släpper (Ehdin, 1999). 
Avspänning genom rörelseaktiviteter skulle kunna vara en bidragande faktor till att motoriken 
och koordinationen i ögonmuskler underlättas och att eleverna upplever det lätt att läsa. 
Sambandet går dock inte att påvisa i denna studie utan bygger på antaganden att en 
fungerande motorik och stressfri miljö underlättar läsande. 
 
Barn som inte har automatiserat sitt rörelsemönster i grundläggande aktiviteter som att gå, att 
löpa, att hoppa, att kasta och fånga måste ges möjligheter att arbeta extra med grovmotorisk 
aktivitet. På så sätt kan de frigöra kognitiva kanalkapacitet till att koncentrera sig på andra 
viktiga områden som att läsa, skriva, räkna och bedöma sin omgivning (Grindberg, 2000). 
Denna urvalsgrupp verkar ha stora möjligheter till att träna sin motorik, där Röris är en del av 
den träningen. Vi får inget svar i studien om individuell träning förekommer eller om de 
elever som upplever svårigheter i skolan har problem med sin motorik eller upplever stress. 
 
Upplevelse av stress, stressymptom och beteende 
Resultatet från fråga 8 visar att eleverna i denna studie inte upplever stress i så hög 
utsträckning. Ingen av eleverna har svarat att de upplever mycket stress i skolan. På frågan om 
stressymptom fanns alternativen huvudvärk, ont i magen, gnisslar tänder, svårt att sova och 
koncentrationssvårigheter. Eleverna hade fem olika graderingar på enkäten; 1-aldrig till 5-
mycket ofta. Det är övervägande med elever som inte upplever några av dessa stressymtom. 
Några av flickorna och pojkarna upplever ibland koncentrationssvårigheter. Här är det något 
fler flickor som har markerat att de aldrig har koncentrationssvårigheter. Glad, ledsen, lugn, 
arg och rädd, var de svarsalternativ på beteende eleverna kunde välja mellan på frågan om 
upplevelse av beteende. Denna urvalsgrupp upplever sig ofta och mycket ofta glada, nästan 
aldrig ledsna, arga eller rädda. Däremot är det några av barnen som skriver att de aldrig eller 
nästan aldrig är lugna.  

 
Upplevelse av Röris under lektionerna 
Barnen är övervägande positiva till rörelseaktiviteterna under lektionerna och har själv 
förklaringar till vad som är positivt. De blir lugnare har lättare att koncentrera sig och de blir 
avspända samt framför allt tycker de att det är roligt och kul. Endast ett fåtal skriver att de 
tycker det är tråkigt (bilaga 5). Flickorna svarar i allmänhet att det är ”jättekul och 
jätteroligt”. Någon tycker det går lättare att jobba och tänka efteråt och någon upplever sig 
piggare. En flicka svarar att det är tråkigt när inte killarna är med, en annan svarar att killarna 
är stökiga ibland och en tycker ibland att det är jobbigt att bli avbruten när man vill hinna 
klart sitt arbete.  De tycker att det är roliga övningar. De flesta pojkarna svarar att det är roligt 
och kul. En pojke svarar att ”man känner sig lugn, nästan som spagetti”. En pojke skriver att 
han blivit mindre rastlös efter Röris. Någon tycker det är tråkigt när andra skrattar och en 
pojke svarar att det är tråkigt och att det finns roligare saker att göra. 
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Eleverna fick svara på hur de upplever att det är att ha Röris under lektionerna. Resultatet 
visar att de är övervägande positiva till rörelseaktiviteterna. Tidigare har flera av eleverna 
svarat att de är aktiva inom idrott och att de har lätt för idrott och motorik. Rörelseaktiviteter 
är alltså något de gör även utanför klassrummet. Dessa elever upplever att de blir piggare och 
har lättare att koncentrera sig efter Röris. Några skriver att de blir lugna efteråt och att det är 
skönt att röra på sig när man suttit stilla. Resultaten är intressanta att jämföra med de som 
Ingegerd Ericsson får i sin avhandling avseende, koncentration, motorik och skolprestation 
(2003). Försöksgruppen i den studien som fått regelbunden motorisk träning har fått bättre 
koncentrationsförmåga och nått bättre skolresultat i svenska och matematik, än den grupp som 
ej fått samma träning (2003). I hennes studie utförs dock idrott och motorisk träning utanför 
klassrumsmiljö. I Norlanders studie (2004) med enkla fysiska rörelser i klassrumsmiljö, 
skattade lärarna elevernas koncentrationsförmåga innan och efter träningsperioden, som 
pågick i tre veckor. Eleverna utförde under denna period ett enklare stretchprogram i 7-8 
minuter två gånger om dagen. Lärarna i Norlanders studie bedömde elevernas 
koncentrationsförmåga som normal efter aktivitet och som lägre än normal innan aktivitet. 
Fokus i denna studie låg på att mäta bullernivån i klassrummet. Denna sänktes markant efter 
de enklare fysiska aktiviteterna (Norlander 2004). Rörelseaktiviteterna i Röris upplevs ha en 
viss inverkan på lärande och arbetsmiljö av elever och lärare. Ingegerd Ericsson avhandling 
(2003) visar en förbättrad koncentrationsförmåga framför allt på de elever som fått anpassad 
motorisk träning i mindre grupp utöver ökad fysisk aktivitet. Idrottsutövade i sig har ingen 
koppling till lärande i hennes resultat. Röris har inga individspecifika rörelser utan är anpassat 
till att arbeta med som ett enklare redskap för att röra på sig och inte sitta stilla för länge i 
klassrummet. En möjlig tolkning är att elevernas idrottsvanor på fritiden gör dem positiva till 
Röris i skolan. Denna studie motsäger inte Ericssons (2003) resultat, men de kan heller inte 
tolkas på samma grunder. 
 
Sammanfattningsvis visar mina resultat att de elever som regelbundet har gjort 
rörelseaktiviteter till musik utan tävlingsinslag i klassrummet tillsammans i en grupp, har en 
övervägande positiv inställning till sina upplevelser om skolan och sina skolprestationer. 
Om rörelseaktivitet är den avgörande faktorn till denna upplevelse går inte att bevisa i denna 
studie, men att det är en del i helheten och i individens upplevelse är ett faktum. Vi kan förstå 
att det kan finnas ett samband. Andra möjliga faktorer som skulle kunna spelar in är många. 
Här krävs ytterligare forskning för att förstå sambanden.  
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Hur upplevs rörelseaktiviteterna av de elever som inte har idrott som 
aktivitet på fritiden? 
 
21 av de 101 barnen i denna studie idrottar inte på fritiden eller är med i någon 
idrottsförening. Tio av dessa är flickor och elva är pojkar. Dessa barn upplever dock till 
största del Röris som något positiv och roligt. Det finns med andra ord rörelseglädje men 
kanske inte intresse eller möjlighet att delta i en idrottsförening. Om rörelseaktiviteterna 
upplevs som positivt skulle de kunna vara en del av det mål som skolan och samhället har att 
få mer fysisk aktivitet varje dag och i skolan även för de barn som får fysisk aktivitet genom 
idrotten.  
 
En av pojkarna av som inte idrottar har även svarat att han upplever stress, stressymptom, är 
arga ofta eller har svårt att vara lugn. Han upplever Röris som dåligt. Flickorna som inte 
deltar i idrott på fritiden tycker att det är superkul, roligt och skönt att få röra på sig när de har 
Röris. En av pojkarna i klassen har ofta ont i magen, känner sig ofta arg och aldrig lugn. Hans 
upplevelse av Röris är att han tycker att Röris är bra för det känns skönt i kroppen efteråt och 
han blir mer avslappnad. I en annan klass är det två pojkar som inte idrottar i förening eller på 
sin fritid. Den ena av pojkarna har ibland svårt att sova. Han upplever sig mycket ofta ledsen 
och arg och är aldrig lugn. Han svarar att han upplever det jättebra att ha Röris under 
lektionerna. Den andra pojken är ibland stressad i skolan och har mycket ofta 
koncentrationssvårigheter. Han upplever det jättebra och kul att ha Röris under lektionerna. I 
klass C är det två av flickorna i klassen idrottar inte på fritiden.  Deras upplevelse av Röris 
under lektionerna är att det är mycket roligt och kul. Den ena flickan beskriver känslan av att 
det pirrar i magen, man blir varm i hela kroppen och det känns bra efteråt. I klass B är det tre 
flickor som inte idrottar på fritiden. Deras upplevelse av att ha Röris under lektionerna är 
mycket positiv. De upplever det som jättebra, jätteroligt och jättekul. En av flickorna vill ha 
det oftare. De två flickorna i klass A som inte idrottar upplever Röris som jättekul och bra. 
Pojken i klassen som inte idrottar upplever sig arg mycket ofta, upplever att Röris är mycket 
roligt. 
 
Ingen av barnen i denna grundsärskoleklass idrottar på fritiden. De tre pojkarna upplever 
Röris som positivt medan flickan upplever det som jobbigt. I träningsklassen går det fyra 
pojkar och ingen av dem idrottar på fritiden. De gillar och tycker om att ha Röris i skolan. 
Av de åtta barn som går i grundsärkskolan eller träningsklassen är ingen med i idrottsförening 
eller idrottar på fritiden. Detta leder till diskussion och frågor om idrottsföreningars 
anpassning till barn av särskilda behov. Varför barnen inte deltar i idrotts förening eller 
idrottar på fritiden får vi inga svar på i denna undersökning.  
 
Sammanfattningsvis tyder resultaten på att Rörisaktiviteterna upplevs som positiva hos elever 
som inte idrottar utom två undantag. Denna typ av aktivitet är inte prestationsinriktad eller har 
stora krav på koordinationen. I denna studie får vi inte svar på om det är motoriken, intresset 
eller andra begränsningar som avgör om barnen deltar i idrott på fritiden. Svaren visar dock 
att Rörisaktiviteterna har positiva effekter när det gäller att få alla att delta. Några av 
elevernas svar visar också en antydan till att eleverna upplever Röris som en copingstrategi 
för att bli lugnare och piggare eller bara för att det är kul. 
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Hur upplevs rörelseaktiviteterna påverka den psykiska och fysiska 
arbetsmiljön och hur kan detta förstås genom tidigare forskning? 
 
Litteraturen jag läst hänför sig både till det medicinskt- naturvetenskapliga området, där det 
positivistiska vetenskapsidealet är framträdande och till det humanistiskt 
samhällsvetenskapliga området, där det hermeneutiska eller det fenomenologiska perspektivet 
är mer dominerande. Valet av litteratur i denna studie har varit inriktad på att hitta 
förklaringar och förståelse till hur rörelseaktiviteter upplevs ha någon ytterligare effekter som 
att det exempelvis påverkar den psykiska hälsan och skolprestationen. Det grundläggande är 
att med olika metoder och kunskap skapa bra förutsättningar och bra arbetsmiljö för lärande. 
Detta bygger på att skapa förutsättningar både för individ och grupp samt bra förutsättningar 
för den inre (kroppen) och yttre (rummet) miljö. Enligt tidigare resultatredovisning och analys 
av lärarnas och elevernas upplevelser, så påverkas både den psykiska och fysiska arbetsmiljön 
av rörelseaktiviteterna. I dessa analyser finns förklaringsmodeller och teorier från tidigare 
forskning för att förstå deras positiva upplevelser. Den individbaserade arbetsmiljön som 
innefattar kroppen, tycks i litteraturen ha flera ingångsvinklar på förklaringsmodeller till 
varför rörelseaktiviteter skulle påverka denna miljö.  
 
Den fysiska arbetsmiljön, i detta fall klassrummet, påverkas delvis av den stämning som finns 
där. Stämning beror på vilka aktiviteter som pågår i rummet, hur de genomförs, vilka andra 
personer som finns där, vilken tid på dygnet det är och personens egen sinnesstämning 
(Alerby & Bengtsson, 2003). Resultaten av upplevelserna av rörelseaktiviteterna i 
klassrummet tyder generellt på att det blir en bra stämning i klassen. Rörelseaktiviteterna 
skulle i så fall påverka den fysiska arbetsmiljön i en positiv riktning. De resultat som tyder på 
att vissa elever inte upplever det som positivt, utan som om det stör med aktiviteter, får en 
sämre fysisk arbetsmiljö och lärmiljö. Optimalt i detta fall vore att individanpassa 
rörelseaktiviteterna och när de skall utföras blir ett individuellt beslut. Ljudnivå och buller är 
en del av den fysiska arbetsmiljön. Både elever och lärare upplever att de själva blir och 
klassen blir lugnare efter Röris. Torsten Norlanders (2004) studie om att enkla fysiska rörelser 
i klassrummet minskade buller, visar att stretchingövningar har en effekt på minskad 
bullernivå och därmed sänkt stressfaktor i klassrummet. Lärarna i Norlanders studie upplevde 
en signifikant skillnad i koncentration hos eleverna efter stretching- och 
avslappningsprogram. Detta kan förklara varför lärarna i Röris projektet upplever liknande 
resultat. 
  
Stress är en av de orsaker som beskrivs påverka den psykiska arbetsmiljön negativt. Det är 
idag vanligt att barn söker hjälp för stressrelaterade symptom (Währborg, 2004). I denna 
studie är det få barn som upplever sig stressade. De upplever sig oftast glada och tycker att det 
är roligt, skönt och avslappnande med rörelseaktiviteter. Det finns inte några resultat om hur 
de upplevde stress innan de började med Röris. Därför går det inte generellt säga att 
rörelseaktiviteterna påverkat detta resultat. Fysisk aktivitet beskrivs ofta i litteraturen som 
effektivt för att hantera stress och kan därmed påverka den psykiska arbetsmiljön (Rydqvist & 
Winroth, 2002).  
 
Utifrån den litteraturgenomgång jag har genomfört kan det sammanfattas att flera pedagoger 
idag har teorier och praktisk erfarenhet av att rörelse påverkar kroppen, vår kunskaps 
inhämtning och våra erfarenheter. Flera av pedagoger som beskrivs i denna litteraturstudie 
belyser att alla sinnen, hjärnan och kroppen är delaktiga i lärprocessen och att de bör 
stimuleras och aktiveras. De menar att motoriska svårigheter kan ha kopplingar till 
inlärningsproblem och påpekar vikten av att träna motorik. Dessa teorier blir en del av 
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bakgrunden för att studera upplevelserna av hur rörelseaktiviteter påverkar lärande och 
arbetsmiljö i klassrummet där rörelseaktiviteterna är ett verktyg för att träna motorik och 
aktivera sinnen. Det framgår dock inte av någon studie eller tidigare forskning i detta material 
att det skulle vara sämre att lära utan att koppla in alla sinnen och rörelseaktiviteter.   
 
Röris-projektets upplevda effekter styrks av tidigare studier. Motorisk träning verkar ha större 
betydelse, även för skolprestationer, ju större motoriska brister eleverna har (Ericsson, 2003). 
I Ericsson avhandling finns resultat som indikerar på att skillnader i koncentrationsförmågan 
mellan elever med god motorik och elever med motoriska brister minskar med ökad fysisk 
aktivitet och motorisk träning i skolan (2003). Litteraturen och teorier om rörelse och lärande 
säger indirekt att det finns ett samband mellan dessa faktorer. Det största sambandet kan 
kanske inte relateras till just rörelsen i sig, men dess effekt på vår kropp som ett 
helhetsfungerande system. Rörelseaktiviteter kan ge förutsättningar för att vi ska fungera 
bättre fysiologiskt, psykiskt och socialt. Rörelseträning och aktiviteter kan ge bättre motorik 
och koordination, som i sin tur kan ge en bättre självbild och ökad förmåga till social 
kompetens. Paul Dennison uttrycker det genom att beskriva hur kroppen kan vara i balans i 
tre dimensioner för att fungera optimalt vid inlärning. Han skriver att rörelse är nyckeln till all 
inlärning (1997). 
 
Rörelse med rytm kan ha ytterligare effekter. Maltén (2002) skriver att rytmisk aktivitet utgör 
grunden för våra skrivrörelser och att rytmkänslan har sin hjärnfysiologiska bas i 
hjärnstammen, i lillhjärnan och det limbiska systemet. Hjärnstammens huvuduppgift är att 
svara för kroppens energiproduktion och bevaka kroppens överlevnad. För att klara detta 
krävs en god uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga, en utvecklad grov- och 
finmotorik samt en tränad kroppsuppfattning och balansförmåga (Maltén, 2002).  Dessa 
erfarenheter tycks på olika sätt ha anammats av Röris-projektet som på olika sätt uppmuntrar 
till kombinationen rörelse och rytm. Kombinationen rörelse och rytm har inte studerats 
specifikt, men att rörelseaktiviteterna har gjorts till musik och rytm, kan ha bidragit till 
aktivitet av hjärnstammen. Enligt Matti Bergström, har hjärnan ett naturligt hierkiskt 
arbetssätt, hjärnstam, mellanhjärna och hjärnbark, ur ett kognitivt perspektiv (2004). För att 
aktivera högre centra som limbiska systemet och hjärnbarken verkar det fysiologiskt sett, 
naturligt att börja aktivera hjärnstammen först. Ett sätt att göra det är med rytmaktiviteter, 
vilket eleverna i urvalsgruppen gör med hjälp Röris aktivitetsprogram. Ett svar från en av 
lärarna lyder: ”Barnen behöver träna rörelser till musik, de tränar kroppskontroll”. Min 
tolkning är att det inte skadar eller har några negativa effekter på lärandeprocessen att inleda 
och avbryta skolarbetet med rörelse och rytmaktiviteter. Snarare tycks det som om de positiva 
effekterna är övervägande. 
 
Lärarnas upplever att eleverna i denna studie får förbättrad motorik och koordination, att de 
blir lugna och har lättare att koncentrera sig efter rörelseaktivitet. Det är framför allt de barn 
som har sämre motorik som upplevs få en förbättring. Det har inte gjorts några tester eller 
mätningar på barnens motorik eller koordination innan de började med Röris. Det är lärarnas 
upplevelser av förbättring som analyseras. Det går heller inte att säga att det är just 
aktiviteterna med Röris som är de bakomliggande orsakerna till den upplevda förbättringen. 
Lärarna upplever att koordinationen och muskeltonus förändras hos eleverna och att de får en 
ökad kroppsmedvetenhet. Det är svårt att se några direkta samband mellan rörelseaktivitet och 
lärande, utan mer en tolkning att rörelseaktiviteterna på ett eller annat sätt påverkar lärandet 
och förmågan att kanske kontrollera sin kropp vid skrivande, läsande och tal. Grindberg och 
Langlo (2000) bekräftar detta genom att skriva att barn som känner trygghet i sin egen kropp 
kan lättare känna tillit till andra än de som är rörelsemässigt osäkra. Barnets jagutveckling 
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bygger delvis på rörelseförmågan samt att motorisk och intellektuell förmåga är ömsesidigt 
beroende av varandra. Ett barn som misslyckas i skolan med teoretiska uppgifter har ofta inte 
lärt sig att behärska de rörelser som uppgiften kräver (Grindberg, 2000). 
 
Många beskriver att gruppkänslan och gemenskapen stärks i klassen efter rörelseaktiviteter. 
Dessa faktorer är viktiga både i en positiv lärande- och arbetsmiljö. Den tidigare forskning jag 
har studerat har inte belyst rörelseaktiviteters effekt på gruppen.  
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7. Diskussion 
 
I kapitlets början blir det en reflektion av metoden i studien. Vidare kommer att diskuteras om 
teorin i studien fått något stöd. Diskussionen fortsätter med hur resultaten kan belysa och 
utveckla frågeställningarna, vad konsekvenserna av detta kan bli och om nya kunskaper som 
projektet har lett till. Diskussionen görs utifrån rubrikerna: 
 
• Samhällets insatser för fysisk aktivitet och psykisk hälsa med fokusering på skolan. 
• Kroppen, rörelse och kunskap 
• Friskis & Svettis projektet Röris, ett skolprojekt 
 
Avslutningsvis kommer förslag på fortsatt forskning inom området och en sammanfattande 
slutsats. 
 
Metodisk reflektion 
 
I mitt val av vetenskaplig metod valde jag den kvalitativa metoden som har ett primärt 
förstående syfte och inte en strävan efter att bevisa. Det centrala är att förstå och beskriva 
helheten av det sammanhang problemet inryms i (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa 
metoder kan ibland vara en metod som kan ge bättre insikter, beroende på vad man studerar 
(Sjöberg, 1999). Dessa resonemang har varit genomgående under mitt arbete. Den kvalitativa 
dataanalysen har inneburit ett sökande efter olika tema i intervjuutskrifter samt svaren i den 
öppna enkätfrågan. Enkätens utformning innebär att det finns kvantitativa inslag i metoden. I 
tolkningsarbetet kan det finnas en implicit, underförstådd, kvantifiering som påverkar 
identifikationen av olika teman (Bryman, 2002). Till skillnad mot positivismen, där fakta och 
värderingar hålls åtskilt, bygger tolkningarna på hermeneutikens tankar att all fakta har 
värderingar och att det inte går att åtskilja (Alvesson & Sköldeberg, 1994). Det har blivit 
tydligt för mig under arbetet att mina värderingar påverkar tolkningar och kategoriseringar.  
 
Resultaten bygger på upplevelsebaserade svar från elever och lärare där både kroppskänsla 
och intellekt förenas. Min upplevelse är att det varit passande att studera detta med ett 
fenomenologiskt perspektiv utifrån de syften och frågeställningar som finns i arbetet. Enligt 
Duesund (1996) handlar fenomenologin om att se tingen i världen som en helhet förbunden 
med och samtidigt upplevd av den upplevande individen. Den utgår ifrån människans 
upplevelse av tingen själva där kroppskänsla och intellekt förenas (Duesund, 1996).  
 
Intervju valdes för att samla data och upplevelser från lärarna. I intervjun har de haft större 
möjlighet att beskriva med ord sina upplevelser. Den semistrukturerade intervjuguiden gav 
även möjlighet till viss flexibilitet för respondent och intervjuare under intervjutillfället. 
Lärarintervjun genomfördes som en telefonintervju. I en telefonintervju påverkas inte 
respondenten av olika faktorer och personliga egenskaper hos intervjuaren som vid en direkt 
intervju. Svagheterna är å andra sidan att inte kunna tyda respondentens ansiktsutryck som rör 
en undran eller osäkerhet då de får en fråga (Bryman, 2002). På det sätt som urvalet av lärare 
gått tillväga belyses inte de negativa effekterna eller effekter av inte använda sig av 
rörelseaktiviteter under teoristudier. Detta var dock inte frågeställningen i denna studie. Det är 
de positiva effekterna av rörelseaktiviteter som har analyserats för att förstå effekter och 
konsekvenser av dessa. Därför får urvalet, trots sin begränsning, ses som relevant. Eleverna 
har fått svara på enkätfrågor eftersom urvalet här var större i antal. Med anledning av etiska 
perspektiv, har förälder varit med och beslutat om deltagande i studien samt hjälp till med 
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ifyllande av enkäten. I efterhand, kan jag ifrågasätta val av några av enkätfrågorna. Frågan om 
stress kan ha varit svår att förstå för barn i den åldern. Tolkning av ord är en av svårigheterna 
och utmaningarna vid sammanställning av enkätfrågor, kanske speciellt till barn.  
 
När studien började var Röris utbrett i Stockholm samt några städer runt omkring. Det blev en 
bra geografiska spridning av skolorna som deltog i studien med skolor från Stockholms 
innerstad och förorter samt skolor från Uppsala och Eskilstuna. Skolorna representerar även 
olika samhällsklasser och boende miljöer. De klasser som var med i studien representerar 
olika årskurser samt klasser från en grundsärskola och en träningsklass. Detta urval och den 
variation som blivit representerat är en styrka som ger stöd för validiteten i studien. Resultaten 
visar generellt samma upplevelse av rörelseaktiviteternas inslag i vardagen oberoende var de 
bor och vilken klass de tillhör och går i.  
 
 
Samhällets insatser för fysisk aktivitet och psykisk hälsa, 
fokusering på skolan 
 
Många rapporter beskriver sambandet mellan rörelse och hälsa. Flera av dessa rapporter pekar 
mot att vi rör oss för lite och hur detta kan vara orsak till ohälsa (Ekblom, 2005, Faskunger, 
2002). Samhället har gjort och gör flera åtgärder för att förebygga ohälsa även med fokus på 
skolan. Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i skolan. Det innebär att skolan är en viktig 
arena för samhällets strävan att bevara och främja barns fysiska och psykiska hälsa. Ett 
förslag om minst 30-minuters organiserad fysisk aktivitet i skolan varje dag blev en politisk 
viktig fråga 2002. Riksdagen beslutade 2003 om en ändring i förordningstexten för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklasserna, fritidshemmen, och för de frivilliga 
skolformerna (SKOLFS 2003:17 resp. SKOLFS 2003:18). Ändringarna i förordningen säger 
bland annat att skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 
ramen för hela skoldagen. Dessutom att skolan skall sträva efter att ge eleverna 
förutsättningar att regelbundet bedriva fysisk aktivitet. Ett nationellt centrum för främjande av 
fysisk aktivitet hos barn och ungdomar (NCFF) vid Örebro universitet inrättades av 
regeringen år 2004 och har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete. 
Flertalet olika aktivitetsprojekt har utvecklats av kommuner och skolor runt om i landet, 
däribland projektet RÖRIS som är ett verktyg för att använda regelbundna rörelseaktiviteter 
som inslag under skoldagen i åk 1-3.  
 
De teorier som fanns bakom detta projekt, att eleverna förväntades få upplevelserna som ökad 
vakenhet och koncentrationsförmåga medan stressupplevelser skulle bli lägre, har fått stöd i 
denna studie. Eleverna har positiva upplevelser som bör studeras vidare. Rörelseakiviteterna 
upplevs ge en positiv effekt även på lärarna som deltagit. En god miljö för barn och 
ungdomars lärande och utveckling samt en god arbetsmiljö för personalen präglas av 
ömsesidig trygghet, acceptans, respekt och omtanke. Barn och ungdomar möts av personal 
som bidrar till den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Därför tycker jag att dessa resultat är 
intressanta att beakta. Både i skolan och i arbetslivet bör vi leta efter orsaker som bidrar till att 
människor håller sig friska. Att använda rörelse som medel innebär en praktisk tillämpning av 
de teorierna om vilka frisk- och skyddsfaktorer i människans liv som är hälsobefrämjande, 
både bland elever och personal. 
 
Resultaten pekar på att lärarnas, personalens och skolledningens engagemang och motivation 
är en framgångsnyckel för att projekt med fysisk aktivitet skall genomföras. En annan viktig 
faktor tycks vara de vuxnas deltagande för att barnen skall bli motiverade. Kontinuerlig 
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utbildning och hälsa i teori och praktik för personalen kan vara minst lika viktig som att 
genomföra nya projekt för barnen i skolan. 
 
Skolans uppdrag och ansvar 
 
Jag ser det som ett naturligt uppdrag för och ansvar från skolan att vara med och förebygga 
och jobba för en bra lärande miljö och en bra arbetsmiljö för både elever och personal. 
Eftersom det ofta är en ekonomisk fråga, borde det vara av intresse att hitta enkla och billiga 
metoder som är lätta att använda regelbundet och som ger resultat. Rörelseaktiviteter och tid 
till kroppsmedvetenhets- och rytmträning i skolan tror jag kan vara ett av de alternativ och 
svar som finns på enkla och billiga metoder. Utrymmen och plats för aktiviteter är viktigt att 
prioritera. Jan Bengtsson skriver att om det endast finns små ytor att röra sig på, förhindras 
den fysiska rörelsen och rörelsen blir begränsad till huvudet. Han hävdar då att det ställer 
stora krav på läraren att fylla rummet med sin undervisning för att inte eleven skall andligt fly 
ut ur rummet. Det blir meningsfullt lärande först när hela kroppen får bebo rummet (Alerby & 
Bengtsson, 2003).  
 
Enkla redskap och metoder som ger goda resultat på kort och lång sikt är ur ett 
samhällsperspektiv intressant ur flera aspekter, inte minst de ekonomiska. Det är ekonomiskt 
kostsamt att ta hand om barn med inlärningsproblem och personer med hälsoproblem, både 
fysiska och psykiska problem. Liksom företagsvärlden har insett, så tror jag att preventiva 
(förebyggande) åtgärder både är billigare och effektivare än åtgärder i efterhand, så även i 
skolans värld. Rörelseaktiviteter kan vara en preventiv hälsofrämjande aktivitet och skulle 
kanske även kunna förebygga inlärnings- och sociala problem med tanke på de teorier och 
resultat som tidigare beskrivits. 
 
I Folkhälsoinstitutets skrift om hälsofrämjande aktiviteter skriver de att målen med dessa skall 
vara tydliga och mätbara för att det skall kunna följas upp och se om det ger 
företagsekonomiska vinster. Målen skall vara ökad effektivitet, ökad produktivitet, högre 
kvalitet, mindre sjukfrånvaro och färre rehabiliteringsfall (Folkhälsoinstitutet 2001). För att 
tydligt se ekonomiska aspekter både på kort och långs sikt med mer rörelseaktivitet i skolan, 
tror jag att det behövs tydliga och mätbara mål även här.  Detta förespråkar vidare forskning 
inom området även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Skolan och föreningsidrotten 
 
Frågeställning två i detta arbete var hur rörelseaktiviteter upplevs av de elever som inte har 
idrott som aktivitet på fritiden. De elever som i denna studie inte har idrott som aktivitet på 
fritiden upplever generellt sett att det är roligt och skönt att göra rörelseaktiviteterna som 
inslag i deras skolvardag. Enligt ett projekt som regeringen kallar för ”Handslag med 
idrotten” (RF´s hemsida, 2005), finns det en målsättning att vidta åtgärder bland annat för att 
erbjuda barn och ungdomar, som idag inte deltar i idrottsverksamhet, lustfyllda och 
hälsofrämjande aktiviteter. Det är därför av intresse att diskutera aktiviteter som kan uppfylla 
detta mål. Idrottens kunskap och verktyg integrerat skolvardagen med skolans hjälp, i detta 
fall Röris, tycks uppfylla målsättningen som regeringen och samhället har. I samma projekt, 
Handslag med idrotten, finns målsättningen att göra idrotten mer tillgänglig för dem som idag 
står utanför idrotten. Resultaten i denna studie visar att alla de barn som går i grundsärskola 
eller träningsskola inte deltar i idrotten utanför skolan. Det framgår inte av deras svar varför 
de inte deltar, men frågan bör diskuteras. Är idrotten och idrottsföreningar tillgängliga för 
denna målgrupp? Om detta inte är fallet ökar ansvaret för att skapa möjligheter till att få vara 
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fysiskt aktiv under skoltid. Ett förslag till idrottsrörelsen är att utveckla och följa upp sin 
föreningsverksamhet så att de följer sin målsättning att vara öppen för alla att delta, även 
denna målgrupp. Enligt idrottsrörelsens idéprogram ”Idrotten vill” slås det fast att de vill 
utforma idrott så att alla som vill, oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar, får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet (RF, 2005). 
 
Resultaten i denna studie tyder bland annat på att även de barn som inte idrottar på sin fritid 
upplever rörelseaktiviteterna som något positivt. Kanske når man även de barn som inte är 
positivt inställda till idrott eller har tillgänglighet till idrott genom denna typ av aktiviteter? 
Det väsentliga är dock att det finns möjlighet till fysisk aktivitet och rörelseglädje i skolans 
vardag varken man idrottar på fritiden eller ej. 
 
 
Kroppen, rörelse och kunskap  
 
Lär- och arbetsmiljö 
 
Fysisk aktivitet och rörelse behöver bli en naturlig del i barnens vardag, och skolan har en 
speciellt viktig roll i detta sammanhang. Enligt tillägg till Lpo-94, rekommenderas mer fysisk 
aktivitet i skolan varje vecka med fokus och intention på att fysisk aktivitet främjar hälsa, 
förebygger övervikt och att fysisk inaktivitet kan leda till hälsoproblem (Ekblom, 2005). Det 
har varit mindre uppmärksamhet på vad rörelse kan ha för ytterligare effekter som betydelse 
för inlärning och lär- och arbetsmiljö. I mina litteraturstudier och i mina intervju- och 
enkätfrågor har det varit svårt att hitta något som skulle motbevisa det positiva, och istället 
påvisa negativa effekter av rörelseaktiviteters även för lär- och arbetsmiljö. Kanske beror det 
på att urvalsgruppen från början var positivt inställda och att jag inte hittat tillräckligt med 
kritisk litteratur och studier som påvisar motsatsen. Det finns några barn som upplevt 
rörelseaktiviteterna som ett störande moment när de arbetat koncentrerat under lektionen. Alla 
vill inte bli störda under lektionen när de arbetar fokuserat och vissa har större behov av 
rörelse än andra. En individanpassning skulle vara optimalt när det gäller rörelsebehov och 
träning. Resultaten i studien visar generellt att rörelseaktiviteter till musik som inslag under 
klassrumsundervisningen upplevts som positivt. Jag är medveten om att rörelseaktiviteter 
endast är en av många bidragande faktorer till hur vi upplever lär- och arbetsmiljö. Det går 
inte med hjälp av denna studie att dra slutsatser och resultat om lärandet och rörelse men det 
leder till vidare diskussioner och teorier om kropp, tanke och lärande. Jag har i diskussionen 
delat upp detta i två kategorier. En kategori om att lära med kroppen och att kunskapen sitter i 
kroppen, en annan kategori är hur motorik och kroppsmedvetande inverkar på lärprocessen. 
 
Kroppen och lärande 
 
Ett syfte med rörelseaktiviteter är att få möjligheter till att använda dessa i lärande processen, 
lära med kroppen och använda kunskap som finns i kroppen, ibland kallad tyst kunskap 
(Gustavsson, 2002). Bernt Gustavsson (2002) menar att ökad kroppsmedvetenhet och att 
utveckla kroppsrörelser integrerat med stillasittande studier inte bara skulle öka människors 
hälsa, utan även bidra till en högre grad av lärande och kunskap. Enligt Merleau-Ponty (1962) 
så innefattar kunskap människans samlade kapacitet, inklusive de kroppsliga förmågorna. 
Med detta synsätt bör skolan ge möjligheter att utveckla de kroppsliga förmågorna för att 
elever skall kunna tillgodose sig kunskap sett i större helhets perspektiv. Detta skulle innebära 
träning av kroppsövningar för att använda sin samlade kapacitet att ta till sig och använda 
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kunskap. Rörelseaktiviteterna och Röris har inte haft ett primärt syfte att användas i lärande 
av nya kunskaper, sekundärt är dock upplevelserna att det pågått ett lärande och kunskap av 
rörelserna i processen. Detta kan i sin tur även ha lett till upplevelser av bättre motorik och 
koordination som enligt många pedagoger är förutsättningar för lärande. 
 
Motorisk träning 
 
Trots att många pedagoger vittnar om hur motoriska brister kan få negativa konsekvenser för 
barns koncentrations- och inlärningsförmåga saknas i hög grad vetenskapliga kontrollerade 
studier, som belyser effekter av motorisk träning på kognitiv inlärning (Ericsson, 2003). 
Rörelse och fysisk aktivitet är bara en del av en helhet i vårt komplexa system och det är 
därför omöjligt att påstå att det skulle vara en avgörande faktor för lärande och arbetsmiljö.  
Det är enligt de teorier som detta arbete grundar sig på, av stor vikt att perception och motorik 
skall utvecklas och tränas innan vi är klara att lära oss teoretiska grundfärdigheter. Detta 
gäller dock inte i alla kulturer och teorier om lärande (Sigmundsson, 2004). Fysisk aktivitet 
påvisar positiva hälsoeffekter (Ekblom, 2005), men i övrig har det inte skrivits eller forskats 
tillräckligt på rörelsens effekt på lärande och arbetsmiljö för att det skall ske förändringar i 
skolan. Enligt flera pedagoger som finns nämnda i detta arbete, finns det ett samband mellan 
sämre motorik och inlärningsproblem. I Ericssons avhandling (2003) visar resultaten att det 
finns ett sådant samband. Detta stämmer väl med det som Affolter påpekar i sina slutsatser i 
sin forskning. Hon menar att eventuella brister i de perceptuella funktionerna bör undersökas 
och avhjälpas innan man sätter in läs- och skrivträning (Stenberg, 1992). Jean Ayers har 
liknande uppfattning att de sensomotoriska färdigheterna bör vara inhämtade innan 
undervisning i de teoretiska basfärdigheterna kan påbörjas. Oavsett ålder, bör man först träna 
barnets sensomotoriska och sensoriska integration (Stenberg, 1992).   
 
 I det pågående skolprojektet skola-idrott-hälsa som leds av Lärarhögskolan och 
Idrottshögskolan i Stockholm, har de kartlagt barn och ungdomars funktionella motorik för att 
få en bild av eleverna rörelsekompetens. Deras resultat visar att en stor andel av eleverna 
bedöms ha brister i sin motorik (Nyberg & Tidén, 2004). Detta framgår inte lika tydligt i 
denna studie även om några lärare upplever att det finns barn med motoriska problem i 
klasserna. Behovet av specifik motorisk träning bör ses över genom förslagsvis motoriska 
tester. Röris programmet får här ses som en generell rörelseaktivitet med syfte att stimulera 
kroppen och hjärnan vid behov av att få energi, få lättare att koncentrera sig och att tillgodose 
ett allmänt rörelsebehov. Diskussionen om möjligheter till motorisk träning och 
rörelseaktivitet utanför ämnet idrott och integrerat i teoretiska ämnen bör fortgå. Mina 
slutsatser blir att skolan bör erbjuda många tillfällen per dag till rörelse för att uppnå flera 
positiva syften. Ett syfte är att varje individ då har möjlighet att utveckla sitt eget motoriska 
alfabet för att optimera möjligheten till att läsa, skriva tala och kommunicera. Dessa 
kunskaper bygger på att vi behöver tränar både medveten och omedveten motorik. Ett 
exempel är tal som är motorik, där orden är medveten motorik medan ton och volym är 
omedveten motorik (Bergström, 2004). 
Finmotoriken delas upp i rörelser som är medvetna och där kraften är omedveten. Fasiska, 
snabba rörelser är viljestyrda och medvetna, medan toniska rörelser är långsamma och 
omedvetna (Bergström, 2004). De grundläggande rörelserna finns som mönster i våra 
nedärvda reflexer. I vår motoriska utveckling under det första levnadsåret verkar det vara 
viktigt att integrera dessa reflexer i vår viljestyrda motorik (Masgutova, 2004).  
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Rörelse och stresshantering 
   
Dennison (1997) är en av de pedagoger som utvecklat specifika rörelser för att skapa bra 
förutsättningar för lärande. Han menar att en stressfri koppling mellan hjärna och hörselorgan, 
mellan ögon och öron, mellan öga och hand, mellan sensoriska nervsystemet och motorik är 
nödvändiga för inlärning (Dennison, 1997). En av de copingstrategier mot stress som 
behandlas i denna uppsats är rörelsens betydelse. Ett syfte med att använda rörelseaktiviteter i 
skolan är som en coping strategi mot stress. Stress har en negativ inverkan på inlärning och 
koncentration och att det påverkar oss både fysiskt och mentalt (Doctare, 2000, Hannaford, 
1997, Währborg, 2004). Det faktum att allt fler barn, ungdomar och vuxna uppvisar symtom 
på negativ stress och ökad psykisk ohälsa är tecken på att det finns stora brister i vårt sätt att 
möta människors behov och krav. De studier och rapporter som finns idag tar oftast upp de 
yttre faktorerna som kan förändras för att minska stress.  
 
Resultaten i den här studien med regelbundna rörelseaktiviteter tyder inte på att de elever som 
deltar upplever en hög grad av stress. Om det är rörelseaktiviteterna som orsakar att eleverna 
inte upplever en hög grad av stress, framgår inte av resultaten, men det finns flera samband i 
teorin som tyder på att detta är en möjlighet. Ett visst samband och koppling kan ses i 
Norlanders studie (2004). Tidigare studier av Torsten Norlander har visat att ett mycket enkelt 
motionsprogram som användes under lektionstimmar signifikant sänkte bullernivåerna på en 
mellanstadieskola samtidigt som barnens koncentrationsförmåga förbättrades. Detta program 
varade under 7 minuter, innehöll stretchingövningar och utfördes vid flera tillfällen under 
dagen. Tidigare studier visar att buller orsakar stress hos dem som utsätts för det. Binjurarna 
producerar då högre halter av stresshormonerna kortisol och adrenalin (Norlander, 2004). 
Åtgärder för att minska en stressande miljö och att arbeta mer aktivt med förebyggande av 
stresspåverkan, borde enligt min mening prioriteras på individnivå samt i skolan och andra 
arbetsplatser. Teorier om rörelse som copingstrategi och bättre arbetsmiljö har fått stöd i 
denna studie, då både lärare och elever har upplevelse av att de och klassen blir lugnare efter 
de har gjort Röris och att de upplever det lättare att koncentrera sig då. 
 
Social utveckling och gemenskap 
 
Den basala förutsättningen för att skolan skall bidra till fysisk och psykisk folkhälsa är att 
barnen trivs i skolan, att de kan växa i självkänsla i skolmiljön och att de inte behöver uppleva 
sig som misslyckade, utstötta eller mobbade. Rörelseaktiviteter i en form utan tävlan och i 
grupp kan skapa en gemenskap, trygghet i gruppen och därmed påverka även den sociala 
utvecklingen. Många av lärarna i denna studie upplever effekter av bättre sammanhållning 
och gemenskap i klassen efter rörelseaktiviteter tillsammans. De beskriver det som om 
samhörigheten ökar, det är gruppstärkande, gemenskap när alla är med och gör lika och att det 
blir trivsammare och lugnare efter programmets genomförande. Detta är positiva effekter som 
skulle kunna utnyttjas vid många olika tillfällen i olika grupper. Gruppstärkande övningar är 
något man eftersträvar inom lagidrott, arbetslivet och där olika grupper skall jobba 
tillsammans. Om gemensamma rörelseaktiviteter kan bidra på ett positivt sätt, kan det finnas 
anledning att studera vidare vad som orsakar denna upplevelse. Vad som orsakar känslan av 
gemenskap i gruppen är osagt och inte helt lätt att förstå. Den positiva upplevelsen i sig kan 
vara tillräcklig för att göra frågan intressant att gå vidare med. 
 
Den sociala utvecklingen i kombination med rörelseträning, har enligt vissa teorier stor 
betydelse för inlärning på olika nivåer. I Kiphards teori menar han att en harmonisk 
rörelseutveckling har en stor betydelse för emotionell och social inlärning. Detta har i sin tur 
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en positiv inverkan på inlärningsprocessen (Stenberg, 1999). Vygotsky studerade den sociala 
utvecklingen. Han menade att full kognitiv utveckling krävde social interaktion (Vygotski, 
1978). Barn och ungdomar med en god motorik uppvisar ofta ett större självförtroende och 
tillit till den egna kroppens rörelseförmåga, något som har betydelse för den sociala statusen i 
umgänget med kamrater (Nyberg och Tidén, 2004). Den egna upplevelsen av kroppen har stor 
betydelse för självkänslan (Raustorp, 2005). Resultaten av vad lärarna i denna studie upplever 
som effekter av rörelseaktiviteter i klassrummet kan vara av betydelse för just den sociala 
utvecklingen, självförtroende och även gruppkänsla. Trygghet och gemenskap är en av de 
grundläggande faktorerna för hälsa enligt Antonovsky (Antonovsky, 1991). Argumenten att 
fortsätta med gemensamma rörelseaktiviteter för att behålla och förbättra individens hälsa och 
att skapa god arbetsmiljö gäller i skolan och klassrummet skulle kunna överföras på andra 
grupper och arbetsplatser i samhället. Inlärningssvårigheter, skolmisslyckanden och dåliga 
relationer till kamrater och lärare är tunga riskfaktorer för senare psykiska och sociala 
problem (Bråkenhielm, 2003).  
 
 
Friskis & Svettis – Skolprojektet Röris 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka upplevelsen av vad regelbundna 
rörelseaktiviteters inslag i skoldagen och i klassrumsundervisningen kan betyda för elever, 
lärare och deras lär- och arbetsmiljö. Som underlag för den empiriska studien har Friskis & 
Svettis rörelseprojekt RÖRIS valts och därför kan denna studie också till viss del ses som en 
utvärdering av denna verksamhet. Projektet Röris målsättning 2003 var att få Stockholms 
medborgare mer rörelsevana på kort och lång sikt, vilket anses skulle gagna både Stockholms 
stad och IF Friskis & Svettis Stockholm. Friskis&Svettis Stockholm beslutade att erbjuda 
lågstadieskolorna ett enkelt verktyg för att få rörelse som en aktiv och tillgänglig del av 
skoldagen för att minska stillasittandet. Projektet innebar utbildning och inspiration för 
lågstadielärare och fritidspersonal. Blev utfallet gott och finansieringen fanns, skulle projektet 
förlängas, uppdateras, anpassas till äldre barn och även spridas till fler kommuner i Sverige. 
Det har onekligen varit en framgång för Friskis & Svettis att sprida sitt rörelseverktyg till 
skolor runt om i landet sedan det började i augusti 2003. På hemsidan i december 2005 går att 
läsa att det antal som deltagit i Röris utbildningen har i dag uppnåtts till 10 000 lärare och 
fritidspersonal. Det är idag inte bara Stockholmsföreningen som erbjuder utbildningen till 
”rörisinspiratör”, utan ytterligare 50 föreningar i landet. Projektet har tagits över av Friskis & 
Svettis Riks där fortsatt verksamhet och utveckling av projektet kommer att ske framöver. 
 
Det går att diskutera olika framgångsnycklar för projektets framgång. Några framkommer i de 
svar som lärarna angivit i intervjuerna. Det första är att lärarna upplever utbildningen som 
givande. Den upplevs vara upplagd på ett pedagogiskt sätt och tidsramen tre timmar tycks 
vara en tid som går att lösa för lärare att vara på fortbildning. Kostnaden har varit fördelaktig 
för skolan, då de kunnat skicka sju deltagare för en gemensam kostnad. Verktyget är en annan 
framgångsnyckel. Det upplevs av lärarna som enkelt och roligt att använda. Det har varit 
positivt att få med en CD-skiva med musiken och instruktionerna samt en plansch som visar 
rörelserna. Barnen tycker om musiken och rörelserna. Svårighetsgraden har upplevts olika, 
men i huvudsak som bra nivå för målgruppen. Föreningen i sig är en framgångsnyckel. Det är 
en förening som har en värdegrund och tränings idé som bygger på musik, rörelseglädje och 
positivt ledarskap där träningen skall vara lustfylld, effektiv och enkel. Föreningen har många 
aktiva medlemmar i samhället, däribland lärare och fritidspersonal. Flera av lärarna i denna 
studie har framhållit att de är medlemmar i Friskis och vill dela med sig av den rörelseglädje 
de själva upplever. De är engagerade och motiverade till att dela med sig av sina egna positiva 
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erfarenheter. Föreningens utbredning i Sverige är stor, ca 109 föreningar, och organisationen 
fungerar väl med utbildning och spridning av kunskap. Detta ger möjligheter till den snabba 
spridning som Röris har haft i landet. I regeringens projekt ”Handslag med idrotten” (RF, 
2005) är en av målsättningarna att idrottsföreningar skall uppmuntras att i nära samarbete med 
skolorna utveckla metoder som lockar alla elever till fysisk aktivitet i olika former. Detta 
tycker jag att Friskis och Svettis lyckats väl med i sitt projekt Röris. Verktyget används idag i 
flera tusen skolor i runt om i Sverige. 
 
Några av resultaten i denna studie kan möjligen vara till stöd för diskussion om utveckling 
och framtiden för verktyget eller liknande projekt. Grundidéerna och framgångsnycklarna, 
tycker jag kan få vara kvar. Diskussioner om hur fler målgrupper kan få ta del av idéer och 
hur det kan anpassas till andra målgrupper än år 1-3 kan vara en utgångsfråga. Det finns några 
barn som varit med i denna studie som skulle behöva mer specifik motorisk träning med andra 
rörelser. Det behovet tycks öka enligt några av källorna i detta arbete (Ericsson, 2003, Nyberg 
& Tidén, 2004). Denna målgrupp kan vara en grupp att rikta sig emot. Behovet av rörelse och 
aktivitet med syfte att bli pigg och orka koncentrera sig samt att få hälsoeffekter gäller för 
alla. Friskis & Svettis med verktyget Röris ger exempel på hur idrotten kan intensifiera 
samarbetet med skolorna. I detta fall, gäller åtgärder att öka den fysiska aktiviteten i skolan 
med syfte att förbättra hälsan. Om det har haft ytterligare effekter som att påverka även den 
psykiska hälsan var syftet att studera i detta arbete och kan fortgå i framtida projekt. 
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Fortsatt forskning inom fältet 
 
Jag föreslår fortsatt forskning inom fältet för att förstå de fysiska- och motoriska 
färdigheternas koppling till vår kognitiva förmåga och hur det kan omsättas i praktiken och 
vardagen. Fortsatt forskning inom området ”rytm och reflexer” kanske kan ge svar som ger 
oss redskap att lösa inlärningsproblem och social anpassningsförmåga. Den ryska psykologen 
I.M Stechenov skrev att alla medvetna och omedvetna rörelser i livet är reflexer i sitt ursprung 
(Masgutova, 2004). Vygotsky skrev under samma tema och menade, att de första rörelserna 
ett barn gör inte försvinner utan fortsätter att arbeta i ett högre system av nervformationer och 
blir del av nya och yngre formationer som vi utvecklar under livet (Bråten, 1998). Mina 
funderingar och undringar om dessa uttryck är, att om vårt medvetna och omedvetna liv har 
blockerats eller hakat upp sig både på ett fysiologiskt och/eller kognitivt plan så borde det 
vara bra att påminna kroppen om dess ursprung. Vi kanske behöver träna våra grundläggande 
rörelser och reflexer i långsam takt och gå tillbaka till grundläggande rörelser för att hitta 
tillbaka och komma i den balans som Dennison beskriver i sina tre dimensioner (1997). Om 
rörelseaktiviteter tränas kontinuerligt i ett mer systematiskt och logiskt utförande, som 
Mastugovas (2004) forskning ger exempel på, har vi kanske större potential för att fungera 
som en helhet mellan kropp och tanke. Om kunskapen sitter i kroppen (Gustavsson, 2002), 
om vi har tyst kunskap och lärande i kroppen (Duesund, 1996) behöver vi träna och repetera 
även denna för att lära och att komma ihåg. 
 
Går det att ytterligare påvisa samband mellan rörelse och lärande? Skulle ett ämne som 
kroppskännedom underlätta i de mer teoretiska ämnena där tala, skriva, läsa och räkna finns 
med som moment? Är det i så fall ett bra komplement till idrottslektioner med tävlings- och 
prestationsinriktade övningar? Redelius (2002) beskriver barnidrott som en spegling av 
vuxnas elitidrott och att barnidrott är en auktoritärt styrd miljö med stark social kontroll, där 
allvaret tycks dominera över det lekfulla fantasieggande och självständiga.  
 
De arbetsmiljöproblem som finns i ”vuxenvärlden” med stress, utbrändhet och problem med 
rörelseapparaten tycks det finnas tendenser till även hos barn och i skolmiljön (Währborg, 
2004). Att förebygga och ge redskap för barn och vuxna är lika viktigt. Regeringen bör 
initiera tvärvetenskaplig forskning som identifierar riskfaktorer och ger kunskap om 
skyddsfaktorer för negativ stress i människors vardag. Detta vore enligt Folkhälsoinstitutet 
(2001) ett led i att investera i hälsofrämjande effekter. Finns det liknande resultat i sambandet 
mellan motorisk skicklighet och självkänsla som det finns i studien om ”Physical activity, 
body composition and physical selfesteem among children and adolescents” (Raustorp, 
2005)?  Många studier och forskning om motorik är fokuserat på barn och ungdomar. Vad 
händer i vuxen ålder? Är det av någon betydelse att träna och upprätthålla den motoriska 
utvecklingen och det motoriska beteendet för lärande, hälsa, arbetsmiljö och självkänsla inom 
alla ålderskategorier? 
 
Frågor och problem som är intressanta att titta vidare på kan vara några av följande: 
• Kan det vara problem och låsningar i rörelseapparaten som begränsar vår intellektuella 
förmåga eller vår förmåga att läsa, skriva, lyssna och vara socialt aktiva?  
• Kan specifik träning och kunskap om detta underlätta vid inlärningsproblem och andra 
begränsningar vi har? 
• Finns det samband mellan kriminalitet, sociala problem och inlärningsproblem i skolan? 
 Går det i så fall att förebygga i skolan, problem som senare kan uppstå i samhället? 
• Finns det behov av motorikträning inom fler områden än i skolan? 
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Slutsatser  
 
Resultaten i studien kan sägas styrka tidigare forskning om rörelsens betydelse för fysisk och 
psykisk hälsa och har gett bättre insikt och förståelse för den helhetssyn som krävs för att 
studera rörelsens effekter på lärande och arbetsmiljö. Att fastställa bevis inom vetenskapen är 
komplext och att säga att en faktor, så som rörelseaktiviteter, är avgörande för att få ett visst 
resultat är en omöjlighet.   
 
Rörelseaktiviteter som inslag i skolans vardag och i klassrumsundervisningen upplevs av 
lärare och elever som positivt inom flera områden som fysisk och psykisk hälsa, lärmiljö och 
gemenskap. För att genomföra hälsoprojekt i skolan är det av betydelse att utbilda, engagera 
och motivera skolledningar och lärare till att använda rörelseaktiviteter och kroppsövningar i 
skolans vardag inom alla ämnesområden. Inställningen hos skolor och lärare till mer fysisk 
aktivitet kan påverkas av kunskap om hur det kan bidra till bättre folkhälsa och om det 
förutom hälsa har ytterligare effekter som att påverka lärandet. Enkla, roliga och 
lättanvändbara verktyg, såsom Röris, är också en bra förutsättning för att lärarna skall 
genomföra den fysiska aktiviteten med barnen. Det är av vikt att ge möjligheter, 
förutsättningar och verktyg som är enkla och bra att använda. Lärarnas hälsa och positiva 
upplevelser av rörelse och fysisk aktivitet är lika viktiga som för elevernas.  
 
Inslag av rörelseaktiviteter upplevs passa in i alla ämnen under skoldagen. Att göra aktiviteter 
tillsammans i klassen upplevs som stärkande för gemenskap och skapar trivsel. Eleverna som 
deltagit upplever inslagen av rörelseaktivitet till största delen som positiv där de upplever att 
de efteråt blir piggare och har lättare att koncentrera sig. Dessa upplevelser gäller generellt för 
barn som idrottar och de som inte idrottar på fritiden. Behovet av specifik motorisk träning är 
individuellt och bör ges mer utrymme för inom skolan och föreningsidrotten. Betydelsen av 
kroppsmedvetenhet och motorik för hälsa, tänkande och lärande tycks ha vissa samband men 
mer forskning behövs för att påvisa dessa. 
 
 



 64 

Referenser 
 
Alerby Eva & Bengtsson Jan (red), (2003), Några nedslag i livsvärlden. Teori och praktik i 
pedagogisk forskning, Forskningsrapport, Luleå Tekniska Universitet 
 
Alvesson Mats & Sköldeberg Kaj (1994), Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod, Studentlitteratur 
 
Antonovsky Aaron (1991), Hälsans mysterium, Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur 
 
Barnombudsmannen (2003),  Stress i barns och ungas vardag, BR 2003:02 
 
Bengtsson Jan  (1988), Sammanflätningar, Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. 
Göteborg: Daidalos 
 
Berg Lars-Eric och Cramér Anna (2003), Hjärnvägen till inlärning – Rörelser som sätter 
hjärnan på spåret, Brain Books 
 
Bergström Matti (1997),  Neuropedagogik - En skola för hela hjärnan, Wahlström & 
Widstrand 
 
Bergström Matti (oktober 2004),  föreläsning på Bosön RIG-konferensen, Stockholm 2004 
 
Bertherat Thérèse (2001), Kroppen har sina skäl – Självhelande och antigymnastik, Nörhaven 
Paperback A/S 
 
Bondesson Mikael (2005), Idrott och relationer önskeämnen i skolan, Dagens Nyheter  
050605 (sid 8). 
 
Bryman Alan (2002), Samhällvetenskapliga metoder, Liber 
 
Bråkenhielm Görel (2002), Psykisk (o-)hälsa hos skolbarn, Svensk Idrottsforskning Nr 3, 
2002  
 
Bråten Ivar (1998), Vygotskij och pedagogiken, Studentlitteratur 
 
Dennison Paul, Dennison Gail (1997), Educational Kinesiology, The Brain Gym Teacher 
Practicum, The Co-Creative Model for Living, Learning and Growing,  
Educational Kinesiology Foundation. 
 
Doctare Christina (2000), Hjärnstress – Kan det drabba mig?, Runa  
 
Duesund Liv (1996), Kropp, kunskap & självuppfattning, Liber utbildning (s 8-10, 33, 68) 
 
Ehdin Susanna (1999), Den självläkande människan, Forum  
 
Ekblom Örjan (2005), Physical fitness and overweight in Swedish youths, Karolinska 
Institutet, Idrottshögskolan, Stockholm 
 



 65 

Ekman Rolf och Arnetz Bengt (2002), Stress, Molekylerna, Individen, Organisationen, 
Samhället”, Liber AB  
 
Eliasson Rune (1995); Balanssinnet är grunden för all motorisk aktivitet; Tidskriften i 
Gymnastik och Idrott, nr 1 
 
Eliasson Rune (1998), Balansen i centrum; Tidskrift i Gymnastik och Idrott, nr 2 
 
Elneby Ylva (2005), Cyberungar – eller vad barn behöver, Natur och Kultur 
 
Ericsson Ingegerd (2003), Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer En 
interventionsstudie i skolår 1-3, Malmö Högskola 
 
Eriksson Peter & Wallin Leif (2005), Stamceller i hippocampus skadas av för mycket stress, 
Dagens Medicin 12/2005, 050323 
 
Faskunger Johan (2002), Motivation för motion, SISU Idrottsböcker  
 
Folkhälsoinstitutet (2001), Hälsofrämjande som affärsstrategi – fakta och argument, 
Prevent 
 
Friskis &Svettis (2003), Rörelser ett nyhetsbrev från Friskis och Svettis Stockholm 
 
Grindberg, Tora och Langlo Jagtöien Greta (2000), Barn i Rörelse, Studentlitteratur 
 
Gunnarsson Bernt (1999), Lärandets ekologi, Studentlitteratur 
 
Gustavsson Bernt (2002), Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap, 
Skolverket, Levanders Grafiska AB  
 
Gustavsson Bernt (2000), Kunskaps filosofi, Skolverket, Levanders Grafiska AB  
 
Hannaford, Carla (1997), Lär med hela kroppen- Inlärning sker inte bara i huvudet, Brain 
Books 
 
Healy Jane M. (1999), När hjärnan börjar skolan, Brain Books  
 
Hergenhahn B.R. och Olson Matthew H. (2001) An Introduction to Theories of Learning, 
Sixth Edition 
 
Holme Idar Magne och Solvang Bernt Krohn (1997), Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder,  Studentlitteratur 
 
Jadad, A. (2000), Randomiserade kontrollerade kliniska prövningar, Studentlitteratur 
 
Johansson Inger (2002), Psykomotorisk pedagogik – en studie av ett arbetssätt för barn i 
specialundervisning, Pedagogisk uppsats vid Växjö Universitet, Institutionen för pedagogik 
 
Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur 
 



 66 

Maltén Arne (2002), Hjärnan och pedagogiken – ett samspel; Studentlitteratur  
 
Masgutova Svetlana (2004), Integration of dynamic and postural reflexes into the whole body 
movement system, Warsaw, ISBN8389370166 
 
Merleau-Ponty Maurice (1962), Phenomenology of Perception , Routledge & Keagan, 
London 
 
Myndigheten för skolutveckling (2005), Slutrapport, Särskolt uppdrag att stödja och följa 
skolornas arbete med att genomföra ändringar som gjorts i Lpo 94 samt Lpf, i syfte att atärka 
skolans ansvar att erbjuda daglii och regelbunden fysisk aktivitet (U2003/1020/S). 
 
Norlander Torsten (2004), Enkla fysiska rörelser i klassrummet minskade bullret från 
storstadsljud till restaurangsorl, Svensk Idrottsforskning nr 1 
 
Nyberg Lena (2005), Psykisk ohälsa förvärras mycket bland svenska barn, Dagens Nyheter, 
(050628) 
 
Nyberg Marie och Tidén Anna (2004), Att kunna-en förutsättning för att vilja?! , Svensk 
Idrottsforskning Nr 4 
 
Nyström Ia (2002), Eleven och lärandemiljön – en studie av barns lärande med fokus på 
läsning och skrivning, Doktorsavhandling Växjö University Press 
 
Oddsson Kristian & Ekblom Örjan (2004), Bra eller dålig balans – Vad är det vi mäter? 
Svensk Idrottsforskning Nr 4, 2004. 
 
Pearce Joseph Chilton (2002), The biology of transcendence. A blueprint of the human spirit, 
Park Street Press 
 
Perski Aleksander (2002), Ur balans. Om stress, utbrändhet och vägar tillbaka till ett 
balanserat liv, Bonnier Fakta   
 
Piaget, J. (1971),  Intelligensens  psykologi. Stockholm: Natur och Kultur 
 
Plate Anders och Plate Johan (2002), Balans(j)akten – om konsten att må bra och prestera 
väl, SISU idrottsböcker 
 
Raustorp Anders (2005), Physical activity, body composition and physical self esteem among 
children and adolescents, Doktorsavhandling vid Karolinska Institutet 
 
Redelius Karin (2002), Ledare och barnidrotten – Idrottsledarenas syn på idrott, barn och 
fostran, Doktorsavhandling vid lärarhögskolan, Stockholm. 
 
Redelius Karin (2004), Vilka är vinnare och förlorare i ämnet idrott och hälsa?, Svensk 
Idrottsforskning Nr 4 
 
Regeringens proposition 2001/02:14. Hälsa, lärande och trygghet, Stockholm, 
Utbildningsdepartementet 
 



 67 

Rydqvist Lars-Göran och Winroth Jan (2002), Idrott, friskvård, hälsa & Hälsopromotion, 
SISU Idrottsböcker 
 
Sigmundsson Hermundur & Pedersen Vorland Arve (2004), Motorisk utveckling. Nyare 
perspektiv på barns motorik. Studentlitteratur 
 
Sjöberg Katarina (1999), Mer än kalla fakta – Kvalitativ forskning i praktiken, 
Studentlitteratur  
 
Sohlman Birgitta (2000), Möjligheterna finns, Sama förlag 
 
Stenberg Dorrit ((1992), Vi finns! Om sambandet mellan brister i rörelsefunktionerna och 
inlärningsförmåga, HLS Förlag  
 
Statens Folkhälsoinstitutet (2001), Hur kan förskolan förbättra barns psykiska hälsa?, 
2001:25 
 
Statens skolverks författarsamling (2003), Skolverket, ISSN1102-1950 
 
Tullgren Charlotte (2004), Den välreglerande friheten – Att konstruera det lekande barnet, 
Doktorsavhandling i pedagogik, Malmö Högskola, Lärarutbildningen 
 
Vygotskij Lev (1978),  Mind in the society: the development of higher psychological 
processes, Cambridge, Mass. : Harvard U.P 
 
Währborg Peter (2002), Stress och den nya ohälsan, Natur och Kultur 
 
Währborg Peter (2004),  Även barn drabbas, Vårdguiden NR 4. 2004/2005 
 
 
 

 
http://www.friskisosvettis.se 2005-12-22 

 
http://www.fceduc.umu.se/~adam.sundstrom/saljo/skult2.htm 2004-11-07 
 
http://tip.psychology.org/vygotsky.html 2004-11-07 
 
http://www.braingym.org 2005-12-22 
 
http://www.rf.se  2005-12-22 



 68 

Bilagor 
 
Bilaga 1 
Information till föräldrar  
 
 
Undersökningar visar att den psykiska ohälsan och stress ökar i skolan. Många barn har idag 
stressrelaterade symtom såsom spänningshuvudvärk, oro, sömnsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem. 
 
Enligt läroplanen skall skolan uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och ge barnen fysisk 
aktivitet varje dag. Vidare har senare forskning av Ingegerd Ericsson (2003) visat att barns 
skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk 
träning i skolan. Dessutom finns det hög korrelation mellan rörelse och sänkt stressnivå. 
 
Friskis&Svettis Stockholm startade hösten 2003 ett projekt som kallas Röris – F&S 
Skolprojekt. Röris är ett rörelseprogram till musik som är skapat för att få in rörelse som en 
aktiv och lättillgänglig del av skoldagen. F&S vill vara med och skapa verktyg för att 
investera i barn och ungdomars hälsa. Projektet kommer att utvärderas genom 
telefonintervjuer och frågeformulär. Din skola har valt att vara med och jobba med Röris i 
skolan och är med i urvals gruppen som skall intervjuas och svara på frågeformulär. 
 
För att få en uppfattning om barnens koncentrationsförmåga, stress upplevelse och upplevelse 
av skolprestationen ombeds föräldrar att tillsammans med eleven svara på några frågor innan 
och under projektets gång, samt ge sitt medgivande för deltagande i studien. 
Ansvarig för projektet är Friskis och Svettis, Stockholm. Ansvarig för studien om rörelsens 
inverkan på stress, koncentration och skolprestation är Susanne Wolmesjö, lärare vid Växjö 
Universitet, Institutionen för pedagogik och idrottsvetenskap. 
E-post susanne.wolmesjo@boson.rf.se 
 
 
-------------------------Avskiljes och lämnas till elevens klassföreståndare--------------------------- 
 
 
Jag godkänner härmed att mitt barn ______________________________________________ 
 
deltager i studien om rörelse, stress, koncentration och skolprestation enligt ovan. 
 
 
 
 
Datum  Underskrift 
 
Namnförtydligande___________________________________________________________ 
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Bilaga 2 
Information till lärare  
 
 
Undersökningar visar att den psykiska ohälsan och stress ökar i skolan. Många barn har idag 
stressrelaterade symtom såsom spänningshuvudvärk, oro, sömnsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem. 
 
Enligt läroplanen skall skolan uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor och ge barnen fysisk 
aktivitet varje dag. Vidare har senare forskning av Ingegerd Ericsson (2003) visat att barns 
skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk 
träning i skolan. Dessutom finns det hög korrelation mellan rörelse och sänkt stressnivå. 
 
Friskis&Svettis Stockholm startade hösten 2003 ett projekt som kallas Röris – F&S 
Skolprojekt. Röris är ett rörelseprogram till musik som är skapat för att få in rörelse som en 
aktiv och lättillgänglig del av skoldagen. F&S vill vara med och skapa verktyg för att 
investera i barn och ungdomars hälsa. Projektet kommer att utvärderas genom 
telefonintervjuer och frågeformulär. Din skola har valt att vara med och jobba med Röris i 
skolan och är med i urvalsgruppen som skall intervjuas och svara på frågeformulär. 
 
För att få en uppfattning om barnens koncentrationsförmåga, stress upplevelse och upplevelse 
av skolprestationen ombeds lärare och föräldrar tillsammans med sitt barn svara på några 
frågor innan och under projektets gång, samt ge sitt medgivande för deltagande i studien. 
Ansvarig för projektet är Friskis och Svettis, Stockholm. Ansvarig för studien om rörelsens 
inverkan på stress, koncentration och skolprestation är Susanne Wolmesjö, lärare vid Växjö 
Universitet, Institutionen för pedagogik och idrottsvetenskap. 
E-post susanne.wolmesjo@boson.rf.se 
 
 
-------------------------Avskiljes och skickas till Susanne Wolmesjö------------------------- 
 
 
Jag godkänner härmed att  deltaga i studien om rörelse, stress, koncentration och 
skolprestation enligt ovan. 
 
 
 
 
Datum  Underskrift 
 
Namnförtydligande___________________________________________________________ 
 
 
Skickas till: 
 
Susanne Wolmesjö 
Barkassvägen 1, III 
181 35 LIDINGÖ 
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Bilaga 3 
Frågeformulär Röris - Skolprojektet 
 
Tack för att du tar dig tid med frågorna i formuläret.  
Försök att besvara alla frågor så noggrant du kan. 
 
 
1. Kön     Flicka     Pojke 
 
2. Ålder  …………………… 
 
3. Årskurs  …………………… 
 
 
4. Fritid/idrott    Idrott på egen hand 

 Idrott i förening 
 Ingen idrott på fritiden 

 
 
5. Fritid/musik    Spelar/sjunger på egen hand 

 Spelar/sjunger i musikskola eller kör 
 Spelar /sjunger inte på fritiden 

 
 
6. Hur upplever du skolan? 

 Enbart positivt 
 Huvudsakligen positivt 
 Både positivt och negativt 
 Huvudsakligen negativt 
 Enbart negativt 

 
 
 
 
7. Hur upplever du skolarbetet? 
 
  Lätt               Mycket svårt 
 
Läsa  1                     2                    3                     4                  5 
 
 
Skriva  1                     2                    3                     4                  5 
 
 
Matematik  1                     2                    3                     4                  5 
 
 
Idrott/motorik 1                     2                    3                     4                  5 
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8. Upplevelse av stress i skolan? 
 
  Ingen stress            Mycket stress 
 
  1                     2                    3                     4                  5 
 
9. Upplevelse av stressymtom? 
 
  Aldrig                                                                   Mycket ofta 
 
Huvudvärk  1                     2                    3                     4                  5 
 
Ont i magen  1                     2                    3                     4                  5 
 
Gnisslar tänder 1                     2                    3                     4                  5 
 
Svårt att sova 1                     2                    3                     4                  5 
 
Koncentrationssvårigheter 1                     2                    3                     4                  5 
 
 
 
10. Upplevelse av beteende. 
 
  Aldrig                                                                   Mycket ofta 
 
Känner mig glad 1                     2                    3                     4                  5 
 
Känner mig ledsen 1                     2                    3                     4                  5 
 
Känner mig lugn 1                     2                    3                     4                  5 
 
Känner mig arg 1                     2                    3                     4                  5 
 
Känner mig rädd 1                     2                    3                     4                  5 
 
 
11. Hur upplever du att det är att ha Röris under lektionerna? 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor Röris 
 

1. Ge en kort beskrivning av klassen och klassrumsmiljön. 
2. Hur upplever du klassen socialt? 
3. Hur upplever du klassen kunskapsmässigt? 
4. Hur upplever du klassens motoriska färdigheter? 
 
5. När genomförs programmet? 
6. Vilka övningar, (låtar) görs? 
7. Vad är elevernas reaktioner? 
8. Deltar alla? 
9. Finns det skillnader i engagemang? 
 
10. Har ni sett några effekter av programmet så här långt? 
11. Några exempel? 

 
12. Värdera programmet. Vad är bra? 
13. Vad kan utvecklas? 
14. Varför valde ni att medverka? 
15. Varför arbetar ni med programmet? 
16. Vilka syften tror ni att Friskis och Svettis har med programmet? 
. 
 
17. Hur värderar du utbildningen av Röris? 
18. Vad var bra? 
19. Vad kan utvecklas? 
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Bilaga 5 
Elevernas enkätsvar fråga 11 
 
Lärare 1, åk 2 klass E 
 
Svaren som är markerade med * är svar från barn som ej deltar i idrottsförening eller idrottar 
på egen hand på fritiden. 
 
Pojkar 
Skoj 
Bra! 
Bra 
Roligt och bra. Innan vi gjorde Röris kände jag mig rastlös oftare 
Bra. Det känns skönt i kroppen efteråt. Blir mer avslappnad. 
*Ganska roligt 
*Dåligt 
 
Flickor 
Kul. Killarna stökiga ibland 
Ganska bra bara några som stökar i klassrummet så vi måste sluta. Annars är det jätte bra 
och jätte kul. Och jag tycker det är bra att vi får röra på oss mycket. 
Det är skönt att röra på sig ibland. Ganska jobbigt för kroppen. Jag är trött efter. Men efter 
en stund blir jag pigg igen. 
Kul att man får röra på sig när man har suttit stilla hela dagen. Skönt när man får vila efter 
man har rört på sig! 
Jobbigt när killarna busar under Rör. Annars mycket roligt, vill ha det varje dag. Det känns 
som man sprungit av sig efteråt, man blir lugnare. 
*Superkul! 
*Det är roligt och det är skönt att få röra sig. 
 
 
Lärare 2, åk 2 klass D 
 
Svaren som är markerade med * är svar från barn som ej deltar i idrottsförening eller idrottar 
på egen hand på fritiden. 
 
Pojkar 
Bra, det är roligt 
Det är jätte kul 
Ganska bra, roligt 
Ibland är det kul, ibland är det tråkigt 
Tycker att det är tråkigt 
Ibland roligt och ibland tråkigt. Rumpspinn är bäst. Avslappning lite tråkigt 
Roligt 
Det är kul att röra sig 
*Jättebra – kul 
*Jättebra 
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Flickor 
Det är bra och kul. Det är skönt. Man känner sig bra 
Bra 
Tycker att det är kul 
Mycket bra. Önskar sig en egen Röris CD och plansch att ha hemma 
Bra det är kul 
Bra och roligt. Piggare blir man efteråt 
Roligt, kul, skönt 
Mycket bra! 
Superbra (en spontan kommentar) 
*Roligt gillar att ha Röris 
 
 
Lärare 3, åk 1 klass C 
 
Svaren som är markerade med * är svar från barn som ej deltar i idrottsförening eller idrottar 
på egen hand på fritiden. 
 
Pojkar 
Det är roligt och känns bra 
Roligt, svettigt 
Roligt, lite mysigt när man har ritat mycket 
Roligt och skoj att göra arm- benövningar. Skönt att röra sig ibland när man måste sitta still. 
Roligt. Kopplar av. Röra sig mycket 
Roligt och ibland tråkigt 
Det är kul. Roligt och skoj 
Man känner sig lugn, nästan som spagetti  
Jättekul 
Jättekul. Tråkigt att andra barn skrattar 
Det är kul 
 
 
Flickor 
Kul 
Jag tycker det är bra. Det är kul. 
Kul! Program 1 är bäst. Piggare efter Röris 
Roligt 
Det är roligt. Man får göra många roliga rörelser. 
Bra! 
Roligt! 
Skönt för om det har varit varmt så känner man sig kallare efteråt. 
*Kul! Man blir helt varm i kroppen då. Det pirrar lite i magen. Det känns bra efteråt. 
*Mycket roligt. 
 
 
Lärare 4, åk 2, klass B 
 
Svaren som är markerade med * är svar från barn som ej deltar i idrottsförening eller idrottar 
på egen hand på fritiden. 
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Pojkar 
Bra jämt!! 
Skojigt, roligt, mitt favoritämne 
Bra för då blir man inte så trött 
Ibland kul, ibland lite jobbigt. Lite störande om jag vill hinna ikapp med saker på lektionerna. 
Bra 
 
Flickor 
Bra, det är roligt att studsa omkring. 
KUL!!! 
Jag tycker att Röris är kul och bra. 
Jag tycker att det är bra att ha Röris under lektionerna. För om jag är trött och sen är jag 
med på röris så blir jag lite pigg. Och så är det roligt också. 
För det mesta är det roligt. Ibland är det jobbigt att bli avbruten när man vill hinna klart sitt 
arbete. Det är roliga rörelser. 
Jag tycker att Röris är jättebra för man tänker mycket lättare. 
Roligt när man väl kommit igång. 
Jätteroligt. 
Jättekul. Det går lättare att jobba efter ett Rörispass. Det är bra med Röris. 
Det är skönt att få ut all energi. Men ibland blir jag trött. Då är det bra med avslappningen! 
*Jag upplever det jätte bra. 
*Jätte, jätte, jätteroligt. 
*Det är jätte kul. Jag vill ha det oftare. 
 
 
Lärare 5, åk 1 klass A 
 
Svaren som är markerade med * är svar från barn som ej deltar i idrottsförening eller idrottar 
på egen hand på fritiden. 
 
Pojkar 
Jätteroligt. Lite jobbigt 
Inte roligt, roligare saker att göra 
Jag tycker att det är roligt! 
Mycket roligt 
Jätteroligt för man får sträcka på kroppen o sånt 
Tråkigt, inte roligt. Tråkiga övningar upp och ned. 
Jättekul! 
Jättebra och jätteroligt. 
Bra 
 
Flickor 
*Bra 
*Jättekul 
Det är bra 
Det är jätteroligt 
Ibland kul, ibland trist. Gillar varierande rörelser, men upplever avslappningen som tråkig. 
Bra och jätterolikt att göra Röris 
Jättekul!! Hela tiden är det jättekul! 
Jätteroligt, men tråkigt att inte pojkarna är med. 



 76 

Lärare 6, Grundsärskola åk 1-4 klass F 
 
Svaren som är markerade med * är svar från barn som ej deltar i idrottsförening eller idrottar 
på egen hand på fritiden. 
 
Pojkar 
Roligt 
*Bara positivt. Skulle alla barn och vuxna behöva. 
*Roligt, positivt 
 
Flicka 
*Hela tiden. Jobbigt 
(Mammas tror att hon tycker det är lite roligt i alla fall för hon tycker om att visa vad de har 
gjort) 
 
Lärare 7, Träningsklass (sämre än särskoleklass) ålder 7-8 år 
 
Svaren som är markerade med * är svar från barn som ej deltar i idrottsförening eller idrottar 
på egen hand på fritiden. 
 
Pojkar 
Jättekul faktiskt. 
 
Föräldrarna skriver: 
*Han tycker om röris. 
*Han verkar tycka det är kul. 
Vi gillar att han har Röris för det gör honom glad men det skulle vara bra om det skulle vara 
det första han gör på morgonen, eftersom han har haft sådan träning förut och det visade sig 
att han fungerade mycket bättre efter det. 
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Bilaga 6 
Röris – rörelseaktiviteter från Röris 1 
 

 


