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1. Inledning 

I medier av olika slag läser vi artiklar och notiser att det är viktigt att röra på sig och må bra. Men 

vad mår vi bra av? Jag vet att jag mår bra om jag rör på mig. Detta gäller stora som små, och ung 

som gammal. När jag har varit och arbetat i skolor och i förskoleklasser har jag märkt att barnens 

koncentration och fokusering inte varar någon längre tid. Ett sätt att återfå fokuseringen till att 

arbeta vidare kan vara att röra på sig.  Vi behöver röra på oss för att må bra och känna oss 

tillfreds med sig själv. Hela vår kropp behöver rörelse för att vi ska kunna tänka och fungera och 

må bra. Varför jag har valt att skriva om detta ämne är för att jag har märkt att man lättare tar till 

sig kunskap om man är fysisk aktiv.  

 

2. Bakgrund 

I våra styrdokument framhålls många faktorer som ligger till grund för utveckling och inlärning. 

Trygghet är något som kan förekomma i olika former. Eleverna känner sig trygga i den 

inlärningsmiljö som finns, men det kan även vara att de känner trygghet med sina kamrater och 

med läraren. Det är här viktigt att det finns en tydlig ledare som formar en struktur där eleverna 

känner och vet vad som gäller. Det står också att barnens personliga trygghet och självkänsla 

grundläggs i hemmet, men även att skolan har en viktig roll och att varje elev ska utvecklas, 

känna växandets glädje och få uppleva den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter (Skolverket SKOLFS 1994:1).  Grindberg & Jagtøien (2000) skriver att 

genom den rörelseerfarenhet barn får när de rör sig läggs grunden för att de ska kunna utveckla 

en positiv kroppsuppfattning, delta i alla former av lek, sitta stilla under en längre tid och tänka. 

 

” Ett barn har hundra språk, men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från 

kroppen. De tvingar en att tänka utan kropp och att handla utan huvud. Leken och arbetet, 

verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre, görs till varandras 

motsatser” Loris Malaguzzi (Folkhälsoinstitutet, 1996, s.14). 

 

Barn behöver röra på sig för att utvecklas på ett positivt sätt och för att orka med skolarbetet. I 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 1994 (Lpo94) 

framkommer det att skapande arbete och leken är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att 

skolan ska erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Det står 

också att leken har en stor betydelse under de tidiga skolåren för att eleverna skall tillägna sig 

kunskaper och att skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling genom en varierad och 

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Det är vi som lärare som ska ge barnen 
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de verktyg och hjälpmedel som barnen behöver för att upptäcka och lära sig utifrån sig själva och 

av sina upplevelser och erfarenheter.  

 

Enligt Läroplan för förskolan, 1998 (Lpfö98) står det att barnen skall växla mellan olika 

aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasier och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till 

lek och andra aktiviteter både i planerad miljö -och naturmiljö (Skolverket, SKOLFS 1998:16).  

 

I Lpo94 (Skolverket, SKOLFS 1994:1) poängteras det att är lärarnas uppgift att vara handledare 

och medupptäckare och inte alltid vara den som bär på kunskapen. Och att se på undervisning 

utomhus som ett undersökande arbetssätt som skapar helhet och sammanhang i våra 

kunskapsupplevelser. 

 

Det är inte bara viktigt att röra sig i klassrummet med pausgymnastik när koncentrationen har 

minskat. Det är lika viktigt för barnen att ha en stimulerande skolgård som det är att ha ett bra 

möblerat klassrum som ger möjlighet till rörelse för barnen. Skolgårdarna är oftast byggda ur de 

vuxnas perspektiv och det är helt fel eftersom det är barnen som ska vara där och leka. Vuxna 

tänker på riskerna och säkerheten, vilket är viktigt men ändå behålla stimuleringen och 

utmaningen för barnen. Deras styrka är att våga utmana sig själv, att våga göra något de inte 

vågat innan.  

 

Vi lär oss hela tiden, med kroppen, våra sinnen och genom upplevelser. Kunskap som förmedlas 

runt omkring oss och de upplevelser och erfarenheter vi har bearbetar vi till våra egna. Kunskap 

får vi på många olika sätt. Vi lär oss genom lek, när vi är i skogen, i affären, diskar och tvättar. 

Som barn härmar vi den omgivning som finns runt omkring oss och som vi tar lärdom av. Vi lär 

så länge vi lever.  

 

I boken Vårt behov av rörelse (Folkhälsoinstitutet, 1996) framkommer det att 

kroppsuppfattningen är en viktig del i barns utveckling för hur de upplever sig själva och den bild 

de skapar av sig själv. Den upplevelse de har av sin kropp är en grundsten av barnets 

personlighets– och identitetsutveckling. Den självkänsla och tillit som barnet har är knutet till den 

sociala säkerheten, detta gör att barnet känner sig trygg i sig själv och detta i sin tur ökar 

självförtroendet. Sandborgh – Holmdahl, Stening (1993) skriver att när det gäller 

kroppsuppfattning menar vi dels den faktiska kunskapen om vår kropp, men också en känsla när 
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kroppen är i samspel med de rörelser som utförs, men även kroppens rörelsemönster. Genom att 

få pröva, upptäcka, upprepa och utveckla skaffar sig barnet kunskap om sig själv. 

 

Dessen (1990) skriver att barn som är fysiskt aktiva tycks ha en mer positiv självuppfattning än 

barn som är fysiskt inaktiva. Genom att ha många olika rörelseaktiviteter igång utvecklas språk 

och begrepp. Rörelseträning gör att barnen får bättre kroppsuppfattning och de accepterar sin 

kropp och behärskar den bättre. Kroppsuppfattningen kan ge en känsla av att kunna påverka sitt 

liv och detta förstärker deras identitet och bidrar till starkare självförtroende. Enligt Östman & 

Feldtman (1991) stärks ett barns självkänsla när de får uppskattning från läraren och sina 

kamrater. 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Jag vill med mitt arbete undersöka hur lek och rörelse både inomhus och utomhus påverkar 

koncentrationsförmågan och inlärningen hos eleverna. Dessutom vill jag undersöka vad lärarna 

anser om sambandet mellan barns motoriska perceptuella utveckling och inlärning.  

 

3.2 Frågeställningar  

Hur påverkar rörelse koncentrationsförmågan? 

Vad anser lärarna om sambandet mellan barns motoriska perceptuella utveckling och inlärning? 

Vad finns det för naturliga pauser i skolan som kan öka koncentrationsförmågan?  

Hur viktig är utemiljöns betydelse för inlärningen? 

 

Def: 

Perceptuella: Process som bearbetar upplevda sinnesintryck 
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4. Litteraturgenomgång  

4.1 Hjärnan 

Enligt Wolmesjö (2002) är det inte bara kroppen som behöver rörelse för att må bra och fungera 

utan hjärnan också. Hjärnan består av två hjärnhalvor, den högra och den vänstra hjärnhalvan. 

Höger hjärnhalva kallas även för gestalthjärnhalvan för att den bearbetar mönster, musik, rytm, 

hela bilder, känslor, färg och visuella intryck. Vår vänstra hjärnhalva kallas för den logiska 

hjärnhalvan för att den bearbetar delar som språk, matematik, analys, teknik, detaljer, noter och 

den är mer tidsmedveten.  

 

Vi har även en del i hjärnan som heter lillhjärnan och det är den delen av hjärnan som 

kontrollerar rörelse och balans. Vår hjärna fungerar bättre när den får motion, frisk luft, vatten, 

syre och protein (Wolmesjö, 2002). 

 

Brömssen (2004) skriver att det inte bara är själva kroppen som behöver träning utan också vårt 

nervsystem. Bra träning för nervsystemet kan var att träna korsmönster eftersom vårt nervsystem 

fungerar korsvis, höger hjärnhalva styr vänster kroppshalva och tvärtom. Många av våra naturliga 

vardagsrörelser är diagonala. När kroppen rör sig stimuleras nervsystemet så att det bildas fler 

synapser, kopplingar mellan kroppens nervceller. Dessa nervsignaler från hjärnan till kroppens 

olika delar och mellan höger- och vänster hjärnhalva går snabbare för att de bildas fler synapser. 

Det är mängden synapser som påverkar inlärningsförmågan.  

 

4.2. Motorik 

”Motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera våra 

kroppsliga rörelser” (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002), s.60).  

 

Enligt Parlenvi & Sohlman (1985) är motorik att röra på sig, men vi använder den även när vi 

talar, skriver, läser och tecknar. När barn leker utvecklas motoriken och språket och alla sinnen 

stimuleras. Brömssen (2004) menar att all motorisk aktivitet påverkar vårt rums –och 

kroppsuppfattning eftersom de är grunden till vår balans. Motorisk träning ska vara allsidig och 

lekfull för utveckling av hjärnans nervsystem.  
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4.2.1 Motorisk utveckling  

”Motorisk utveckling innebär att barnet gradvis tillägnar sig olika färdigheter som har med rörelse 

och förflyttning att göra” (Grindberg & Jagtøien, 2000, enligt Annerstedt 1988).  

 

Enligt Huitfeldt, Bergström (1998) använder barn sin kropp för att upptäcka och söka kunskap 

om sig själv och sin omgivning. Faktorer som påverkar den motoriska utvecklingen är 

arvsmässiga faktorer, individuell mognad och miljön barnet stimuleras av. Arvet är den faktor 

som gör att alla barn visar upp nästan samma ordningsföljd av de olika aspekterna i den 

motoriska utvecklingen.  Därför är det viktigt att barnet lär sig sitt rörelsemönster i takt med den 

motoriska mognaden.  

 

Genom leken utvecklas barnet motoriskt samtidigt som de utvecklar muskelstyrka, hållning och 

uthållighet. Vad barn kan beror på faktorer som situation och miljö. Det bästa sättet att stimulera 

till en positiv motorisk utveckling är att låta barnet röra på sig på olika sätt. Barn lär sig i delar 

när de tränar motoriska färdigheter som sedan bildar helheten (Huitfeldt, Bergström, 1998).  

 

Östman & Feldtman (1991) skriver att den motoriska utvecklingen sker i en bestämd ordning. 

Utvecklingen går uppifrån och ned, och från kroppens mittlinje ut mot periferin. Överkroppen, 

huvudet och armarna utvecklas rörelsemässigt före underkroppen och benen. Huitfeldt, 

Bergström (1998) skriver att först lär sig barnet att styra huvudets rörelser och sedan bålen och 

benen. Under tiden som det sker pågår också en utveckling inifrån och ut. Armens rörelser är ett 

exempel på det. Den utvecklas först från axeln och därefter ut mot fingrarna tills de kan utföra 

fina rörelser. 

 

Vår motoriska utveckling går igenom fyra faser från reflexrörelser till symmetriska rörelser, 

vidare till asymmetriska och differentierade rörelser och därefter till att slutligen bli 

automatiserade (Huitfeldt, Bergström, 1998). 

 

1. Reflexrörelser utan storhjärnans delaktighet. 

2. Symmetriska rörelser, viss delaktighet av storhjärnan. 

3. Asymmetriska och differentierade rörelser är viljestyrda och sker diagonalt. 

4. Automatiserade rörelser är när man gör en rörelse utan tankens medvetna medverkan (Östman 

& Feldtman, 1991). 
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4.2.2 Grovmotorik 

”Grovmotorik är rörelser som i huvudsak sker med hjälp av de stora muskelgrupperna i armar, rygg, 

mage och ben” (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, s.60).  

 

Enligt Dessen (1990) är grovmotorikens syfte mer än att träna barns motoriska utveckling. Med 

de stora muskelgrupperna utförs grundformerna och den grovmotoriska träningen har en viktig 

effekt som styrketränande och pulshöjande. Pulshöjande träning är lika viktig för vuxna som för 

barn och det kan vara att hoppa eller springa och detta gör att barnen orkar mer i skolan och 

hemma. Träningen skyddar kroppen mot hjärt och kärlbesvär, högt blodtryck, benskörhet, 

övervikt och typ 2-diabetes. Genom att låta barnen klättra hänga, hoppa, åla, krypa rulla, springa 

och balansera, tränar de grovmotoriken på ett roligt och lekfullt sätt. När de leker med bollar övar 

de öga-handkoordinationen.  

 

Som nämnts tidigare är det de grundläggande basfärdigheterna som övas i grovmotoriken. Under 

tiden barnen tränar dessa grundläggande basfärdigheter utvecklar de samtidigt lägesbeskrivningar 

som från och till, över och under, framför och bakom, upp och ner (Dessen, 1990).  

 

4.2.3 Finmotorik 

”Finmotorik är precisa rörelser med händerna, i ansiktet och med fötterna” (Langlo Jagtøien, Hansen 

& Annerstedt, 2002, s.60). 

 

Dessen (1990) beskriver att det som vi kallar för finmotorik är handens rörelser men även 

ögonrörelser, ansiktsrörelser, tungan och de muskler som styr stämbanden. För att klara de små 

finmotoriska färdigheterna krävs små muskler och kroppsrörelser. Utvecklingen av finmotoriken 

sker uppifrån huvudet och ner och inifrån mittlinjen och ut. Det är därför grovmotoriken 

utvecklas före finmotoriken. Sandborgh – Holmdahl, Stening (1993) skriver att finmotoriken kan 

tränas genom olika sammanhang. Det kan vara att klä på -och av sig, följa med blicken, sy, skära, 

hacka, duka, skriva, rita, klippa, plantera, plocka, hamra och spika. Saker och ting som vi gör i 

vardagslivet.  

 

4.3 Lärande på olika sätt 

Enligt Morrison (2002) är varje barn unikt och har olika specialiteter som de är bra på och därför 

är det väldigt viktigt att utgå från barnet för att hitta rätt metod som passar varje enskilt barn. 

Även den grekiske filosofen Aristoteles konstaterade att vi lär med hela kroppen och alla våra 
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sinnen. Inlärningen är beroende av en balans mellan handen, hjärtat och hjärnan. Handen 

symboliserar ett behov av praktiska aktiviteter för att kunskapen ska befästas. Hjärtat står för det 

känslomässiga engagemang som är en grundläggande förutsättning för inlärning. Hjärnan visar på 

ett behov och önskan av intellektuell stimulans. Hela tiden blir vi påminda om att vi lär oss på 

olika sätt.  

 

Morrison (2002) skriver om den amerikanske forskaren Howard Gardner menar att vi inte bara 

har en utan sju intelligenser och den matematisktlogisk intelligens är att se och förstå logiska och 

matematiska sammanhang. Språkligt intelligent är att kunna uttrycka sig muntligt och förstå 

andras tal. Spatial intelligens är att kunna orientera sig och tänka i bilder, rumsuppfattning. 

Kinestetisk intelligens är att kunna använda sig av sin kropp ändamålsenligt och vackert. 

Musikalisk intelligens är att kunna uppfatta och uttrycka musik, ofta tillsammans med rörelse. 

Intrapersonell intelligens är att förstå sig själv och sitt eget beteende. Interpersonell är att kunna 

sätta sig in i andra människors tankar och beteende. Utifrån dessa sju intelligenser är det möjligt 

för varje individ att ta till sig den inlärningsstrategi som tilltalar dem bäst. Varje barn är unikt och 

lär på sitt sätt. Barn behöver känna sig bekräftade utifrån de kunskaper och kompetenser de 

känner till. 

 

4.3.1 Lärande  

”Ordet kognition kommer från latinets ‘cognitio’ och betyder ungefär uppfatta eller tänka – i grova 

drag allt det som händer i hjärnan i form av varseblivning, tänkande, tolkning, inlärning, minne, 

fantasi och symboler” (Hwang & Nilsson, 1995, s.35). 

 

Sandborgh – Holmdahl, Stening (1993) skriver också att begreppet kognition står för kunskap. 

Kognition är ett samlingsbegrepp för mentala funktioner så som perception, minne, 

problemlösning och beslutsfattande. Genom att använda sin kognitiva förmåga bearbetar barnet 

information om omvärlden. Vi lär och minns med den kinestetiska perceptionen (djupkänseln i 

kroppen). När vi använder vår kropp i inlärningssammanhang förstärks den information som vi 

får genom de auditiva och den visuella perceptionen. Den motoriska utvecklingen sker parallellt 

med utvecklingen av perception, känslor, språk och tankeverksamhet. Den motoriska träningen 

utgör också ett viktigt komplement i utvecklingen av perceptionsförmågan som i sin tur är en del 

i den kognitiva utvecklingen. 
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4.3.2 Perception 

”Perception är den process som bearbetar det av sinnena upplevda och jämför det med tidigare 

erfarenheter” (Huitfeldt, Bergström, 1998, s.26).  

 

Sandborgh – Holmdahl, Stening (1993) skriver att begreppet perception omfattar visuell 

perception (vad vi ser), auditiv (vad vi hör), taktil (det vi känner på ytan), det vestibulära sinnet 

(balanssinnet) och kinestetisk perception (muskel –och ledsinnet). Perception är en förmåga att 

kunna tolka rätt och kunna organisera sinnesintryck och sätta samman med tidigare intryck och 

erfarenheter. Utifrån sinnena uppfattar, upptäcker, urskiljer och identifieras intryck och 

erfarenheter och där med utvecklas perceptionsförmågan. Sandborgh – Holmdahl (1988) menar 

att barnen utvecklar perception i sina lekar och andra vardagliga aktiviteter. Perception, sinnena 

och motorik är beroende av varandra.  

 

4.3.3 Sinnena 

Huitfeldt, Bergström (1998) skriver att utöver de olika sinnena syn, hörsel, känsel, smak och lukt 

har vi sinnen som är självständiga med särskilda sinneceller som vårt kinestetiska sinne och 

labyrintsinnet. Vårt kinestetiska sinne talar om för oss genom stimuli via sinnesceller inne i 

muskler och leder i vilket tillstånd olika kroppsdelar befinner sig i. Labyrintsinnet sitter i 

innerörat och påverkar vår balans, för att den har förbindelser med ögonen och kroppens muskler. 

De intryck vi få bearbetar storhjärnan igenom signaler från våra sinnen. Vårt kinestetiska sinne 

och labyrintsinne är aktivt när vi rör på oss, men även i samspel mellan sinnena. 

 

4.3.4 Koncentration 

”Koncentration innebär att öppna sig för -och att ta in omvärlden; att med sin syn, hörsel, känsel och 

andra sinnen registrera intryck från allt som finns omkring oss” (Kadesjö, 1992, s.6). 

 

Ericsson (2002) skriver att det finns två sorters koncentration, selektiv och 

uthållighetsuppmärksamhet. Selektiv uppmärksamhet är att ha förmågan att fokusera på några 

saker i ett rum, men inte allt som finns där. Uthållighetsuppmärksamhet är när man fokuserar på 

ett mål under en kortare eller längre tid. 

 

För att få en tillfredsställande koncentration spelar en mängd olika hjärnfunktioner vilka är en del 

av vårt tänkande. Att med sinnena söka så mycket användbar information som det bara går och på 

ett effektivt sätt. Det gäller att sålla ut den viktiga informationen som man vill åt. Men för att det 
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ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att rikta sina sinnen, tankar och känslor mot ett visst 

mål, för att kunna avsluta uppgiften (Ericsson, 2002). 

 

Sandborgh – Holmdahl (1988) skriver att det räcker med en kort stunds grovmotorisk aktivitet för 

att öka blodgenomströmningen och för att höja spänningen i musklerna. Det gör att 

uppmärksamheten och koncentrationen ökar. Genom att göra ett kort avbrott i lektionen och göra 

en rörelseramsa som ”huvud, axlar, knä och tå” tränas avspänning och gör det lättare för eleverna 

att arbeta koncentrerat och de orkar mer. 

 

Enligt Sandborgh –Holmdahl, Stening (1993) är barn idag överösta med intryck och stimuli och 

detta kan göra det svårt att koncentrera sig på lektionen och att sitta stilla. För att barnet skall 

kunna sitta stilla krävs det att deras balanssinne är välutvecklat. Genom att oavbrutet behöva rätta 

till kroppsställningen tappar barnet koncentrationen vilket resulterar i att barnet blir mindre 

effektiv på lektionen. För att hjälpa barnen och eleverna att sitta stilla behöver de få röra på sig 

ofta och så mycket som möjligt. Genom att springa, hoppa, balansera och att koncentrera sig på 

något annat tränar de grovmotoriken.  

 

4.4 Rörelse för att lära 

”Fysisk aktivitet – ett begrepp som innefattar kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika 

former av kroppsövningar, t ex idrott, lek, motion” (Folkhälsoinstitutet, 1996, s.10).  

 

I boken Vårt behov av rörelse (Folkhälsoinstitutet, 1996) framkommer det att barn klarar sig inte 

utan att vara i rörelse, eftersom de lär med hela kroppen och måste få möjlighet att utforska sin 

kropps möjligheter och sin rörelseförmåga på ett roligt och lekfullt sätt. 

 

”Rörelse betyder ungefär samma som fysisk aktivitet, men innebär att motoriken – samspelet mellan 

nerver och muskler – sätts i fokus” (Folkhälsoinstitutet, 1996, s.10).  

 

Barn har ett stort rörelsebehov och de behöver inte motiveras till det. Genom lek, nyfikenhet och 

att upptäcka kroppens fysiska möjligheter blir rörelse en del av barnens vardag. Det är viktigt att 

de utgår från de individuella förutsättningar de har (Folkhälsoinstitutet, 1996).  

 

Sandborgh – Holmdahl (1988) menar att det ständigt talas om att barnen lär sig genom att 

utforska sin verklighet och detta genom att få röra på sig, känna, smaka, höra och se för att skaffa 
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sig kunskap och begrepp om saker och ting. Det är en sorts upplevelsebaserad upptäckt de gör. 

Genom att få känna och uppleva minns vi bättre. Rörelse är ett sätt att öka inlärningen och få 

bättre motivation för arbetet. De barn som har svårt för att lära sig behöver mer tid och repetition 

för att inlärningssituationen ska gynnas. Lek och rörelse är även en social träning för barn. 

Viktigt är att ta vara på varje barns styrka så att de känner sig viktiga. Det är det som stärker 

deras självkänsla. 

 

Brömssen (2004) menar att en forskningsstudie i Malmö visar att barn som rör sig mycket på 

skoltid klarar skolans teoretiska ämnen bättre. Rör vi på oss mår vi bättre, orkar mer, sover 

lugnare och tänker snabbare. Vår kropp behöver fysisk aktivitet för att våra sinnen ska fungera 

bra. Speciellt under uppväxtåren då vi ska lära oss behärska vår kropp och utvecklas motoriskt, 

mentalt, intellektuellt och socialt. 

 

4.5 Lärandet som lek och lek som lärande 

Lillemyr (1999) menar att hur vi än gör så är lärandet beroende av såväl perception, minne och 

värdering eller tolkning. Lärandet är en helhetsprocess för alla aspekter på barns utveckling. 

Samtidigt som lärandet är personligt är det bundet till sociala sammanhang.  

 

Lärandet sker oftast i samspel med andra och med den rådande omgivningen. Likaså är det en 

sorts upplevelse och ju mer motiverat barnet är desto starkare blir upplevelsen. Upplevelsen ökar 

barnets engagemang och intresse för att lära sig. Den motivation som driver barnet till att lära sig 

ligger i barnets personlighet. Den inre motivationen är kopplad till barnets självuppfattning och 

den är den viktigaste formen av motivation.  

 

När barnen kommer upp i skolan är det mer uppgiftsinriktade.  Men även i skolsammanhang är 

det viktigt att tillgodose behovet av den yttre motivationen. Att ge beröm är det enklaste sättet att 

motivera eleverna på, men för att berömmet ska få effekt måste det vara trovärdigt. Elevers inre 

och yttre motivation är något som pedagogen måste förhålla sig till. Men när det gäller elever är 

det den inre motivationen som är den drivande och detta påverkar i sin tur den yttre motivationen 

hos eleverna (Lillemyr, 1999).  

 

Pramling Samuelsson (1999) skriver att barn erövrar omvärlden. Men de utvecklas även socialt, 

känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lärandet är en process av det som pågår runt omkring 
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oss. Olsson (1995) menar att lära genom lek har alltid tilltalat de flesta barn, lusten till lek har vi 

inom oss på ett naturligt sätt. På det viset tar de till sig kunskapen genom den upplevelse de får av 

leken utan att ens fundera på det. Barnombudsmannens barnpsykolog Eva Norén-Björk definierar 

lek såhär:  

”Lek är barns arbete med sin egen utveckling. När barn leker övar och utvecklar de sin motorik, sin 

perception, fantasi och förmåga att samspela med varandra men inte minst att lösa problem”(Olsson, 

1995, s.128).  

 

Huitfeldt, Bergström (1998) menar att leken med andra barn gör att barnet utvecklar andra 

färdigheter. Barnet upptäcker sig själv, sin kropp och sin förmåga genom leken. När ett barn har 

lärt sig en ny rörelse gör de den om och om igen spontant i leken. 

 

Sandborgh – Holmdahl (1988) skriver att alla har vi olika förutsättningar för att lära oss och det 

är av dessa förutsättningar vi måste utgå och använda oss av när det gäller lek och rörelse. För att 

inlärningsprocessen ska gå lite smidigare kan lek och rörelse vara ett sätt att förstärka den. 

Lillemyr (1999) menar att lek och lärande är två helt olika fenomen som inte går att jämföra. Och 

att lärande är något som sker i barnet.  

 

4.5.1 Det naturliga avbrottet                               

Sandborgh – Holmdahl (1988) menar att om man med jämna mellanrum genomför 

pausgymnastik höjs barnens arbetslust och det blir lugnare i klassrummet. Det kan vara en 

ballonglek eller att göra olika rörelser exempelvis att gå snabba myrsteg mellan bänkarna utan att 

krocka. Efter en stunds pausgymnastik har eleverna oroskänsla lagt sig och de kan börja arbeta 

igen. 

 

4.6 Utemiljöns betydelse för inlärning  

Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att en skolgård är så mycket mer än bara en utegård, men 

det gäller att se på den från rätt perspektiv – lärandets perspektiv. Eftersom lärandet sker i olika 

sammanhang och situationer är det viktigt att ta tillvara på dessa. Det är därför bra att använda sig 

av olika miljöer beroende på vad som ska läras in. Skogen, parken, soptippen, 

vattenreningsverket eller det omkringliggande natur- och kulturlandskapet är bra exempel på 

miljöer som kan användas. Att utnyttja omgivningen vi har omkring oss. I skogen och i naturen 

finns det enorma möjligheter till att träna grovmotoriken. Där kan man bygga kojor, klättra i träd, 

balansera på stenar, bygga en egen hinderbana. De upplevelser barnen får när de är ute kanske 
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inte kan kopplas direkt till ett förutbestämt ämne utan de olika delarna bildar istället en helhet. 

Det gör att de lättare minns längre än om stoffet hade varit ämnesbundet helt och hållet. 

Utemiljön ger så mycket mer än det vi ser så som färger, dofter, ljud, och upplevelsen av tystnad; 

alla dessa små ting som sätter igång våra sinnen och våra tankar. 

 

Braute & Bang (1997) menar att när vi är i naturen och får uppleva den, utsätter vi oss för det 

som är obekant, men att veta hur naturen fungerar gör att vi värnar om den. Att kunna se vad 

naturen kan tillföra oss för kunskap gör att inlärningen får en ny betydelse och barnens 

upplevelser ökar och naturen som en tillgång i lärandet.  Det lilla avbrottet Det är väldigt viktigt 

att ta till vara på tillfällen som ger ett naturligt avbrott som kan vara att några har hittat ett litet 

djur eller det perfekta klätterträdet. Detta är det som ger eleverna den lilla kicken extra energi till 

att ta lärdom av. Det som pedagoger måste sträva efter är att förmedla det upplevelsebaserade 

lärandet.  

 

Många av landets skolgårdar och lekplatser är uppbyggda ur vuxnas perspektiv. Det kan till 

exempel finnas ett par gungor och någon sorts klätterställning som är omgiven av sand. Frågar 

man däremot barnen och eleverna vad de vill ha på sina lekplatser och skolgårdar har de oftast 

väldigt enkla och billiga men kreativa idéer som de till och med själva kan hjälpa till med. Det 

kan vara att plantera lite träd och buskar, eller att få bygga odlingslådor i slöjden tillsammans 

med sin lärare. Känslan att eleven har varit med och byggt eller planterat detta visar dem hur de 

själva kan påverka (Braute & Bang, 1997). Enligt Olsson (2002) är det viktigt att inte glömma 

bort att förändringarna måste få ta sin tid och att ha ett öppet synsätt och låt arbetet med 

skolgården vara fortlöpande och en ständig utvecklingsprocess. Det är först när ändelsen projekt i 

ord såsom skolgårdsprojekt föds som ett långsiktigt engagemang.  

 

Synen på lärandet spelar en stor roll i utformandet av en god skolgårdspedagogik. På Coombes 

School betonas det sociokulturella lärandet vilket innebär att barnens vistelse på skolgården kan 

bli en naturlig del i det formella lärandet. Utemiljön och det levande klassrummet, kan bidra till 

ett fördjupat lärande. Exempel på detta kan vara att odla och plantera träd och buskar. Detta kan 

bli en del i lärandet där eleverna få göra arbetet från grunden, först att gräva i jorden sedan ta bort 

stenar och kratta för att till sist plantera. Det är viktigt att de får vara med i hela processen och att 

det inte enbart är en aktivitet vid sidan av. Två andra delar som är viktigt för barns lekutveckling 

är att skapa flera mindre rum där barnen kan få vara ifred, samt att främja den fysiska aktiviteten 

(Olsson, 2002).  
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5. Metod  

5.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Enligt Lindblad (1998) finns det två varianter av metoder som används för uppsats skrivande, 

kvalitativ och kvantitativ metod. När det gäller den kvalitativa metoden behövs inte ett stort antal 

intervjupersoner, utan det räcker med några få. Vid denna typ av metod är ofta urvalet mindre 

men mer strategiskt.  Resultatet används till en ny djupare kunskap och ökad förståelse inom 

ämnet. Den kvalitativa metoden bör ge förklaringar, beskrivningar, information och nyanseringar. 

Enligt Bryman (2002) är det ord som man lägger tyngden vid och inte siffror när det gäller analys 

av data vid insamling av kvalitativ forskning.   

 

Lindblad (1998) skriver att vid den kvantitativa metoden krävs det ett stort urval av antal 

personer som ställer upp i intervjuer eller på enkäter. Resultatet används för att beskriva de 

faktiska förhållandena och få fram precisa mätningar inom definierade urvalsunderlag. Det gäller 

antalet individer som är med. Det finns inte någon möjlighet för följdfrågor vid intervjuer. 

Intervjupersonernas svar måste på så vis vara väldigt genomtänkta för att inte feltolkningar ska 

uppstå.  

 

5.2 Metodval 

Jag har gjort en omfattande litteratursökning där sökorden har varit motorik, perception, lek, 

rörelse, koncentrationsförmåga och inlärningen. Jag har likaså använt mig av kurslitteratur som 

jag haft under utbildningen.   En god hjälp har varit referenslistorna i den litteratur jag har använt 

för att få ytterligare litteraturförslag. Utöver litteraturgenomgången har jag gjort intervjuer och 

observationer för att utifrån litteraturgenomgången, intervjuerna och observationerna få svar på 

mina frågeställningar. Resultatet av det presenteras i kapitlet resultat och analys. 

 

5.3 Intervju 

Patel & Davidson (1994) skriver att intervjuer är en teknik för att samla information genom 

frågor. Med intervjuer menas att det är ett personligt samtal med intervjuaren och 

intervjupersonen. Men det går även att genomföra intervjun via ett telefonsamtal. Det finns två 

olika typer av intervjuer som går att använda sig av när det gäller den kvalitativa forskningen, 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer har fasta frågor som ställs i 

en fast ordning och bestämda svarsalternativ. Likaså lämnas ett väldigt litet svarsutrymme för 
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intervjupersonen och svaren blir praktiskt taget förutsägbara. Enligt Bryman (2002) är det den 

strukturerade intervjuns syfte att svara på frågeställningarna.  

 

Patel & Davidson menar att ostrukturerade intervjuer är när intervjuaren själv formulerar frågorna 

under intervjun och ställer frågorna i den ordning som passar intervjupersonen. Den som blir 

intervjuad väljer själv hur svaret skall formuleras när det gäller ostrukturerade intervjuer. Bryman 

(2002) menar att ostrukturerade intervjuer har tendensen att likna ett vanligt samtal. 

 

Enligt Bryman (2002) använder intervjuaren en intervjuguide vid semi - strukturerade intervjuer. 

Intervjuguide innehåller olika teman eller frågeställningar som ska tas upp under intervjun och 

frågorna behövs inte ställas i den ordning som de står i intervjuguiden. Intervjupersonen kan på 

sitt egna sätt formulera svaren.  

 

 Patel & Davidson (1994) menar att de personer som medverkar i intervjuerna har på ett eller 

annat sätt blivit utvalda av intervjuaren. Enligt Kjær Jensen (1991) passar de ostrukturerade 

intervjuerna den kvalitativa metoden bäst av vetenskapliga erfarenheter. 

  

Jag har valt att använda mig utav den kvalitativa forskningsmetoden för att kunna genomföra 

intervjuer och observationer. När jag intervjuade gjorde jag semi – strukturerade intervjuer som 

utgår från olika frågeställningar med möjlighet till att få ställa följdfrågor under intervjuerna.  

Genom att använda den kvalitativa forskningsmetoden är det lättare med intervjuer för vilket ger 

mer övergripande svar och det är lättare att förstå hur eleverna och lärarna tänker, än om de får 

fylla i en enkät. I den kvalitativa undersökningen behöver urvalet av intervjupersoner vara stort.  

 

5.4 Observation 

Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) skriver att observation betyder undersökning eller 

iakttagelse. Genom att observera uppmärksammas något speciellt. Patel & Davidson (1994) 

skriver att med observationsmetoden kan vi observera skeende och beteenden i dess naturliga 

sammanhang och i den stund som det händer. Med beteenden menas inte bara fysiska handlingar 

utan även verbala yttranden, känslouttryck och relationer mellan individer.  Langlo Jagtøien, 

Hansen & Annerstedt (2002) skriver att det finns två typer av observation; systematisk och 

osystematisk. Patel & Davidson (1994) skriver att när vi använder oss av observationer i en 

undersökning måste man skilja på faktiska beteenden och tolkningen av vad beteendet betyder. 

Det finns också systematisk och osystematiska observationer, men de kallas också för 
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strukturerade och ostrukturerade observationer.  Vid strukturerade observationer är det som ska 

observeras planerat. När det gäller ostrukturerade observationer är det viktigt att inhämta så 

mycket information som möjligt. När det gäller observationerna inhämtar jag det väsentligt i 

förhållande till mina intervjufrågor. Observationerna är av helt ostrukturerad karaktär.  

 

5.5 Urval 

Jag valde att göra mina intervjuer och observationer i en årskurs 2 på en skola i en stad och en 

skola på landsbygden. Eftersom jag ska arbeta med de lägre åldrarna tyckte jag att den 

målgruppen passade bra. Jag valde att intervjua tio elever sammanlagt, fem elever från varje 

skola och klasslärarna till de båda klasserna. Klassläraren valde ut vilka elever som skulle 

intervjuas för att det skulle bli rättvist eftersom alla ville vara med. När intervjutillfällena kom 

visste eleverna redan vilka jag skulle intervjua och proceduren gick smidigt. Från båda skolorna 

intervjuade jag sammanlagt tio elever, tre flickor och två pojkar. Jag valde dessa två skolor för att 

göra mina intervjuer och observationer på då klasslärarna på de båda skolorna har varit mina 

VFU-lärare när jag har haft min verksamhetsförlagda utbildning. Detta gjorde att jag inte var 

främmande för eleverna eller lärarna och det är en fördel både för dem och för mig. Eleverna jag 

intervjuade var minderåriga vilket ställde kravet att jag behövde föräldrarnas eller 

vårdnadshavarens godkännande.  

 

5.6 Genomförande 

Jag började med att skriva ett brev (se bilaga 1) som jag mailade till klasslärarna på de båda 

skolorna och bad dem dela ut brevet till eleverna en vecka innan intervjuerna skulle äga rum. För 

att få medverka i intervjuerna var eleverna tvungna att lämna tillbaka lappen om godkännande till 

klassläraren.  

 

När det gällde elevintervjuerna valde jag att ställa raka frågor för att få igång samtalet. Därefter 

ställde jag följdfrågor. Elevintervjuerna bestod av elva frågor som handlade om rörelse (se bilaga 

2). Intervjuerna ägde rum i ett grupprum för att undvika störande moment. Varje intervju tog 

ungefär tio minuter. Jag valde att inte spela in elevintervjuerna eftersom detta kunde göra 

eleverna stressade och nervösa inför intervjun. Lärarintervjuerna bestod av sju frågor (se bilaga 3) 

och dessa frågor behandlade elevers rörelse och koncentrationsförmåga. Även här valde jag att 

inte spela in intervjuerna utan jag förde anteckningar och stödord eftersom jag även här ansåg att 

bandinspelningen kunde vara ett stressande moment för lärarna. 

 



 20 

Observationerna i klassrummet och ute på rasterna utförde jag under min verksamhetsförlagda 

utbildning. Jag gick runt och observerade eleverna i klassrummet när de arbetade i sina böcker 

och gjorde gruppuppgifter.  

 

5.7 Forskningsetiska principer 

När man vid en forskningsstudie använder sig av intervjuer eller enkäter är det väldigt viktigt att 

tänka på några grundläggande etiska principer. Ett är informationskravet som innebär att 

forskaren måste informera de individer som är med vad undersökningens syfte är och att 

deltagandet är frivilligt. När det gäller samtyckeskravet är det viktigt att deltagarna själva får 

bestämma om de ska vara med eller inte. Är deltagarna under 15 år kan det krävas att man har 

föräldrarnas eller vårdnadshavarnas godkännande till att deras barn är med i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet är till för att de uppgifter om de personer som deltar i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet så att inte obehöriga kommer åt dem. 

Nyttjandekravet är till för att de uppgifter som samlats in endast får användas för 

forskningsstudiens ändamål (Bryman, 2002). 

 

I mitt arbete har jag tagit hänsyn till dessa principer när det gäller intervjuerna med eleverna 

genom att ha föräldrarnas godkännande om deras barn skall få vara med i undersökningen eller 

inte. Jag har även förklarat för eleverna att jag inte kommer att nämna dem vid namn eller tala om 

vilken skola jag har varit och intervjuat på. Likaså att de själva bestämmer om de vill vara med i 

undersökningen. Dessa principer är väldigt viktiga att följa eftersom de skyddar de personerna 

som är med i undersökningen. 
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6. Resultat och analys  

6.1 Beskrivning av klassrumsobservationer 

Gemensamt för de båda skolorna är att de har separata bord där de kan hämta pennor av olika 

slag, pennvässare, saxar och hålslagare. Men även att deras pärmar står i en bokhylla. Genom att 

gå och hämta de material som står på det separata bordet får eleverna en naturlig paus och rörelse. 

Naturlig rörelse får även de elever som är ”trivselnissar” tillexempel då de hjälper läraren med att 

dela ut papper. ”Trivselnissarna” byts varje vecka. De båda klassrummen har en soffa där 

eleverna sitter och läser böcker.  

 

Landsbygdsskolan 

Klassrummet är utformat med tre bord som eleverna sitter runt. Innan första rasten äter eleverna 

sin medhavda frukt och då läser läraren högt ur en bok. Soffan brukar de använda när de 

redovisar böcker för klassen. De naturliga rörelsepauserna får de när de går till sina lådor och 

hämtar de material som de ska arbeta med.  

 

Stadsskolan  

Klassrummet är utformat så att varje elev har sin egen bänk att sitta vid. När det har varit rast och 

det är dags att sätta igång arbetet igen varvar eleverna ner med att läsa tyst i cirka 20 minuter. 

Efter första rasten på förmiddagen äter eleverna sin medhavda frukt, och ibland äter de den på 

rasten.  

 

6.2 Beskrivning av rastobservationer 

Landsbygdsskolan 

Landsbygdsskolans skolbyggnad är byggd i 90 graders vinkel. Framför entrén till skolan är det 

plattor fram till en grusplanen och från huvudentrén ner till en asfaltplanen där bandyplanerna 

finns. Mellan plattorna och bandyplanerna är det gräs och framför hela skolan är det en stor 

grusplan. Grusplanen brukar användas till att spela kula på eller att leka något som heter Engelska 

fängelset. Engelska fängelset går till på så sätt att det är två lag som ska ta varandra. Lagen har en 

baslinje var som de ska befinna sig bakom innan man springer ut och försöker ta motståndarna. 

När man blivit tagen måsten man hoppa längdhopp och därefter kan de lag man är med på 

komma och rädda. I slutet av bandyplanen finns det en basketkorg. Vid sidan om bandyplanen är 

det en stor gräsplan där det finns en klätterställning med rutschkana och sand runtomkring. Där 

finns också en snurrgunga, två gungbrädor, gungor och en linbana. Bakom skolan finns det en 
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pulkabacke och en stor fotbollsplan. När jag var rastvakt var det en liten grupp med elever som 

spelade King, några spelade bandy och några gungade i jättegungan, där minst fyra barn får plats. 

Det var fem till sex stycken som spelade fotboll och tre var och åkte linbana. På bandyplanen var 

det full fart. Och några pojkar tyckte det var roligt att klättra i träden.  

 

Stadsskolan  

Framför stadsskolans skolbyggnad som går i en 90 graders vinkel är det asfalt som sedan övergår 

till gräs. På gaveln och bakom skolbyggnaden är det bara gräs. Utanför byggnaden finns en stor 

backe med en rutschkana i båda ändarna, en ganska bred och en lite smalare. På vintern används 

backen som pulkabacke. De har en liten fotbollsplan med mål som ligger vid sidan om backen.  

Snett nedanför backens kortsida, mot huvudbyggnaden ligger en liten bandyplan. Bortom den 

finns det gungor och vid sidan om den finns det en klätterställning. Det finns även några träd att 

klättra i. De har också en basketkorg och en sandlåda. I ett förråd förvarar de bandyklubbor, 

fotbollar, sparkcyklar och cyklar med tre hjul av större modell. 

 

Något jag uppmärksammade var att det var ett barn som inte var med utan bara stod och tittade 

på. Innan jag ens hann gå fram till eleven var det en annan elev som var framme och tyckte att 

han skulle vara med. Vid det tillfället skulle de börja leka en rollspelslek. I vissa rollspelslekar är 

nästan hela klassen med. Tre-fyra flickor lekte hästlekar.  Eleverna spelar fotboll nästan varje rast 

året runt likaså bandy.  När våren äntligen kommer åker sparkcyklarna och de stora trehjuliga 

cyklarna fram. Likaså är det med basketbollen. Några flickor tycker att det är skönt att sitta i 

gräset och skriva.  

 

6.3 Resultat och analys av intervjuerna  

I detta avsnitt kommer jag att presentera sammanställningen av intervjuerna med elever och 

lärare. Jag har grupperat ihop elev och lärarfrågorna utifrån innehållet och därigenom formulerat 

passande rubriker. Jag kommer att benämna läraren i staden med LS och läraren på landet med 

LL. Jag har valt att bara beskriva observationerna eftersom de svaren jag fick ut av elev och 

lärarintervjuerna är ungefär samma som observationerna. De är elever som går i årskurs 2 på de 

båda skolorna är väldigt aktiva. 
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Koncentrationsförmågan hos eleverna efter rörelse 

De båda lärarna menar att rörelse påverkar koncentrationsförmågan hos eleverna. Men även att 

den friska luften de får när de är ute på rasterna påverkar koncentrationsförmågan. LL menar att 

hennes elever känner av när de behöver gå ut och göra ”rörelsekorten”. Det är sju kort med olika 

rörelser som eleverna kan välja mellan, de får gå ur klassrummet för att göra rörelserna när de 

känner sig trötta (bilaga 4). De tycker att det är roligt att göra rörelsekorten för att de känner att 

det påverkar arbetet de håller på med. Varje vecka skriver läraren upp en rörelse på tavlan som 

blir veckans rörelse utöver de andra rörelserna på ”rörelsekorten”. 

 

Eleverna som intervjuades tycker om att röra på sig. De känner också sig piggare när de har fått 

röra sig och fått frisk luft, men även att de har fått leka. Nio av tio elever svarar att det är lättare 

att arbeta i klassrummet efter att de har haft rast. För då är de inte lika sprallig och vill inte röra 

på sig lika mycket som innan. De har fått springa av sig och då är det lite tystare och lättare att 

jobba. Men de har även fått mer energi för på rasten har de kunnat vila hjärnan. En av tio tyckte 

att det var svårare att arbeta efter rasten eftersom när man har rört på sig blir man lite sprallig. 

 

 

Ericson (2002) poängterar att det är många faktorer som ligger till grund för att eleverna skall 

kunna koncentrera sig. Att med sinnena kunna söka användbar information på ett effektivt sätt 

och att sortera ut det viktiga i informationen. Sandborgh – Holmdahl (1988) menar att det görs 

genom att ett kort avbrott i lektionen med lite rörelser som ökar blodgenomströmningen i 

kroppen, för att ge kroppen lite energi till att orka arbeta vidare. Likaså menar LL och det är 

därför hon har olika ”rörelsekort” som eleverna får använda sig av när de börjar känna sig trötta 

och okoncentrerade. Wolmesjö (2002) menar att om man dricker ett glas vatten en gång i timmen 

den tid man går i skolan och under läxläsningen förbättras både koncentrationen och inlärningen.  

Hjärna behöver näring och fungerar bättre av frisk luft och om man dricker vatten. 

  

Skolans naturliga pauser för ökad koncentrationsförmågan hos eleverna 

De båda lärarna säger att genom förflyttning för att hämta material, göra toalettbesök gå och gå 

och dricka gör att eleverna får naturliga pauser. LL säger att hennes elever får gå ut och göra 

”rörelsekort” när de vill, de behöver inte fråga när de vill göra det. Hon tycker också att det är en 

fördel att eleverna har bord att sitta vid istället för skolbänkar. LS tycker däremot att det blir 

rörigare när eleverna sitter vi bord än när de har egna bänkar att sitta i. Hon menar att hon hellre 

lägger in en extra rast när hon märker att eleverna behöver det.  
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LL och Sandborgh – Holmdahl, Stening (1993) är överrens att eleverna kan koncentrera sig bättre 

och orkar mer när de får röra på sig. I boken Vårt behov av rörelse (Folkhälsoinstitutet, 1996) 

framkommer det att eleverna inte behöver motiveras till lek och rörelse utan den drivkraften finns 

i eleverna ändå. LS är medveten om detta men anser också att eleverna behöver lugn och ro när 

de arbetar.  

 

Elevernas utveckling och lärande genom lek och rörelse 

Rörelse är ett sätt att utvecklas på och detta genom leken och motoriken. LS menar att eleverna 

lär sig det sociala, så som turordning och regler. Men det är även ett sätt att umgås på. Hon menar 

att har man kontroll på sin kropp är det lättare att sitta stilla. Det är utifrån grovmotoriken 

finmotoriken utvecklas. De båda lärarna är överens om att rörelse och lek är viktigt för elevers 

utveckling och lärande. LS menar att det inte är helt fel att leka och lärarna tycker att det är synd 

att det inte finns fler tillfällen till idrott i skolan.  

 

Eleverna tycker att det är roligt med idrott där de får utöva olika lekar och hinderbanor. Sex av de 

tio eleverna tycker att det ska vara fler idrottslektioner i skolan för att det är kul att röra på sig. De 

tycker också att idrottslektionerna är för korta. Tre av tio elever tycker att det är lagom med två 

gånger i veckan. En av de tio tycker att det blir för mycket eftersom de har simning varannan 

vecka också. 

 

I boken Vårt behov av rörelse (Folkhälsoinstitutet, 1996) tas det upp att lek och rörelse är en del 

av barnens vardag och att de upptäcker sin kropps möjligheter genom sin nyfikenhet. De båda 

lärarna påtalar också att rörelse är att utvecklas och att eleverna lär sig genom leken. På 

motsvarande sätt menar Sandborgh – Holmdahl (1988) att de utforskar sin verklighet utifrån de 

erfarenheter de får genom lek och rörelse vilket gör inlärningsprocessen lite lättare. De utvecklar 

också sin perception genom lek och rörelse. Brömssen (2004) anser att kroppen utvecklas 

motoriskt, mentalt, intellektuellt och socialt. Lillemyr (1999) säger också att lärande och elevers 

utveckling är en helhetsprocess som är bundet till det sociala sammanhanget. Barn lär sig av 

varandra och tillsammans med andra. Lärarna liksom Pramling Samuelsson (1999) är överens om 

att lek är något naturligt för barn eftersom de tar till sig den kunskap de lär sig utan att tänka på 

det.  
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Rörelsepauser i klassrummet 

LL tycker att det är viktigt att eleverna får rörelsepauser i klassrummet. Detta gör hon genom rim, 

rörelseramsor och klappramsor. När hon hade engelska med eleverna gjorde hon rörelseramsor 

med musik till. LS tycker att rörelsepauser i klassrummet är både på gott och ont. Hon anser att 

eleverna behöver lugn och ro. Men om de vill får de gå ut och göra hinderbanan men de burkar de 

inte vilja göra. Ibland gör hon lite fingergympa med eleverna. I stället för rörelsepauser lägger 

hon in raster när hon märker att det behövs för att eleverna ska orka arbeta. Tidigare hade hon 

olika övningar och material som de kunde göra när de tappade fokus på arbetet, men det bara 

störde de andra eleverna, så hon plockade bort det. Eleverna på skolan som ligger på landet har 

ramsor med olika rörelser, som de får gå ut i kapprummet och göra när de blir trötta och behöver 

röra på sig. Men de får bara gå ut och göra ramsorna en gång per lektion. Enligt eleverna på 

stadsskolan brukar de bara röra på armarna och benen eller ställa sig upp bredvid bänken och 

sträcka på sig för att få lite mer energi till att arbeta vidare.  

 

LL menar på att hon har rörelsekorten till eleverna så att de kan göra när dem känner att de 

behöver det. På motsvarande sätt anser Sandborgh – Holmdahl (1988) också att det är viktigt att 

eleverna får rörelsepauser för att orka arbeta. Huitfeldt, Bergström (1998) menar att huvudsaken 

är att det blir en rörelsepaus, men vad som görs är inte lika viktigt bara sinnena är inblandade. Det 

kan vara en musikpaus där eleverna ska lyssna på början av olika låtar och gissa vilken låt det är 

eller smaka på olika saker och sedan beskriva hur det känns på tungan. Som Sandborgh – 

Holmdahl (1988) fram håller är perception, sinnena och motoriken beroende av varandra. 

Wolmesjö (2002) belyser att det är inte bara kroppen som behöver rörelse för att må bra utan 

hjärna behöver också det.  

 

Utemiljöns betydelse för inlärningen 

De båda lärarna anser att det är väldigt viktigt med utemiljön för inlärningen. För då blir det mer 

naturliga rörelser, som att klättra i träd, springa och leka och detta på elevernas villkor. Läraren i 

staden menar att aktiva barn på rasterna är aktiva i klassrummet. Något som hon gjorde på den 

skolan hon arbetade tidigare var att de en förmiddag i veckan arbetade med matematik, svenska, 

So- och Noämnena ute. Det är något som hon saknar nu, på grund av att de skogsområden som 

fanns i närheten innan inte finns mer på grund av stormen ”Gudrun”. Genom att ha 

undervisningen ute lär de sig inte bara det ämnet de läser utan de får också en naturupplevelse.  

Läraren på landsbygden menar att det är lika viktigt att ha ett pedagogiskt klassrum som att ha en 
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pedagogisk skolgård.  De har på den skolan börjat med något som heter ”Grön Flagg” som är en 

miljöutmärkelse anpassad för skola och förskola. Hon säger också att de har påbörjat arbetet med 

att göra skolgården mer pedagogisk. De har varit på besök i Lund och tittat på några skolor för att 

se hur de kan förändra sin skolgård. Utifrån inspirationen från Lund resan har de gjort en 100-

talsruta inom matematiken. De har även gjort en sagotron där de har litteraturredovisningar inom 

svenskan. Deras nästa projekt är att förhoppningsvis att bygga en motorikbana. 

 

De båda lärarna tar fasta på att det är viktigt med utemiljön. LL menar att undervisning ute kan gå 

till på olika sätt, matematik ute med 100-talsrutorna eller upplevelser till diktskrivning i svenska.  

Detta anser också Dahlgren & Szczepanski (1997) eftersom de menar att lärandet sker i olika 

miljöer och sammanhang. Men de menar att utemiljön ger det naturliga som lukter, färger, olika 

ljud som stimulerar våra sinnen.  Både Dahlgren & Szczepanski (1997) och Braute & Bang 

(1997) menar att det är naturupplevelsen som hjälper oss att se naturen som en tillgång i lärandet.  

 

Aktiva elever på rasterna 

De båda lärarna är överens om att deras elever är aktiva på rasterna. På båda skolorna leker 

eleverna. De gungar, spelar fotboll, bandy och King. LL tycker att det vore bra om det kunde vara 

en vuxen ute på rasterna som ordnade aktiviteter. Utöver den som är ute och rastvaktar skulle det 

behöva vara någon vuxen ute som kan hjälpa till att aktivera eleverna. Det hade varit roligt om 

man kunde göra något i skogen så som en skogsrunda med små aktiviteter av olika slag.   

 

Enligt läraren på stadsskolan leker eleverna rollekar – Star Wars eller Sagan om ringen. De leker 

hästlekar, spelar kula, hoppar hopprep, kastar boll eller skjuter fem i prick mot väggen med en 

fotboll. Flickorna har börjat med att träna sånger och danser som de visar upp för klassen sedan. 

De hittar även på egna sånger. Hon nämner också att många av eleverna är aktiva på sin fritid, då 

de håller på med hockey, fotboll, basket, friidrott och gymnastik. Dessa barn är alltid aktiva på 

rasterna.  

 

De båda lärarna anser att deras elever är aktiva på rasterna. Men LL menar att det skulle behövas 

en vuxen ute på rasterna som engagerar de elever som bara står och tittar på när de andra barnen 

leker.  Hennes uppfattningar är att om det är någon vuxen ute på rasterna som är delaktig i någon 

lek. Då kommer det oftast fler barn som vill vara med. Hon menar att det är ingen som bara vill 

stå och titta på. Braute & Bang (1997) menar att ett sätt att göra eleverna delaktiga är att plantera 

någon, hjälpa eleverna med att bygga något tillexempel en koja. Det viktiga är att göra så att 
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eleverna känner sig delaktiga och då på ett sätt att de ska kunna vara med och påverka sin 

skolgårdsmiljö. 

 

Resultatsammanfattning  

De intervjuade lärarna är överens om att rörelse påverkar koncentrationsförmågan hos eleverna. 

Eleverna som intervjuades tycker att det är kul att röra på sig och man orkar arbeta mer när man 

blivit piggare. De båda lärarna anser att de naturliga pauserna som finns i skolan är att gå och 

hämta material, göra toalettbesök och gå och dricka. Lärarna är eniga om att rörelse är ett sätt att 

utvecklas genom leken och motoriken. När de leker lär de sig det sociala, turordning, regler och 

att umgås. Sex av tio elever vill ha fler idrottslektioner i skolan. Tre av tio elever tycker att det är 

lagom med de idrottslektioner de har. En av tio tycker att det blir för mycket med simning 

varannan vecka också. En av lärarna tycker att det är viktigt med rörelsepauser i klassrummet. 

Den andra läraren tycker att det är på gott och ont eftersom eleverna behöver lugn och ro när de 

arbetar. De båda lärarna framhåller att utemiljön är viktig för inlärningen. Likaså är de eniga om 

att deras elever är aktiva på rasterna. De intervjuade eleverna håller på med aktiviteter på sin 

fritid.  
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7. Diskussion  

Med utgångspunkt av resultatet från elever och lärarintervjuerna har jag sammankopplat det med 

litteraturgenomgången. För att se om det lärarna framhåller i intervjuerna stämmer överens med 

det jag fått fram i litteraturen.  Därefter kommer jag att med stöd av litteratur och intervjumaterial 

diskutera om rörelse och lek har någon betydelse för koncentrationsförmågan och utemiljön 

betydelse för inlärningen.  

 

Resultatet av elevintervjuerna kunde nog ha sett annorlunda ut om jag inte hade valt att ställa raka 

frågor med följdfrågor till eleverna. Hade frågorna varit utformat på ett annat sätt hade jag inte 

fått igång samtalet med eleverna på det sätt som jag fick nu. Svaren från eleverna var fylliga och 

de hade många bra åsikter att komma med. Jag tror även att resultatet hade sett ut på ett annat sätt 

om jag hade haft fler elevintervjuer eftersom intresse spridningen troligen hade varierat mellan 

eleverna.  

 

När det gäller lärarintervjuerna kunde jag nog ha fått mer genomtänkta svar på intervjufrågorna 

om jag hade skickat ut frågorna innan jag besökte lärarna och ställde frågorna till dem. Vid 

sammanställningen av lärarintervjuerna noterade jag att lärarna var mycket medveten om 

rörelsens betydelse av koncentrationsförmågan. Men den ena läraren tog mer fasta på det och det 

märktes när jag intervjuade hennes elever. Då berättade de om ”rörelsekorten” som de kan göra 

när det börjar bli trötta och koncentrationsförmågan sjunker.  Hon anser att det är väldigt viktigt 

för eleverna att få den rörelse de behöver eftersom deras rörelsebehov är väldigt stort. Detta 

belyser även författarna i boken Vårt behov av rörelse (Folkhälsoinstitutet, 1996). Förmodligen 

hade jag fått en större spridning på svaren från lärarintervjuerna om jag hade intervjuat fler lärare. 

 

När det gäller utveckling, lärande, lek och rörelser är det många faktorer som samspelar så som 

hur kroppen utvecklas motoriskt, mentalt, socialt och intellektuellt Brömssen (2004). Lillemyr 

(1999) menar att det är helhetsprocessen av elevers och barns utveckling och lärande som är 

bundet till sammanhanget. Sandborgh – Holmdahl (1988) anser att barnen utforskar och upplever 

sin verklighet utifrån de upplevelser de får genom lek och rörelse. Detta noterade lärarna också.   

 

Som Sandborgh – Holmdahl (1988) fram håller är perception, sinnena och motoriken beroende av 

varandra. Detta menar den ena läraren att hennes elever får utifrån de ”rörelsekorten” hon 

använder sig av. Jag tror att eleverna lär sig bättre när de få göra något som de förknippar med en 
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viss uppgift. Tillexempel när de arbetar med verb, varför inte låta några elever visa upp några 

verb. Jag tror att de lär sig det bättre när det ser en rörelse som de kan förknippa verbet med. Jag 

vet att jag lär mig bättre genom en konkret handling.  

 

En av lärarna anser att rörelse i klassrummet är på gott och ont. Jag är övertygad om att det är 

positivt, bara läraren har ett syfte med rörelsepausen så att rörelsen inte utförs utan mening och 

mål. Den andra läraren tror på rörelsepauser. Min uppfattning är att hon har fler år av erfarenhet 

men också att hon i grund och botten är specialpedagog och är medveten om hur viktig rörelsen 

är för inlärningen. Men också att hon vågar gå utan för gränserna för hur den traditionella 

undervisningen skall se ut. Det tror jag är väldigt viktigt att våga undersöka olika sätt för att se 

hur det påverkar elevernas koncentrationsförmåga. Några av författaren som jag har använt mig 

av i litteraturgenomgången påpekar också att rörelsen är viktig för barn och barnsutveckling och 

lärande.  

 

Jag hoppas att lärare har kunskap om rörelsens och utemiljöns betydelse för inlärningen. 

Eftersom vi lär med hela kroppen, alla våra sinnen och utifrån upplevelser. Får vi inte 

möjligheterna till upplevelser begränsar vi lärandets omfång. Detta förtydligar Sandborgh – 

Holmdahl (1988) eftersom vi lär med de olika sinnena och de upplevelser vi får när vi ser, känner 

och undersöker och lär oss. 

 

Utemiljöns betydelse för inlärningen är något som de båda lärarna anser vara viktigt. För att 

eleverna får den ”naturliga” rörelsen genom att springa, klättra, leka och upptäcka utifrån sina 

prestationer. Detta belyser Dahlgren & Szczepanski (1997) och Braute & Bang (1997) genom att 

se naturen som en inlärningsmiljö med mängder av möjligheter. Min förhoppning är att varje 

lärare ska ta på sig sina ”naturglasögon” så att de kan förmedla kunskapen som finns ute i naturen 

till eleverna men det är lika viktigt att låta eleverna vara medupptäckare. Det kan vara att 

eleverna får pröva på att vara forskare för en dag ute i skogen. Min förhoppning är att det 

upplevelsebaserade lärandet lockar eleverna till att få intresse för och en närhetskänsla till 

naturen. Eleverna får kunskap på olika sätt genom den kunskap som förmedlas i klassrummet och 

den kunskap de få när de är ute. Mina observationer på de båda skolorna visade inte någon 

skillnad mellan skolan som låg på landsbygden och skolan som låg i staden när det gäller hur 

aktiva eleverna är på rasterna. Jag är positivt överraskad till att det är så många av eleverna är 

rörelseaktiva på sin fritid. Min förhoppning är att barnen får sin inspiration och sin positiva 

inställning till att röra på sig från omgivningen och sina föräldrar men också från sina kamrater.  
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Slutligen skulle jag tycka att det vore intressant om någon skulle vilja forska vidare om rörelsens 

betydelse för elevers koncentrationsförmåga och inlärning. Men att då istället intervjua 

specialpedagoger och speciallärare för att få ett annat utfall än det jag fick när jag intervjuade 

klasslärare. Förhoppningsvis har specialpedagogerna och speciallärarna mer erfarenhet av hur 

viktigt det är med pauser och rörelser i undervisningen men att de utifrån sin kunskap kan komma 

fram till att det finnas andra faktorer som kan ligga till grund för att eleverna har svårt att 

koncentrera sig. De skulle nog ge andra intervjusvar utifrån de kompetenser och erfarenheter de 

har. Något som jag skulle vilja undersöka men inte hade möjlighet till på grund av uppsatsens 

omfattning och dels för att det är tidskrävande att ”observera” eleverna. Är att observera två 

klasser men bara erbjuda den ena klassen daglig rörelse (cirka 20 minuter). För att sedan jämföra 

och se om deras inlärningssituation och koncentrationsförmåga förbättras.   
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Bilaga 1 

 

Hej! 

Jag är en student som läser sjunde terminen på lärarutbildningen vid Växjö Universitet.  

Nu under vårterminen skriver jag mitt examensarbete inom allmändidaktisk inriktning.  

Det jag vill undersöka är hur rörelse påverkar inlärningen hos eleverna. Detta gör jag genom att 

intervjua 5 elever i årskurs 2. Deltagandet är förstås frivilligt och materialet kommer att 

behandlas anonymt. Jag vill med det här brevet informera samt hoppas på ert godkännande av en 

eventuell intervju av ert barn.  

 

Blanketten med målsmans underskrift lämnas till skolan senast måndagen den 24 april. 

 

Har ni några frågor angående intervjuerna kan ni kontakta mig på telefonnummer 0470-361 04. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Marina Hedberg 

 

 

 

 

�---------------------------------------------------------- 

 

Barnets namn: ___________________________________________________ 

 

 

         Jag samtycker till att mitt barn blir intervjuat av er. 

 

         Jag samtycker inte till att mitt barn blir intervjuat av er. 

 

 

Målsmans underskrift: _____________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till elever 
 

1. Tycker du om att röra på dig när det är rast?  

Om ja, varför då? Om nej, varför inte då?  

 

2. Vad brukar du göra när du är ute på rast? 

 

3. Känner du dig piggare när du har rört på dig?  

Om ja, varför då? Om nej, varför inte då? 

 

4. Varför tror du att du är piggare när du rört dig? 

 

5. Är det lättare att arbeta i klassrummet efter att du har haft rast? 

Om ja/nej, varför då? 

 

6. Brukar du blir trött när du suttit och arbetat länge i klassrummet?  

Om ja, Hur känner du dig då? 

 

7. Brukar du röra på dig när du känner dig trött? 

Om ja, vad brukar du göra då?  

 

8. Brukar ni ha rörelsepauser i klassrummet? 

Om ja, Vad brukar ni göra då? 

 

9. Tycker du om idrotten i skolan?  

Om ja/nej, Varför då? 

  

10. Skulle du vilja ha fler idrottslektioner i skolan? 

Om ja/nej, Varför då? 

 

11. Tycker du om att röra dig på dig under din fritid?  

Om ja, vad brukar du göra då? 

Om nej, varför inte då? 
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Bilaga 3 
 
Intervju frågor till lärare 
 

1.  Upplever du att rörelse påverkar elevernas koncentrationsförmåga? 

Om ja, på vilket sätt? 

 

2.  Vad finns det för naturliga pauser i skolan som kan öka koncentrationsförmågan?  

 

3.  Vilken betydelse tror du att lek och rörelse har för elevernas utveckling och lärande? 

 

4.  Tar du egna initiativ till att eleverna får rörelsepauser i klassrummet?  

Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte då? 

 

5. Hur upplever du elevernas koncentrationsförmåga före/efter de har fått röra på sig i  

     klassrummet och rast? 

 

6.  På vilket sätt anser du att utemiljön har betydelse för inlärningen? 

 

7.  På vilket sätt är dina elever aktiva på rasterna? 
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Bilaga 4 

 

Rörelsekorten 

 

Hoppa på ett ben med en ärtpåse på låret. Håll en ärtpåse mellan fötterna och kryp. 

   

Ligg ner på golvet och kasta en ärtpåse upp i  Hoppa på ett ben och balansera en luften, 

fånga den.       ärtpåse på huvudet. 

   

Balansera en ärtpåse på ryggen krypande. Sitt med raklånga en och rulla en boll runt dig.  

   


