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ABSTRAKT 
 

 

I dagens samhälle är barnen mer stillasittande, det kommer larmrapporter som varnar för 
att detta kan leda till hälsoproblem hos många unga. Vi har valt att titta på hur pedagoger 
arbetar med rörelse och motorisk träning i skolan, och om alla barn får möjlighet till 
rörelse under hela skoldagen. Vi vill även se om rörelse och motorik kan ha en koppling 
till inlärning. 

Undersökningen vi har gjort bygger på intervjuer med sju informanter med olika 
professioner. Studien visar att rörelse och motorik har en indirekt koppling till inlärning, 
då detta påverkar barnens koncentration. Resultatet visar att många pedagoger är 
medvetna om rörelsens betydelse, men att man arbetar med rörelse och motorik i olika 
utsträckning på de olika skolorna. 
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1 INTRODUKTION 

Vi har under vår lärarutbildning stött på litteratur och föreläsare som är skeptiska till 
att motorik och inlärning har en koppling. Under en föreläsning med Myrberg (2010) 
beskrev han att vi som pedagoger måste vara vaksamma mot metoder som kan verka 
oseriösa, där metoder som motorisk träning togs upp som ett exempel. Samtidigt har 
vi sett att vissa skolor arbetar med rörelse och motorisk träning för att underlätta för 
barnens inlärning medan andra inte gör det. Vi vill presentera den forskning som 
visar på ett samband mellan motorisk träning och inlärning. Vi vill vidare se om de 
skolor som arbetar medvetet med rörelse och motorisk träning, ser någon skillnad i 
barns koncentration och inlärning. 

Studier har visat att barn med motoriska svårigheter behöver hjälp med att träna upp 
sina rörelser och motoriska förmågor, detta är enligt Sigmundsson och Pedersen 
(2004) inte något som växer bort, utan tester visar att barn som inte har fått 
motorikträning fortfarande efter tio år har kvar dessa problem (a.a). 

Att utveckla barns motoriska förmågor menar Maltén (2002) är viktigt, men lika 
viktigt som att utveckla nya motoriska förmågor är det att avveckla olika motoriska 
reflexer som kan vara hämmande för barn som inte arbetat bort dem. Även 
Sigmundsson och Pedersen (2004) menar att brist på stimulering kan hämma den 
motoriska utvecklingen, samt att det verkar som om det skulle kunna gå att påskynda 
den motoriska utvecklingen genom träning. 

Engström (2004) beskriver i sin artikel, ett flerårigt forskningsprojekt som gjorts 
kring ämnet skola, idrott och hälsa. Syftet med undersökningen är att ta reda på om 
rörelse och motorisk träning kan ha betydelse för barnens sociala och personliga 
hälsa. Han pekar på att det är viktigt att vi tänker på den tid vi lever i. Dagens 
samhälle utvecklas så att vi inte ska behöva röra oss så mycket. Barn har begränsad 
möjlighet till lek utomhus på grund av biltrafik och andra faror i samhället, dessutom 
har förbättrade kommunikationer medfört att barn och ungdomar inte behöver röra 
sig lika mycket som tidigare. Barnens aktiviteter är dessutom mer stillasittande 
genom tv-spel, datorer o dylikt. Författaren menar att vi egentligen har kunskap om 
hur viktigt det är med fysisk aktivitet och ändå utvecklas samhället mer och mer till 
att vi rör oss mindre och mindre (a.a). 

Skolan har ett stort ansvar för att se till att barn får förståelse för att rörelse och 
daglig aktivitet är viktiga delar för att de ska må bra, och att rörelseförmågan har stor 
betydelse för allt barnen gör både i skolan och på fritiden. 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar 
och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt stimuleras att ge 
uttryck för fantasi, känslor och gemenskap (Skolverket, 2000, s.1). 

Bernerskog (2006) betonar att många pedagoger fastnar i att rörelser måste ske i 
idrottshallar som redan är fulltecknade, men hon menar att vi måste lära oss att tänka 
nytt när vi planerar vår undervisning. Rörelse måste finnas med integrerat i alla 
ämnen, där skolgårdar utnyttjas och klassrum anpassas så att rörelse tillåts (a.a).  
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2 BAKGRUND 

2.1 Inledning 
Vi vill ta reda på vad forskare menar med begreppet motorik och hur de ser på en 
eventuell koppling mellan motorik, rörelse och inlärning. 

2.2 Begreppet motorik 
Sigmundsson och Pedersen (2004) anser att motorik omfattar allt som har med 
rörelse att göra, därför är det svårt att definiera. Ofta delas motoriken in i fyra 
undergrupper, motorisk utveckling, motoriskt lärande, motorisk kontroll och 
motoriska problem. Motoriskt beteende påverkas av barnens motivation, 
sinnesstämning som trötthet och humör, samt kroppsdelarnas storlek och tyngd (a.a). 
I vårt arbete har vi valt att ta upp de två första kategorierna. 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver begreppet motorisk utveckling med 
att det är när ett barn successivt tillägnar sig färdigheter som innebär att de kan göra 
olika rörelser och förflytta sig. Det nyfödda barnets första mest primitiva rörelser 
beskriver författarna med ordet reflexer (a.a). 

Den motoriska utvecklingen förändras över tid, och motoriska färdigheter är ofta 
kopplade till barnets ålder. Den förändring som sker innefattar nya färdigheter eller 
förbättringar av färdigheter som barnet redan har. Den motoriska utvecklingen sker 
genom hela livet. När man studerar den motoriska utvecklingen, beskriver 
Sigmundsson och Pedersen, (2004) två olika sorters studier. Longitudinella, vilket 
kan innebära att samma barn testas under en given period exempelvis varje år, upp 
till barnet är fem år. Detta leder till att man kan se utvecklingen hos varje individ. 
Den andra metoden är tvärsnittsstudier, som innebär att flera barn i samma 
åldersgrupper testas samtidigt. Här anser författarna att man kan räkna med att barn i 
samma åldergrupp kan lika mycket. Motoriskt lärande kan inte studeras direkt, här 
mäts hur barnet kan göra en viss rörelse, flera gånger för att se skillnaden mellan 
första och sista mätningen, utifrån detta bedöms det om någon utveckling har skett 
(a.a). 

Ett sätt att dela in olika motoriska färdigheter på, är grovmotoriska och finmotoriska. 
Grovmotoriska färdigheter innefattar de stora muskelgrupperna som inte kräver så 
stor precision för att användas, medan finmotoriska färdigheter kräver mer precision, 
till exempel färdigheter som utförs med händerna och munnen, såsom käkar, tunga 
och läppar (Sigmundsson & Pedersen, 2004). 

Visuell-motorisk koordination är något som Ellneby (2007) tar upp, det handlar om 
barnets förmåga att samordna ögonrörelser med kroppsrörelser. Om barnet inte har 
utvecklat denna förmåga, kan det få svårigheter med både finmotorik och 
grovmotorik, som att sparka på en boll, sätta sig på en stol, eller att klippa med en 
sax (a.a). 

Hammar (2010) hänvisar till norsk forskning som Moser (2000) har gjort om 
betydelsen av kroppens funktion i samband med inlärning. Forskningen visar att det 
är viktigt att se barns utveckling ur ett helhetsperspektiv. Barnens självbild utvecklas 
genom rörelse och motorisk förmåga. Och här anser forskarna att det är viktigt att 
pedagogerna ser till barnens rörelseutveckling när de planerar undervisning. Hammar 
(2010) beskriver att barn har en medfödd lust att röra sig, hon beskriver vidare att det 
är genom rörelse som barn kan ges möjlighet att utforska sin omgivning. I lek och 
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rörelse utvecklas motorik, men även kommunikation och samspel. Genom samspelet 
i leken anser Hammar (2010) att barnet utvecklar en helhet som är viktigt att tänka 
på. Hon menar att motoriken och våra sinnen är förutsättningar för att vi ska kunna 
lära oss. Det handlar om den motoriska förmågan, men även den emotionella, 
fysiska, sociala och kognitiva utvecklingen (a.a). 

 

 

 

 

         

 

                                    Fysiskt     Emotionellt 
 

 

      Motorisk 
 

   Kognitivt       

      Språk        Socialt   

    
 

 

  Figur 1. Vårt förtydligande av begreppet motorik, som en del av hela barnets 

personlighetsutveckling. 

2.3 Olika teorier om barns utveckling 

Hammar och Johansson (2008) beskriver att det är viktigt att se till hela barnets 
utveckling, de poängterar att den kognitiva utvecklingen är en viktig del att ta hänsyn 
till hos alla barn (a.a). Många teoretiker och forskare har tagit fram modeller för att 
visa barns kognitiva utveckling, en av dem var Piaget (1968). Piaget var en av våra 
främsta barnpsykologiforskare under början av 1900-talet. Piaget blev känd för sina 
studier om barns utveckling, han tog fram en egen utvecklingsteori, där han beskriver 
barnets kognitiva utveckling i olika stadier. 

Piaget (1968) talar om fyra huvudstadier, det första stadiet är sensomotoriska stadiet, 
från födseln tills barnet är ca 1-2 år. Här utvecklas barnet från att vara helt 
omedveten om omvärlden till att bli medveten om att dess kropp är åtskild från andra 
kroppar. Därefter kommer det preoperationella stadiet från ca 2 år till ca 6 år. Här är 
barnet egocentrerat och ser omvärlden utifrån sin egen synvinkel. Det har svårt att 
sätta sig in i en annan persons situation. Sedan kommer de konkreta operationernas 
stadium som varar från ca 7 år och fram till 11-årsåldern. Här kan barnet föra enklare 
logiska resonemang, men det har svårt att sätta in det i vidare sammanhang, och 
endast med hjälp av konkreta hjälpmedel. Det sista stadiet är de abstrakta 
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operationernas stadium inträffar från ca 11-12 till 15 års ålder. Här har barnet 
kommit till det sista utvecklingsstadiet av intellektets struktur. Barnet kan förstå och 
tänka sig in i abstrakta problem som man bearbetar i tanken utan att kunna se eller ta 
på det med hjälp av konkreta hjälpmedel. Piaget (1968) beskriver barnets utveckling 
som stadiebundna, man kan inte påskynda utvecklingen och det är viktigt att barnen 
går igenom varje stadie i tur och ordning (a.a). 

Som vi tidigare beskrivit sker barnets kognitiva utveckling parallellt med barnets 
motoriska utveckling. 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver att barns grovmotoriska utveckling 
följer vissa stadier. Från barnet är nyfött till sex månader arbetar barnet med att lägga 
grunden till rörelser som att sitta, krypa, stå och gå (a.a). Sohlman (2005) anser att 
motorik är en av förutsättningarna för inlärning. Författaren beskriver den motoriska 
utvecklingen enligt ett bestämt grundläggande mönster som sker genom att barnen 
lär sig sitta, åla, krypa, gå, springa och hoppa. Barnen har många av dessa rörelser 
inbyggda redan när de föds, men det behövs träning för att få rörelserna 
automatiserade (a.a). Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver vidare 
utvecklingen med att mellan sex månader och upp till sex års ålder börjar de flesta 
barn förflytta sig, från att rulla och kravla till att så småningom hoppa och springa. 
Den finmotoriska utvecklingen som att hålla och kunna föra en penna, börjar vid 1-3 
års ålder med att pennan eller kritan hålls fast av handen och för att rita rör barnet 
hela armen ända uppifrån axeln. När barnet är tre till fyra år börjar det så kallade 
fingertoppsgreppet att utvecklas, fortfarande använder barnet hela armen, men med 
något finare rörelser, samt att rörelserna börjar bli lite mer automatiserade så att 
barnet kan röra armen samtidigt som det tittar på något annat. Vid fyra till fem års 
ålder börjar barnet kunna kontrollera sina fingrar så att de är med och deltar aktivt i 
rörelsen. Vid fem till sju års ålder har barnet utvecklat en vuxen människas sätt att 
hålla en penna eller bestick när det äter (a.a). 

Ericsson (2005) och Mellberg (1993) beskriver den motoriska utvecklingen efter tre 
utvecklingsprinciper. Den första går uppifrån och ner, den andra inifrån och ut och 
den tredje där grova rörelser blir finare och mer kontrollerade. Mellberg (1993) 
förklarar att det nyfödda barnet börjar med att lyfta på huvudet, provar ansiktets 
muskler, munnen är tidigt utvecklad, och ögonmusklerna har ett snabbt 
utvecklingsförlopp. Dessa rörelser utvecklas först innan andra kroppsrörelser 
koordineras. Som Mellberg (1993) tidigare beskrivit går rörelserna från barnets 
huvud nedåt längs kroppen. Sedan utvecklas rörligheten i höfter och skuldror för att 
först när barnet är 6-8 år ha utvecklats så att barnet kan kontrollera sina handrörelser 
(a.a). Ericsson (2005) menar att det är viktigt att öva på de grovmotoriska rörelserna 
eftersom utvecklingen följer de olika stadierna, där ett stadie lägger grunden för 
nästa och så vidare (a.a). Mellberg (1993) menar att det är viktigt att känna till de 
olika stegen i barnens utveckling. Han poängterar att barn utvecklas i olika takt, men 
att det alltid följer samma utvecklingsmönster, varje steg i utvecklingen bygger på 
det de lärt sig tidigare och bildar byggstenar som behövs för att bygga vidare. 
Mellberg (1993) beskriver dessutom barnets motoriska utveckling i fyra faser, 
reflexrörelsefasen, medrörelsefasen, fasen där barnet kan med vilja kontrollera sina 
rörelser och den sista fasen som är den automatiserade fasen, där barnet gör rörelser 
utan att behöva tänka på det (a.a). 
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2.4 De primitiva reflexerna 

Reflexer kan enligt Mellberg (1993) beskrivas som en medfödd automatiserad 
reaktion som sker spontant utan medveten medverkan från barnet. Det kan vara sug-, 
svälj-, blink- och nysreflexen. De reflexer som vi föds med ska antingen kvarstå eller 
integreras, andra ska tas bort eller utsläckas och några ska bildas (a.a). 

Goddard (2004) förklarar att för att ett barn ska kunna överleva är det försett med 
primitiva överlevnadsreflexer som är automatiserade och stereotypa rörelser och de 
utförs utan hjärnbarkens inblandning. Under barnets första levnadsveckor är 
reflexerna nödvändiga för barnets överlevnad men de primitiva reflexerna bör ha en 
begränsad livslängd. När barnet sedan har levt de första månaderna börjar det att 
kontrollera de primitiva reflexerna och dessa gör det möjligt att styra olika 
reaktioner. Men om de primitiva reflexerna kvarstår när barnet är 6-12 månader är 
det ett tecken på svaghet eller att centrala nervsystemet inte är helt utvecklat, 
reflexerna bör vara helt borta vid 12 månaders ålder. Goddard (2004) menar också att 
när man upptäcker att ett barn har primitiva reflexer kvar, går det att använda sig av 
motorisk träning som syftar till att hjälpa barnet att förbättra sin 
koordinationsförmåga och sin balans. För att hjälpa barnet får det genomgå ett 
program som är upplagt för att behandla de reflexer som barnet har kvar (a.a). 

Att utveckla barnens motoriska förmågor menar Maltén (2002) är viktigt, men lika 
viktigt som att utveckla nya motoriska förmågor är det att avveckla vissa motoriska 
reflexer som kan verka hämmande för barn som inte arbetar bort dem. Ett barn som 
har svårt att sitta still i sin bänk kan ha en kvardröjande ryggreflex. Ett barn som 
verkar slött och klumpigt, kan ha balansstörningar. Dessa kan yttra sig genom att 
barnet har svårt att kontrollera sina rörelser och exempelvis ofta stöter till någon 
annan, även om det inte är meningen. Detta leder ofta till konflikter till exempel när 
barnen står på led eller i en kö. Barnet kan vidare ha kvardröjande symmetrisk, 
tonisk nackreflex. Det innebär att armen ofta följer med i samband med att barnet rör 
på huvudet (a.a). Detta beskriver även Sohlman (2005) där hon menar att när ett barn 
av någon anledning inte lyckats arbeta bort den toniska nackreflexen, kan barnet få 
andra svårigheter. Om barnet exempelvis hör något bakom sig och vänder på 
huvudet, vill armen följa med. Det kan leda till att barnet tappar balansen eller stöter 
till någon. Barnet kan ha svårt att hålla i pennan, och för att inte tappa den, håller 
barnet så hårt att spetsen går av (a.a). 

I den engelska läkartidningen the Lancet nr 12 s. 537-541 (2000) beskriver Mc 
Phillips, Hepper och Mullhem (2000) ett projekt där ca 60 barn har deltagit. Barnen 
är mellan åtta och elva år, och har konstaterats ha primitiva reflexrörelser kvar samt 
att de har svag läsförmåga. Barnen har slumpvis delats in i tre grupper, en 
kontrollgrupp, en placebogrupp och en experimentgrupp. Barnen i kontrollgruppen 
har inte fått någon medveten rörelseträning alls, placebogruppen har fått ett allmänt 
rörelseprogram och experimentgruppen har fått ett speciellt träningsprogram 
utvecklat för att träna bort de primitiva reflexrörelserna. Resultatet av 
undersökningen blev att experimentgruppen förbättrade sin läsförmåga avsevärt 
mycket mer än de andra grupperna, de båda andra grupperna visade inte några större 
skillnader alls. Mc Phillips, Hepper och Mullhem (2000) konstaterar att det går att 
förbättra barnens inlärningsförmåga genom att erbjuda motoriskt träningsprogram 
som går ut på att utsläcka primitiva reflexer. De hänvisar i artikeln till hur viktigt det 
är med omgivningens attityd till motorikens betydelse. Pedagogers och föräldrars 
medvetenhet om motorikens betydelse för inlärning, anser de kan leda till att vuxna 
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hjälper barnen att utveckla sin motoriska förmåga. Detta kan bli en viktig del i 
barnens utveckling (a.a). 

Barn med inlärningsproblem har ofta kvar primitiva reflexer men det betyder inte 
alltid att barnet har motoriska problem, ibland kan till och med barn med inlärnings 
eller uppmärksamhetsproblem ha en god motorik. Eftersom barn med 
uppmärksamhetsproblem och koncentrationssvårigheter ofta har en låg muskeltonus 
och en sämre hållning är det ofta de rytmiska rörelserna som de har problem med och 
i dessa fall är även de motoriska problemen mer framträdande (Blomberg, 2008). 

Ett rörelseprogram som går att använda sig av heter The Games, och är ett 
rörelseprogram för mognadsutveckling och är utarbetat av Goddard (1996). Det utgår 
från grundläggande motoriska rörelsemönster som det är viktigt att barnen har 
utvecklat för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i ett klassrum senare i 
livet. Övningarna grundar sig på rörelser som barnen egentligen ska ha automatiserat 
när de är 6-9 månader. Författaren menar att det är viktigt att träna regelbundet varje 
dag under en lång tid, detta ger mer effekt än om ett längre pass görs en gång i 
veckan (a.a). 

 

2.5 Dagens samhälle och skolans uppgift 
Sigmundsson och Pedersen (2004) anser att brist på rörelsestimulans kan hämma den 
motoriska utvecklingen, samt att det verkar som om att man skulle kunna påskynda 
den motoriska utvecklingen genom träning (a.a). 

Hur klarar de svenska skolorna att tillgodose barns motoriska färdigheter när vi redan 
från första klass lär barnen att de inte ska röra på kroppen under lektionerna skriver 
Hannaford (2001). Detta beskriver även Sigmundsson och Pedersen (2004) och 
menar att skolan har en viktig uppgift, då barns motoriska färdigheter inte är 
utvecklade när de börjar skolan, utan måste vidareutvecklas i skolan. Vidare anser 
författarna att det är viktigt att upprätthålla den motoriska förmågan, eftersom denna 
inte är bestående om träningen av de motoriska färdigheterna inte får fortsätta (a.a).  

Harvard (2004) beskriver hur det historiskt sett och till viss del fortfarande idag, ser 
lärande som något som främst försiggår inne i huvudet på individen, samtidigt som 
resten av kroppen förväntas sitta still. Våra liv har gått mot mer stillasittande i hela 
vår livsstil, vilket medför att det får negativa hälsoeffekter, som benskörhet och 
fetma förklarar Harvard (2004). Idag menar författaren att det egentligen finns 
kunskap om att det finns samband mellan motorisk och kognitiv utveckling. Detta 
borde i större omfattning ge oss vägledning i hur vi planerar och lägger upp vår 
undervisning i skolorna. Vi måste tänka på elevernas personliga utveckling i ett 
perspektiv som tar hänsyn till hela kroppen (a.a).  

Nyberg och Tidén (2006) betonar att det inte bara är skolan som bär ansvar för att 
utveckla barnens motoriska färdigheter. Ansvaret bör delas mellan idrottsrörelsen, 
hemmet och skolan, men eftersom det finns uppnåendemål har skolan ett uttalat 
ansvar (a.a). 

Detta finns beskrivet som ett av strävansmålen för ämnet idrott och hälsa. 

Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven utvecklar 
sin fysiska, psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild 
(Skolverket, 2000. s.1). 
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Bernerskog (2006) betonar att det är skolan som bär ansvar för att se till att alla barn 
får möjlighet att lyckas. Hon menar att det finns ett samband mellan psykisk hälsa 
och fysisk aktivitet, detta leder till ökad självkänsla och bättre självuppfattning. 
Därför menar Bernerskog (2006) att vi måste planera in mer rörelse integrerat i andra 
ämnen. Hon hänvisar till Ericssons (2003) undersökning vid Bunkefloprojektet som 
visar på att vi får en ökad skillnad mellan barn som utövar fysisk aktivitet och de 
som blir mer stillasittande. Undersökningen visar att knappt hälften av de 6-7 åringar 
som ingår i projektet har den motoriska grundförmåga som förväntas av barn som 
börjar skolan. Genom att öva upp barnens rörelseförmåga, genom lek och rörelse 
under hela skoldagen kan fler barn få möjlighet att lyckas vid olika tillfällen som 
passar just det barnet bäst. Pedagogernas bemötande har stort inflytande på barnens 
självbild. Alla barn måste få positiv respons på det de gör, barn som hela tiden får 
höra att de gör fel, tröttnar fort (a.a). Att ge alla möjlighet att känna sig delaktiga är 
pedagogernas uppgift enligt Hammar (2010). Självkänslan och upplevelsen av 
delaktighet menar Hammar (2010) är förutsättningar för att alla barn ska må bra 
(a.a). 

I dagens stressade samhälle har många föräldrar svårt att hinna med att aktivera sina 
barn på fritiden. Trafikerade skolvägar och stress gör att föräldrar hellre skjutsar sina 
barn, än att de ger barnen möjlighet att röra sig genom att promenera till och från 
skolan. När familjen väl har kommit hem på kvällen har föräldrarna fullt upp med 
annat och tv eller dator blir det som barnen ägnar sig åt istället för rörliga lekar 
utomhus. Bernerskog (2006) beskriver hur många barn är så ovana vid att 
promenera, så att det blir svårt för dem att gå på utflykter och att göra olika 
studiebesök. Detta gör rörelsen i skolan och på fritids ännu viktigare, pedagogerna 
måste planera rörelse och aktivitet under hela skoldagen, och i alla ämnen. Vi som 
pedagoger får ta ett större ansvar än tidigare att för få daglig rörelse som en naturlig 
del av livet för alla barn (a.a). 

En högre andel av barnen i år nio bedöms ha en bättre motorik, än de yngre barnen. 
Detta kan bero på att barnen i år tre behöver mer tid till att befästa rörelserna. Nyberg 
och Tidén (2006) ställer sig dock kritiska och undrar om man inte borde oroa sig för 
de här barnen, eftersom de tillhör en ny generation som lever ett mer inaktivt liv, och 
kanske inte kommer att utveckla sina motoriska färdigheter på samma sätt som 
barnen i år nio. Författarna anser därför att det är viktigt att följa upp de yngre barnen 
för att se hur de motoriska färdigheterna kommer att utvecklas. Studiens resultat 
visar på att ålder, kön, övervikt och styrkestatus är kopplade till motoriska 
färdigheter (a.a). 

Hälften av eleverna i gruppen som fick sämst resultat är överviktiga, författarna 
frågar sig om det kan vara på grund av barnens övervikt, som de rör sig mindre, eller 
beror övervikten på att barnet har motoriska svårigheter, som gör att barnet avstår 
från fysisk aktivitet (Nyberg & Tidén, 2006). 

Ericsson (2003) anser att det är anmärkningsvärt att det i mål för grundskolan, Lpo 
94, inte nämns något generellt om motorik och rörelseförmåga, men däremot har 
ämnet idrott och hälsa ett ansvar för barn med motoriska svårigheter. I Läroplanen 
Lpo 94 står det 

Ämnet idrott och hälsa har ett särskilt ansvar för de elever som har brister in sin 
fysiska eller motoriska förmåga eller andra svårigheter i samband med 
kroppsrörelser och friluftsliv (Utbildningsdepartementet, 1994, s.42). 
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Vi kan dock se en förändring i den nya läroplanen, Lgr 11 där det står att 

Skolans uppdrag är att skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att 
eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s.6). 

 

2.6 Motorik och rörelse kopplat till inlärning 

Ericsson, (2003) har i sin avhandling utgått från Bunkefloprojektet som startade 
1999. Syftet med projektet var att studera påverkans effekter av utökad fysisk 
aktivitet. I projektet har motoriken, skolprestationer och koncentrationsförmåga 
studerats. I Bunkefloprojektet ingår flera forskningsprojekt, däribland en 
hälsofrämjande livsstil, där skolans idrottsundervisning utökas. 
Idrottsundervisningen utökades från två till tre timmar i veckan, och olika 
idrottsföreningar ledde fysisk aktivitet. Barnens skoldagar förlängdes med 45 
minuter per dag, och obligatorisk rörelselek infördes. Den aktuella skolans elever 
skulle ha minst fem lektioner rörelse på schemat under hela sin grundskoletid (a.a). 

I studien har Ericsson (2003) kunnat se att barnens grovmotorik blev bättre med ökad 
rörelseaktivitet i skolan. Barnen som var med i studien uppvisade bättre koordination 
och motorik än eleverna i jämförelsegruppen. Studien visade även att barns 
koncentrationsförmåga blev bättre med ökad motorisk träning och fysisk aktivitet. 
Detta visade sig genom att elevernas beteenden bedömdes vid flera olika tillfällen. I 
studien visade det sig även att de barn som hade en god motorik även hade bättre 
koncentrationsförmåga. Undersökningen visade att motorisk träning hade betydelse 
för resultaten i svenska, speciellt för barnens första läs och skrivinlärning. Dessutom 
visade resultaten att motorisk träning har betydelse för skolprestationer i matematik 
för elever med inlärningssvårigheter. En jämförelse har gjorts mellan barn i 
projektgruppen och jämförelsegruppen, den visar att motorisk träning har större 
betydelse för barn med stora motoriska brister, än för andra barn. Detta kunde utläsas 
genom resultaten i de nationella proven i svenska och matematik (a.a).  

Engström (2004) skriver att barns motoriska träning och fysiska aktivitet är viktiga 
delar för barns utveckling, både ur medicinsk och social betydelse. Engström menar 
att vi måste verka för att sprida kunskapen om hur viktig barns och ungdomars 
fysiska aktivitet är både för deras inlärning och deras möjligheter till social samvaro 
(a.a). 

Ingvar (1999) är professor i neurofysiologi vid Karolinska institutet. Han har forskat 
på samband mellan aktivitetsförändringar i hjärnan och beteende. Han menar att 
vissa beteenden och rörelser, såsom att gå eller röra sig bör vara automatiserade 
processer. Om de inte är det tar de mycket aktivitet från hjärnan som behövs till 
annat. Om dessa rörelser av någon anledning inte är automatiserade behövs 
medveten, kontinuerlig motorisk träning för att träna upp dessa motoriska färdigheter 
(a.a). 

Höien och Lundberg (2001) skriver i sin bok att det är viktigt med motorik och att 
det krävs finmotoriska färdigheter för att bland annat klara av att skriva och 
artikulera. De som är tveksamma till nyttan med motoriska övningar hänvisar ofta till 
att det inte finns någon direkt koppling mellan motorik och läsinlärning (a.a). 
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Harvard (2004) hänvisar till flera studier som tyder på att det finns ett samband 
mellan motorisk träning och skolprestationer, men författaren varnar för att studierna 
kan vara tveksamt vetenskapligt tillförlitliga. Hon grundar detta på att studiernas 
testsituationer är svåra att genomföra spontant, samt att resultatet av testerna skulle 
kunna bero på att de personer som medverkar i testgrupperna är mycket engagerade i 
frågan, vilket medför att det smittar av sig engagemang och glädje på testpersonerna. 
Studierna visar dock på att det finns samband, då fysisk aktivitet och kroppsrörelser 
indirekt påverkar blodgenomströmningen till hjärnan, vilket har betydelse för 
individens förmåga till inlärning (a.a). 

Myrberg (2003) varnar för motorisk träning som ett mindre effektivt sätt att hjälpa 
barn med läs- och skrivsvårigheter. Författaren menar att metoden egentligen inte är 
skadlig, men att det kan ta fokus från effektivare metoder. Forskarna som blivit 
intervjuade i rapporten beskriver metoder så som motorisk träning som ett vanskligt 
arbetssätt. De anser att många barn möjligen har motoriska problem och att dessa kan 
visa sig i många andra sammanhang, men när det gäller läsinlärning hänvisar 
forskarna till att det inte finns tillräcklig forskning som visar att det skulle kunna ha 
några effekter (a.a).  

Elbro (2008) beskriver hur elever och pedagoger borde besparas  det besvär som det 
innebär att använda sig av motorik i samband med läs- och skrivinlärning. Hon 
hänvisar till en sammanställning av fem undersökningar där resultatet visade att det 
fanns ett samband mellan motoriska färdigheter och läsfärdigheter i skolan endast för 
ett fåtal elever. Vidare skriver författaren att argumenten för betydelsen av barns 
motoriska utveckling, i samband med dess läs- och skrivutveckling är obefintliga 
(a.a). 

 

2.7 Effekter av rörelse och motorisk träning 
Åhs (1986) beskriver att om man har kontroll över sin kropp och rörelseförmåga 
ökar möjligheten att utveckla sin självkänsla. Många gånger har barn som är 
motoriskt välutvecklade lättare att passa in i kamratgruppen (a.a). Detta beskriver 
även Grindberg och Langlo Jagtøien (2000), genom att säga att ett barn som har 
kontroll över sin kropp har lättare att delta i alla sorters lekar och dessutom möjlighet 
att leka i många olika sorters miljöer (a.a). Även Höien och Lundberg (2001) menar 
att barns motoriska färdigheter är viktiga för att barnet ska få en god självbild. God 
självbild är enligt författarna en förutsättning för all inlärning, även läsinlärning. 
Detta menar författarna bevisar att det finns en indirekt koppling mellan motorik och 
läsinlärning (a.a).  

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) beskriver att motoriska övningar kan leda till 
att barn kan utföra rörelser samtidigt som de kan tänka på annat, detta tränar barnet 
att kunna göra flera saker samtidigt. Under tiden som barnet lär sig en ny färdighet 
kan det vara väldigt koncentrerat på uppgiften, men det är av största vikt att 
grundläggande rörelser sitter automatiserade, annars kan det hända att det går åt så 
mycket koncentration på rörelser, att barnet har svårt att tänka på andra saker. 
Författarna poängterar att ingen kan räkna med att barnet lär sig läsa genom motorisk 
träning, men att det ändå finns ett samband eftersom det kan vara svårt för ett barn 
med motoriska svårigheter att koncentrera sig på att sitta stilla, vilket i sin tur 
hämmar läsinlärningen (a.a).  
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Vad är orsak och vad är verkan frågar sig Nyberg och Tidén (2006). Har barn svag 
motorik på grund av för lite rörelse, eller väljer barn med svag motorik att inte delta i 
lek. Troligen hänger det ihop, därför bör vi erbjuda barn mer fysisk aktivitet i skolan 
(a.a). 

Ericsson (2003) menar att det går att se att motoriken förbättras med fysisk aktivitet 
och träning i skolan. I resultatet från Bunkefloprojektet visar det sig att barns motorik 
är påverkbar, och att undervisningen i skolan har betydelse. Andra faktorer som kan 
ha spelat in på det positiva resultatet kan vara föräldrar och elevers positiva 
inställning, eleverna som varit med i studien har varit mer aktiva både på raster och 
på fritiden, vilket kan ha påverkat den motoriska utvecklingen (a.a).  

Goddard (2004) anser att det kan vara svårt för barn att sitta stilla och vara 
uppmärksamma när de börjar i skolan. En del barn har också svårt att hålla en penna 
och få ögonen att göra de rörelser som krävs för att kunna följa en rad, medan andra 
barn klarar det utan svårigheter. De barn som har svårigheter med dessa rörelser 
saknar ofta nödvändiga fysiska förutsättningar för att de ska kunna lyckas och ofta 
upplevs det att dessa barn har inlärningssvårigheter. Balans, uppmärksamhet och 
koordination är viktiga delar i all teoretisk inlärning (a.a). 

2.8 Sammanfattning av bakgrund 
 

       Tydlig och direkt koppling 

       mellan motorik och inlärning 

Åhs (1986), Mellberg (1993),     
Hannaford (2001), Ericsson (2003), 
Engström (2004), Sohlman (2005),    
Ellneby (2007) och 

     Hammar & Johansson (2008) 

 Tveksamma, men  

  menar att det kan finnas en  

 indirekt koppling, där barn med 

     motoriska svårigheter kan ha svårt att sitta 

stilla, vilket kan hämma inlärning. 

Ingvar (1999), Grindberg & Langlo Jagtøien (2000), 

Höien & Lundberg (2001), Harvard (2004) Varnar för att motorisk träning  

och Nyberg & Tidén (2006). kan ta fokus från andra 
metoder vid 
inlärningssvårigheter 

      Myrberg (2003) och Elbro (2008).  

 

 

 

Figur 2. Sammanfattning av bakgrund, motorik kopplat till inlärning 
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3 SYFTE 

Ericsson (2003) pekar på vikten av att upptäcka motoriska svårigheter tidigt, då 
dessa kan försvåra inlärningen längre fram i barnens färdighetsutveckling, vilket kan 
ge barnet problem med inlärning senare i skolan. 

Skolverket har i läroplanen, Lpo 94 förtydligat att: 

Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet under hela 
skoldagen. (Utbildningsdepartementet, 1998. s.5). 

 

 

Syftet med den här undersökningen är att se hur pedagoger med medveten och 
teoretiskt baserad rörelse och motorisk träning kan gynna inlärning i skolans 
teoretiska ämnen. Vi vill undersöka vad forskning visar och hur pedagoger arbetar 
med motorik och rörelse på olika skolor. Därigenom vill vi se om barnen kan få ökad 
koncentration och en bättre hälsa med daglig rörelse. 

 

 

Vår problemformulering är: 

• Arbetar pedagoger medvetet med rörelse i skolan? 

• Får alla barn möjlighet till rörelse under hela skoldagen? 

• Går det att se ett samband mellan rörelse, motorik och inlärning? 
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4 METOD 

 

4.1 Val av metod 

Det finns olika sätt att genomföra en undersökning på, kvalitativa och kvantitativa 
strategier. Det arbete vi valt att göra utgår ifrån en kvalitativ forskning. Vi valde att 
göra sju djupintervjuer för att vi ville få en helhetsbild av hur pedagoger arbetar med 
rörelse och motorik i skolorna (Olsson & Sörensen, 2004). Vi har valt att göra 
standardiserade intervjuer där frågorna och situationerna ska likna varandra, detta för 
att vi ska kunna jämföra resultaten (Trost, 2005). 

Intervjuerna kommer att vara grunden till vår studie där vi vill jämföra forskning mot 
hur pedagoger arbetar i skolorna. Detta gör vi bäst genom intervjuer där 
informanterna ger oss insyn i hur de arbetar med rörelse och motorik i det dagliga 
arbetet för alla barn. Vi har formulerat frågor så att vi ska få en bild av hur deras 
arbete ser ut och vilka metoder som informanterna använder sig av. Målet med 
intervjuerna är att få en tydlig bild av arbetet kring motorik och rörelse.  

Problemställningen tillsammans med det teoretiska perspektivet ger oss en bild av 
vad vi ska ställa för frågor (Trost, 2005). Vi har gjort frågor till informanterna genom 
att läsa relevant litteratur, detta ska leda till att vi lättare kan förbereda relevanta 
frågor. Vi har valt att inleda intervjuerna med neutrala frågor, detta för att hjälpa 
informanterna att känna sig bekväma i situationen, likaså har vi avslutat vi 
intervjuerna neutralt. Här finns det tillfälle till tillägg som känns betydelsefullt för 
informanten (Patel & Davidsson, 1994). 

Vi har kritiskt gått igenom frågorna för att vi ska undvika missuppfattningar. Vi har 
även diskuterat om frågorna är relevanta för vår frågeställning. Vi har använt oss av 
ljudinspelningar under intervjuerna eftersom det underlättar för att registrera exakta 
svar (Patel & Davidsson, 1994).  

 

4.2 Undersökningsgrupp 

Utifrån vårt intresse kring rörelse och motorik och hur man arbetar med motoriska 
övningar i skolan valde vi att kontakta barn och utbildningskontoret i kommunen. 
Där fick vi namnen på personer som i olika omfattning arbetar med motorik och 
rörelser, dessutom har vi fått namn på andra personer som är aktiva inom området 
via andra rekommendationer. Vi valde att rikta in oss på grundskolans tidigare år och 
på förskoleklassen eftersom det är viktigt att alla barn får en bra start, där rörelse är 
en naturlig del. Vi valde att kontakta olika yrkeskategorier, som specialpedagog, 
lärare, fritidspedagog, förskollärare, idrottslärare och resurslärare. Detta gjorde vi för 
att få olika yrkeskategoriers syn på rörelse och motorik i skolan. Vi tog kontakt med 
de berörda personerna via e-mail där vi berättade om vår undersökning och frågade 
om de kunde tänka sig att bli intervjuade. 

4.2.1 Presentation av de olika informanterna  

Av de sju informanter som vi intervjuat, är fem pedagoger verksamma på 
landsortsskolor, endast två är verksamma i tätorten. Detta beror på att av de 
informanter som blivit tillfrågade, är det få från tätorten som har velat ställa upp på 
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en intervju. Samtidigt som samtliga tillfrågade på landsortsskolorna har tackat ja till 
att bli intervjuade. 

Förskollärare, 61 år. Förskollärarutbildning, med 20p specialpedagogik, hon fick 
grunden till motorik, samt betydelsen av rörelse under 70-talet, då det var populärt. 
Läste mycket om motorik under specialpedagogikutbildningen. Förskolläraren 
arbetar i en F-1, hon arbetar med rörelse för alla barn, både ute och inne. 

Fritidspedagog, 51 år. Fritidspedagogutbildning. Vi har ställt frågor utifrån hennes 
arbete i en F-3, frågorna riktar sig till arbetet under skoldagen. Fritidspedagogen 
arbetar inte med medveten motorisk rörelseträning, men hon arbetar medvetet för att 
barn ska få möjlighet att röra sig under hela skoldagen. 

Klasslärare A, 42 år. Grundskollärarexamen, arbetat som lärare i fem år. Läraren 
arbetar i en liten skola i en F-2 med 10 elever. 

Klasslärare B, 58 år. Förskollärarutbildning med påbyggnadsutbildningar 
motsvarande grundskollärare, hon har genomgått flera utbildningar i motorisk 
stimulering, bland annat från Sensomotoriskt centrum i Mjölby. Läraren arbetar i en 
F-1 och börjar varje skoldag med motoriska övningar för alla barn, efter ett bestämt 
arbetssätt som heter The Games (som nämns i bakgrunden s.8). 

Idrottslärare, 29 år. Lärare i idrott- och hälsa från förskoleklass till gymnasienivå. 
Hon undervisar på låg- och mellanstadiet, idrottsläraren arbetar dagligen med rörelse 
och friskvård. 

Resurslärare, 44 år. Grundskollärare med utbildning i Schweiz, danspedagog och 
Yogainstruktör. Har arbetat med motorik i ett år. Läraren arbetar i en F-1 där hon 
börjar varje skoldag med motorisk stimulering för alla barn. 

Specialpedagog, 58 år. Lågstadielärare med specialpedagogutbildning. Arbetar på 
flera skolor där motoriska träningsprogram används för att utsläcka hinder för 
eleverna. Specialpedagogen handleder pedagoger som arbetar med barn i svårigheter.  

4.3 Genomförandet 

Patel och Davidsson (1994) skriver att det är viktigt att förbereda informanterna 
genom att berätta om syftet till undersökningen. Detta gjorde vi i vårt mail där vi 
frågade informanterna om de ville ställa upp på en intervju. Vi informerade även om 
de etiska aspekterna, såsom att vi har tystnadsplikt och att vi inte kommer nämna 
några namn i rapporten. Vi berättade även att det inte kommer att gå att spåra 
informanterna, utan att de kommer förbli anonyma (a.a).  

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en MP3 spelare, vi förde även anteckningar 
under intervjuerna. Detta för att vara säkra på att vi skulle få med alla viktiga delar. 
Även Patel och Davidsson (1994) anser att detta är viktigt, så att intervjuarna kan 
koncentrera sig på intervjun. Vi skrev ut inspelningarna ordagrant för att underlätta 
sammanställning av resultatet.  

Vi var två studenter som intervjuade, där den ena ställde frågor och den andra förde 
anteckningar. Vi genomförde intervjuerna ute på skolorna, i lugn och ro. Varje 
intervju tog ca 45 minuter, vid tidpunkter som informanterna själva har valt. Detta 
för att informanterna inte skulle behöva känna någon tidspress. 
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4.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vi tror att vi har ökat trovärdigheten genom att vi båda har varit med under 
intervjuerna. På så sätt har vi haft möjlighet att diskutera de svar vi fått. Genom detta 
förfarande har vi därför kunnat minska eventuella feltolkningar, eftersom vi båda har 
deltagit vid intervjutillfällena (Patel & Davidsson, 1994). 

Genom att våra informanter har erfarenhet från och arbetar vid flera olika skolor 
anser vi att detta har lett till en större tillförlitlighet, än om vi endast hade intervjuat 
personal från en skola. 

I resultatet går det inte alltid att definiera vem av våra informanter som säger vad. 
Detta har vi valt att göra eftersom flera av våra informanter känner till varandra och 
skulle på så vis kunna identifiera varandra i texten. Då vi har lovat källskydd har valt 
att inte alltid presentera vem som säger vad. 

4.5 Felkällor 

När vi skickade ut en förfrågan till att delta i vår undersökning, var det tyvärr ett 
antal pedagoger som tackade nej, på grund av att de inte hade tid, eller att det hade 
gått för lång tid sedan de arbetade med rörelse och motorik. Vi har fått uppfattningen 
att motorikens betydelse för inlärning känns lite gammalmodigt, det var något som 
gjordes på 70- talet, och inget som diskuteras nu. Vi kan tänka oss att detta kan ha 
påverkat vårt resultat, eftersom de informanter vi fått möjlighet att intervjua är 
personer som är engagerade inom ämnet. Men för att göra arbetet så trovärdigt som 
möjligt har vi valt att sprida valet av informanter över flera yrkesgrupper. (Patel & 
Davidsson, 1994). 

 

4.6 Etiska aspekter 

Det är viktigt att veta att alla människor i samhället kan ställa krav på forskning som 
bedrivs, och de som medverkar har rätt till integritetsskydd, därför finns det inom 
alla forskningssammanhang fyra krav som måste uppmärksammas. Det är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 1990). 

Det är mycket viktigt att de etiska aspekterna följs, den intervjuade personen har rätt 
till integritet. Det är relevant att den intervjuade personen känner till syftet med 
intervjun och att denne har uppfattat vad den ska handla om. Tystnadsplikt och 
konfidentialitet är nödvändiga (Trost, 2005). 

Det är viktigt att informera informanterna om att deltagandet är frivilligt, vi har 
påtalat att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under intervjun. De har 
även informerats om att deras medverkan sker helt på deras egna villkor, de har rätt 
att bestämma på vilka villkor de deltar samt hur länge de vill medverka. Vi har även 
informerat om att vi har tystnadsplikt, vi kommer inte att redovisa namn eller annan 
information som kan härledas till informanten (Vetenskapsrådet, 1990). 
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5 RESULTAT 

 

5.1 Begreppet motorik 

5.1.1 Informanternas tankar om begreppet motorik 

På frågan om vad begreppet motorik betyder svarade fyra av informanterna att det är 
rörelse. En av dem svarade att det finns ett mål med rörelsen. En annan svarar att det 
utgår från rörelser som alla barn har naturligt. Hon beskriver det som en triangel, där 
botten är rörelser som barn har naturligt, mitten de som inte kommit igång riktigt 
med sina rörelser och som behöver extra hjälp. De barn som är i toppen på triangeln 
är barn som av olika anledningar behöver hjälp med sina rörelser. 

 
                                                                                               Barn 

                                                                                                 som behöver 

                                                                                                    hjälp med sina rörelser. 

 
                                                                                                            Barn som behöver lite extra 

                            stöd för att klara sina rörelser 

 
                                             Rörelser som alla barn kan naturligt 

 

 

  Figur 3. Beskrivning av specialpedagogens triangel 

Idrottsläraren beskriver begreppet motorik som en förmåga att hantera kroppen i 
olika situationer. Förskolläraren pratar mer om begreppen grovmotorik, finmotorik 
och deras samband. Hon beskriver att grov- och finmotorik hänger ihop, har ett barn 
svårt med det ena, har det ofta även svårt med det andra.  

 

5.1.2 Hur arbetar du med rörelse och motorisk stimulering? 

Fyra av informanterna svarar att det är viktigt för alla barn att röra sig, om de inte får 
röra sig, kan de få svårt att koncentrera sig och sitta stilla. Informanterna kan se 
tydliga skillnader, mellan tillfällen då barnen haft möjlighet att röra på sig först eller 
om de inte har fått det. 

En informant svarar att hon bara jobbar med naturliga rörelser, de rörelser som barn 
gör från att de ligger i magen till att de kan stå och gå. Hon beskriver olika reflexer 
som barn ibland kan ha kvar och som måste utsläckas för att de inte ska hindra 
barnets utveckling. Barn övar hela tiden på att automatisera reflexerna, så att de 
behärskar dem utan att behöva tänka på dem. Om reflexerna inte utsläcks, kan detta 
bli ett hinder för läsning och skrivning, menar hon. En annan informant berättar att 
hon arbetar med många olika övningar. Varje morgon arbetar hon med en engelsk 
metod som heter The Games.  
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Jag arbetar med motorisk stimulering, för det är så himla viktigt, för barn är inte 
så medvetna om vad de gör i lek, åtminstone inte på det sättet. När de leker är 
det så mycket annat i leken, men när de jobbar med motorik försöker man lista ut 
om det finns några brister eller några problem. (Resurslärare) 

Både idrottsläraren och förskolläraren betonar vikten av att utveckla rörelsemönstret 
tidigt, de arbetar med de viktiga grundläggande rörelserna som sitta, åla, krypa gå, 
springa och hoppa. Idrottsläraren beskriver att barnen får träna de olika 
grundformerna genom olika redskapsbanor. Hon pratar också om det motoriska 
fönstret. 

Jag skulle säga att upp till år fem ungefär, står det motoriska fönstret öppet. Då 
har eleverna egentligen väldigt lätt för att träna sitt rörelsemönster. Efter år fem 
stängs fönstret mer och mer, och då blir det svårare för eleverna att utvecklas 
motoriskt (Idrottsläraren). 

Även resursläraren beskriver detta från egen erfarenhet då hon själv gick en 
danspedagogutbildning. Under utbildningen fick hon möjlighet att prova motoriska 
övningar och insåg att hon hade brister som var väldigt svåra att öva bort. 

Två av informanterna svarar att det är svårt att hinna med rörelse under skoldagen. 
Men fritidspedagogen svarar att barnen inte har sitt skolmaterial i anslutning till 
borden, de måste röra sig för att hämta material. Pedagogerna anser precis som de 
andra informanterna att rörelse är viktigt, men att det är svårt att få tid till det under 
den tidspressade skoldagen. 

Klasslärare A har tidigare arbetat med hjärngympa, hon gjorde det tillsammans med 
en annan lärare som har gått i pension. Nu har hon dock tagit bort det, hon vet att det 
finns forskning som säger att det är bra för barnens inlärning, men ser inte riktigt att 
det skulle ge någon större effekt. 

5.1.3 Får alla barn motorisk träning eller rörelse varje skoldag? 

Tre av våra informanter svarar att alla barn upp till årskurs tre har motorik och 
rörelse på schemat varje dag. En av dem svarar att hon även har med fler barn som är 
äldre om de har extra behov, och de är med varje dag. På en skola anordnas dessutom 
träning för barn som behöver extra hjälp och stöd, tre gånger i veckan. Dessa barn 
har under de gemensamma träningspassen observerats. De erbjuds extra hjälp under 
kortare övningspass. Pedagogen är noga med att poängtera att dessa extra övningar 
är frivilliga, men att de barn som erbjuds, oftast ser det positivt och går med på att 
göra det. 

En av informanterna berättar hur effekten av att ha rörelselekar varje morgon har lett 
till att barnen fått en större självkännedom och en livligare fantasi som visar sig när 
de sedan skapar lekar på rasterna. Lekarna på rasterna har blivit livligare, och det i 
sin tur leder till att barnen rör sig mer under hela skoldagen. 

Idrottsläraren beskriver hur alla barn får vara med på alla övningar, och att de ökar i 
svårighetsgrad beroende på hur långt barnen har kommit i utvecklingen. En del 
moment är lättare och andra är svårare. 

Förskolläraren förklarar att de har promenad på schemat två gånger per vecka, men 
att hon även tänker på motorik och rörelse under planerade lekar. De har även 
utelektioner i olika ämnen två gånger i veckan. Exempelvis utematte, där de hoppar 
på brädor och får in rörelse och matematik på ett naturligt sätt. Idrott har de bara en 
gång i veckan, men då har de ett förlängt pass. Förskolläraren betonar vikten av att 
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barn lär sig av- och påklädning och beskriver även detta som en motorisk träning och 
rörelse som alla barn behöver lära sig att behärska. Om hon ser att någon behöver 
extra hjälp med sin rörelseförmåga lägger hon in det i ett vanligt lekpass. 

Om något barn behöver något extra, så tar vi det när de leker. Det är ju inte fel 
att de som redan kan också gör det. Då pekar man ju inte ut någon, utan man tar 
alla tillfällen i akt. Jag gör övningarna med alla barn, även om det egentligen är 
två som inte kan, eftersom det inte är någon som mår dåligt av att göra 
övningarna (Förskolläraren). 

Två informanter beskriver att rörelse är något som barnen får naturligt under 
rasterna, de har det inte schemalagt rörelse varje skoldag, men man lägger in rörelse 
eller lekpass någon gång ibland. 

Två av informanterna berättar att det är viktigt att informera föräldrar om hur viktigt 
det är med daglig rörelse. En av informanterna beskriver att det krävs tydlig 
information i början av läsåret, då nyttan med rörelseträningen beskrivs. Detta för att 
föräldrarna ska vara positiva och få en ökad förståelse av hur viktigt det är med 
daglig rörelse. Den andra informanten beskriver att hon ofta bjuder in föräldrar för 
att de verkligen ska se vad de gör och varför det är så viktigt. 

5.2 Eventuellt samband mellan rörelse, motorik och inlärning 

En av informanterna beskriver att hon har hört att det kan finnas en koppling mellan 
motorik och inlärning, men hon är inte säker. Hon berättar att detta var något man 
arbetade mycket med under 70-talet, och att hon varit på kurser som härstammade 
från sensomotoriskt centrum i Mjölby. Hon tror att det kan vara så att en del barn kan 
ha svårare med läsning om de har det svårt motoriskt, men hon kan inte ge något 
exempel. Däremot är hon övertygad om att barnen får ökad koncentration och mår 
bättre av att röra på sig. 

Fyra informanter anser att de ser klara kopplingar mellan motorik och inlärning och 
alla sju är överens om att koncentrationen ökar och att barnen har lättare att sitta 
stilla om de får möjlighet att röra på sig först. De ser stora skillnader vid tillfällen då 
barnen inte har fått möjlighet att röra sig först. 

Klassläraren B som vi har intervjuat beskriver att rörelse och motorik har stor 
koppling till inlärning. På hennes förra arbetsplats, arbetade hon i en förskoleklass 
med mycket medveten motorisk stimulering. Där kunde lärarna som sedan tog över 
barngruppen, när de började första klass, se en skillnad mot barn från andra klasser, 
på att barnen kunde sitta stilla och koncentrera sig. Hon menar även att eleverna får 
också en bättre självkänsla när de behärskar sin kropp, och även det menar hon kan 
stärka barnen.  

Specialpedagogen beskriver att det har riktats kritik mot motorisk träning i samband 
med läs- och skrivinlärning, till exempel Myrberg (2003) i sin konsensusrapport. 
Hon beskriver att det råder ett missförstånd där det finns en del människor som tror 
att enbart motorik kan få barn att lära sig läsa. 

Vi pratar om att undanröja hinder först, vi måste se till att de hör och ser bra. 
Men sen måste man naturligtvis ha lästräning! Det är ingen som säger någonting 
annat om det! Det är jätteviktigt att vi som pedagoger är detektiver som måste 
undanröja alla hinder (Specialpedagog). 

Idrottsläraren beskriver att många elever har en tendens att bli klumpiga, och i 
idrottsämnet kan det bli svårt för eleverna i olika lekar. Barnens självförtroende kan 
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bli försämrat om motoriken är svag, det i sin tur kan leda till att de inte vill delta i 
rörliga lekar på rasterna. Detta är något som tre av informanterna tagit upp som 
viktiga delar, att vi som pedagoger måste hjälpa alla barn att öva upp sin 
rörelseförmåga så att de har möjlighet att delta i leken. 

Fritidspedagogen ser att barn kan få svårt att koncentrera sig om de får sitta stilla för 
länge, däremot har hon inte sett något samband hos de barn som har motoriska 
svårigheter, att de skulle problem med inlärning. Hon anser vidare att det kan finnas 
ett samband, eftersom hon har sett att ett barn med finmotoriska svårigheter kan ha 
svårt att hålla i en penna och får därmed problem med att skriva, detta kan verka 
hämmande för barnets skriftspråksutveckling. 

Klasslärare A har inte sett att det skulle kunna finnas något samband mellan motorik 
och inlärning, hon har sett att motoriskt svaga barn även kan vara mycket bra på 
idrotten. 

5.3 Rörelse och motorik integrerat med andra ämnen 
De flesta av våra informanter har varit frågande till om de integrerar rörelse i skolans 
andra ämnen, men med följdfrågor har vi fått fram att de har mycket rörelse under 
hela dagen även om de inte tänker på det som en egen del. Förskolläraren ger 
exempel som musik, idrott och temaarbete. 

Den specialpedagog som vi intervjuat, beskriver hur hon har sett pedagoger i arbetet 
med matematik kopplat till rörelse. På den aktuella skolan arbetar de med matematik 
utomhus och gör matematik med hela kroppen, genom att stega, bygga, och de får 
ställa sig i olika formationer. Hon anser vidare att pedagoger i skolan måste tänka på 
att barn inte kan sitta still hur länge som helst, och att man måste avbryta emellanåt 
för rörelse under hela skoldagen. 

En informant svarar att motorik och rörelse genomsyrar hela dagens planering, 
eftersom det är viktigt att barn rör på sig. 

Förr så var man medveten om att det inte var bra för barn att sitta still, utan att de 
behövde röra på sig ibland. Tyvärr har det försvunnit (Klasslärare B). 

En informant svarar att hon inte integrerar motorik och rörelse när hon planerar 
undervisning. Men hon beskriver att hon alltid tänker på rörelse, eftersom det är 
viktigt. Rörelse finns med i tanken under hela skoldagen men hon har inte speciella 
pass för det, mer än på morgonen då de har motorisk träning. 

Idrottsläraren beskriver hur hon försöker integrera olika ämnen i idrotten. Hon 
upplever att pedagoger oftare använder rörelser till barn i lägre åldrar olika 
klassrumssituationer, men ju äldre eleverna blir, desto oftare blir rörelserna 
bortplockade från lektionerna. 

Två av informanterna har inga rörelse- och motoriska pass under veckan, förutom 
idrott. 

5.4 Varför är det inte fler som arbetar med rörelse varje dag? 
Två av informanterna svarar att många anser att det kan vara besvärligt. En av dem 
tror att många är rädda för att det kan bli rörigt, om man väljer att ha rörelse i stora 
gymnastiksalar. Två av dem tror att många drar sig för att ha med rörelse på schemat 
eftersom det tar för mycket tid. De tror det är det största argumentet, men de menar 
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att det ändå är en prioriteringssak. Här vinner vi så mycket av att starta upp dagen 
med rörelse, dessutom vinner vi även en naturlig kontakt med barnen. 

Specialpedagogen är rädd att kunskapen saknas hos många, hon menar också att det 
inte behöver ta så mycket tid. Många gånger kan man göra rörelser även om man är 
kvar inne klassrummet. 

Fritidspedagogen säger att det handlar om att alla barn måste nå målen i alla ämnen, 
och då glöms det lätt bort att barn behöver röra sig under skoldagen.  

Numera fokuserar man bara på att barnen ska nå de uppsatta målen 
(Fritidspedagogen). 

Idrottsläraren tror att många pedagoger skyller på att skolan idag är väldigt 
målinriktad, och då finns inte tiden. Hon tror att pedagogerna anser att de inte har tid 
och att de inte hinner med. Hon tror att motorik och rörelse skulle underlätta för 
skolprestationerna. Hon hänvisar till forskning som visar på att barn har lättare att 
lära sig om de får rörelse integrerat i skolan. Tiden och skolans mål är även något 
som klasslärare A talar om. Hon tror även att hon som är ganska nyutbildad lärare 
känner sig osäker på hur hon ska gå till väga om hon skulle vilja ha rörelse och 
motorik i undervisningen. Läraren tror att detta är något som många äldre och erfarna 
pedagoger har med sig från början och lagt till som en rutin som de inte ens tänker 
på. 

Förskolläraren tror att det kan ha att göra med eget intresse, för den som själv är 
intresserad av att röra sig tror hon att det finns naturligt. 

5.5 Konsekvenser av att barn är mer stillasittande 
Förskolläraren och fritidspedagogen ser att barn i dagens samhälle är mer 
stillasittande och tillbringar alltmer tid framför tv och dator. De ser att det ger 
konsekvenser i att barnen har svårare att sitta still och koncentrera sig i skolan och på 
fritids. Förskolläraren ser även att barnen har betydligt lättare att sitta stilla och 
koncentrera sig de dagar som de har börjat med promenad på morgonen. Detta 
beskriver även de informanter som börjar dagen med motorik och rörelse, att barnen 
har mycket lättare att koncentrera sig i klassrummet efteråt. De flesta informanter vi 
har intervjuat anser inte att det tar någon extra tid med rörelse, de anser att de får så 
mycket annat, som kontakt och koncentration istället. 

Klasslärare A svara på frågan om hon kan se några konsekvenser av att barn är mer 
stillasittande 

Nej, inte i den här klassen! Här sitter de aldrig stilla, inte ens när de borde... Eller 
så är det tvärtom! Det har jag inte tänkt på! De sitter så mycket stilla hemma, så 
de måste röra sig här. Så måste det vara! (Klasslärare A) 

Idrottsläraren ser väldigt många konsekvenser av att barn är mer stillasittande. En 
effekt anser hon är att barn idag är mer bensköra och har lättare för att få benbrott, 
vilket beror på att kroppen får för lite belastning. Hon ser en stor skillnad mellan 
elever idag, då många är antingen undertränade eller övertränade, mot tidigare då fler 
barn hade en bättre grundkondition, utan att för den skull vara särskilt tränade. 
Många elever tränar väldigt mycket varje dag, från det att de är mycket små, 
samtidigt som andra barn väljer ett mer stillasittande liv framför tv eller dataspel. 
Hon anser att många elever idag har väldigt dålig kondition. Även klassläraren ser att 
många barn idag har väldigt dålig kondition. Det är större skillnad mellan normalt 
tränade och dåligt tränade barn. Detta anser hon kan få stora problem bara de ska gå 
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på en vanlig promenad. Hon beskriver att detta kan bero på att föräldrar skjutsar sina 
barn, i all välmening, men att detta blir till negativa konsekvenser för barnen. 

Flera av informanterna kunde först inte komma på att de såg någon koppling mellan 
motorik och inlärning. Men efter att ha funderat på överviktiga elever som de har 
kommit i kontakt med på skolan, kunde de se ett mönster att kraftiga barn ofta har 
motoriska svårigheter. Alla informanterna har därefter svarat på frågan om de kan se 
något samband mellan motoriska svårigheter och överviktiga barn, och de ser väldigt 
tydligt att överviktiga barn behöver mer hjälp och träning för att utveckla sin 
motoriska förmåga.  
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6 DISKUSSION 

Våra informanter ser väldigt olika på om det finns någon koppling mellan motorik, 
rörelse och inlärning. Alla är egentligen överens om att det är viktigt för barn att röra 
på sig. Däremot ser de på en eventuell koppling mellan inlärning, rörelse och 
motorik på olika sätt. Vi kan utifrån vår studie se att det skiljer sig mycket beroende 
på hur länge våra informanter har varit verksamma som lärare. Vi kan se att de som 
har en äldre utbildning har i sin utbildning fått lära sig om motorikens betydelse för 
inlärning. De beskriver en våg under 70- och 80 talet, där många pedagoger fick 
vidareutbildning i motorik. 

Några av våra informanter arbetar mycket målmedvetet med motorik varje dag, 
andra svarar först att de inte tror så mycket på kopplingen mellan motorik och 
inlärning, men under tiden som de svara på våra frågor visar det sig att de arbetar 
mycket mer medvetet med motorik eller rörelse än vad de själva ens har tänkt på. 
Andra arbetar inte alls med motorik eller rörelse, alla informanter är dock överens 
om att det är viktigt att barn rör sig mycket och att koncentrationen ökar om barnen 
får möjlighet att röra på sig emellanåt.  

Motorik är ett svårdefinierat begrepp. Ett barns motoriska utveckling kan vara en stor 
del av dess personlighetsutveckling. Har barnet problem att kontrollera sina rörelser, 
kan det vara hämmande för utvecklingen i många avseenden. Barnet kan få 
svårigheter att följa med i leken, eller att sitta stilla i ett klassrum. 

6.1 Arbetar man medvetet med rörelse i skolan? 
Vi har sett i vår undersökning att några pedagoger anser att styrdokumentens mål att 
uppnå är så viktiga, att man inte får med rörelse i planeringen av undervisningen. 
Ericsson (2003) förklarar att det i mål för grundskolan Lpo 94 inte nämns något om 
motorik och rörelseförmåga (a.a). Detta beskriver även två av våra informanter, att 
dagens pedagoger enbart fokuserar på uppnåendemålen i skolan. 

Några av våra informanter tror att många pedagoger drar sig för att lägga in rörelse 
på schemat, eftersom det tar för mycket tid. De flesta är dock överens om att det inte 
behöver ta så mycket extra tid, och att man vinner så mycket annat på det, såsom en 
naturlig kontakt med barnen och att de får ökad koncentration. Även vi anser att det 
är synd att man är orolig för att det tar för mycket tid, vi tror precis som några av 
våra informanter säger att man kan få mycket tillbaka om barnen rör på sig först. Vi 
ser att det verkar vara en bra och betydelsefull start för barnen när skoldagen börjar 
med ett rörelsepass. 

Vi tror att många pedagoger inte har kunskap om betydelsen av rörelse under 
skoldagen, vidare ser vi att flera av våra informanter tror att det tar för mycket tid att 
ha rörelse integrerat i skolarbetet. Vi har dock sett att de som arbetar medvetet med 
rörelse eller motorik under skoldagen ser att de får så mycket annat igen som sparar 
tid, samt att det inte behöver ta så mycket extra tid om man planerar det väl. 

Vi har även fått svar som tyder på att informanten är orolig för att kunskap om 
motorikens betydelse för inlärning saknas. Flera av våra informanter som har en 
äldre lärarutbildning har fått kunskap om betydelsen av motorik och rörelse under 
skoldagen. De planerar in det som en naturlig del, utan att fundera så mycket över 
det. De av våra informanter som har en nyare utbildning känner inte till att det finns 
någon direkt koppling mellan motorik och inlärning. Vilket gör att rörelse och 
motorik inte får en naturlig del i skoldagen. 
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Två av informanterna talade om att man hade utematte, då de får in rörelse och 
matematik på ett naturligt sätt. Bernerskog (2006) menar även att pedagoger måste 
bli nytänkande i planeringen av sin undervisning. Rörelse måste integreras i alla 
ämnen, och att det är viktigt att man tänker på skolgård och utemiljöer som ett 
alternativt klassrum (a.a). 

Förskolläraren beskriver att hon försöker integrera rörelse i musik, idrott och 
temaarbeten. Idrottsläraren försöker integrera övriga ämnen i idrotten, hon tycker att 
det är lättast att integrera matematik i idrotten.  

Flera av informanterna försöker integrera rörelse i matematik, två av informanterna 
har inte planerad rörelse i andra ämnen, men tänker på att det är viktigt att barn inte 
kan sitta stilla så långa stunder åt gången, de lägger in rörelse som pausavbrott. 

Idrottsläraren tror att man oftare integrerar motorik eller rörelse när man arbetar med 
yngre barn i skolan, men att det försvinner ju äldre eleverna blir. Många svarar nej på 
frågan om de integrerar motorik eller rörelse i andra ämnen, men när de får tänka 
efter visar det sig att de använder både motorik och rörelse i flera ämnen, vilket de 
inte ens tänker på. 

Vi tror att det skulle gå att integrera rörelse eller motorik mer än vad som görs i 
skolan idag. Pedagoger behöver mer tid och kunskap för att få möjlighet att planera 
in rörelseaktiviteter i alla ämnen under hela skoldagen. Vi har i vår undersökning fått 
veta att barns koncentration ökar om de får möjlighet att röra på sig, därför tror vi att 
skolarbetet skulle kunna bli effektivare med mer rörelse på schemat. 

 

6.2 Får alla barn möjlighet till rörelse under hela skoldagen? 

I dagens samhälle, där barn är mycket stillasittande ansåg vi att det var intressant att 
se hur våra informanter såg på rörelse och motorisk stimulering. Vi ser att alla 
informanter som vi har intervjuat, tycker att det är viktigt att alla barn får möjlighet 
att röra sig under hela skoldagen. Våra informanter lägger upp arbetet på olika sätt, 
en del med planerade rörelseaktiviteter, men andra gör det mer spontant när de 
märker att barnen blir oroliga. 

Bernerskog (2006) beskriver att många barn är ovana vid att promenera, detta kan 
försvåra utflykter och studiebesök. Fyra av våra informanter beskriver att de har 
utökat rörelseaktiviteter under skoldagen. Tre av respondenterna har det genom 
motoriska övningar och lekar som start på varje skoldag, de har dessutom promenad 
varje dag på schemat i samband med förmiddagsrasten, en har promenad på schemat 
tre morgnar i veckan. Alla är överens om att det är viktigt att barnen rör sig varje 
dag, då det har visat sig att barnen har lättare att koncentrera sig, om de rör på sig 
först. 

Vi anser att vi som pedagoger måste se till att barnen blir vana vid att röra sig. Vi 
måste lägga mer av vår undervisning ute så att det blir möjligt för barnen att lära 
genom rörelse. 

Mc Phillips, Hepper och Mulhem (2000) beskriver att det är viktigt att pedagoger 
och föräldrar är medvetna om rörelse och motorikens betydelse för inlärning (a.a). 
Detta beskriver även två av våra informanter som betonar att det är viktigt att 
informera föräldrar om varför det är så viktigt med daglig rörelse och 
motorikträning. Det är här Ericsson (2003) ser att resultatet av Bunkefloprojektet kan 
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ha påverkats av föräldrarnas positiva inställning till att barnen får röra sig mer (a.a). 
Även förskolläraren vittnar om hur viktigt det är att vuxna är goda förebilder och har 
en positiv inställning, för att barnen ska se daglig rörelse som en naturlig del av livet. 

Harvard (2004) beskriver att det är viktigt med rörelse under hela skoldagen, och vi 
som pedagoger måste ta ett större ansvar för att få alla barn att se rörelse som en 
naturlig och viktig del för att må bra i livet (a.a). Flera av våra informanter har 
rörelse på schemat varje dag, det kan vara promenader eller andra rörelseaktiviteter. 
Även Bernerskog (2006) skriver att man måste planera in daglig fysisk aktivitet (a.a). 

Bernerskog (2006) beskriver att trafikerade skolvägar och stress gör att föräldrar 
numera skjutsar sina barn till och från skolan istället för att de får möjlighet att 
promenera på sin väg till skolan. När familjen kommer hem från skolan, har 
föräldrarna fullt upp med matlagning och andra sysslor. Barnen blir då mer 
hänvisade till tv och dator istället för att leka rörliga lekar utomhus (a.a). Våra 
informanter beskriver att barn i dagens samhälle tillbringar alltmer tid framför dator 
och tv, detta anser de leder till att barnen har svårt att sitta stilla och koncentrera sig. 

Hannaford (2001) säger att de svenska skolorna inte är så bra på att tillgodose barns 
behov av rörelse under hela skoldagen. Vi lär dem redan från första skoldagen att 
man ska sitta stilla i klassrummet (a.a). Klassläraren A beskriver att barnen idag har 
svårt att sitta stilla i klassrummet, hon tror att det kan bero på att barnen sitter så 
mycket stilla hemma, och det är därför de behöver röra sig så mycket under 
skoldagen. Nyberg och Tidén (2006) betonar att det inte bara är skolans ansvar att se 
till att barnen får röra sig. Ansvaret anser de måste delas lika mellan idrottsrörelsen, 
hemmet och skolan (a.a). Vi ser att detta problem ökar eftersom idrottsrörelsen idag 
har svårt att få ledare som är både kunniga och beredda att lägga ner så mycket tid 
som det krävs för att vara ledare. 

Bernerskog (2006) ser att många barn är ovana att promenera, detta gör det svårt att 
få med barngruppen på utflykter och studiebesök (a.a). Även klassläraren B tar upp 
detta dilemma, då hon har flera barn som är så ovana att röra sig att de har svårt att 
följa med på promenader. Vi ser att det kan vara mycket hämmande för ett barn som 
har så svag grundkondition att det blir svårt att gå på en vanlig kortare promenad. Vi 
anser att vi som pedagoger har en skyldighet som det står i den nya kursplanen i 
idrott och hälsa i grundskolan, Lgr 11 

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer 
och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt 
friluftsliv (Utbildningsdepartementet, 2010. s.27). 

 

Harvard (2004) skriver att vårt liv är mer stillasittande idag, detta anser hon har 
medfört negativa hälsoeffekter. En effekt kan vara att barn idag är mer bensköra och 
lider av fetma (a.a). Vi ser att det är anmärkningsvärt som litteraturen beskriver och 
som två av våra informanter beskriver, att det skiljer så mycket mellan undertränade 
och övertränade barn. Detta leder till allvarliga hälsoeffekter för barnen, en av våra 
informanter ser tydligt i sin verksamhet att barnen är mer bensköra och fler benbrott 
nu än tidigare, hon tror att det beror på att barnen får för lite belastning. 

I Nyberg och Tidéns (2006) studie såg man att hälften av eleverna som fick sämst 
resultat i det motoriska testet, var överviktiga (a.a). Då vi hade sett Nyberg och 
Tidéns (2006) resultat frågade vi informanterna om de kunde se någon koppling 
mellan motoriska svårigheter och övervikt. Detta var inte något som våra informanter 
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hade funderat på tidigare, men flera av informanterna kunde efter att ha funderat lite 
komma att tänka på flera barn som stämde in på resultatet av Nybergs och Tidéns 
(2006) undersökning. 

 

6.3 Går det att se ett samband mellan rörelse, motorik och 
inlärning? 

Under tiden som vi arbetat med den här undersökningen sett att det kan vara svårt att 
se en direkt koppling mellan motorik och inlärning. Dock har vi funderat på att det 
går att se indirekta kopplingar, som egentligen är självklara, men som man kanske 
inte alltid tänker på. Fritidspedagogen beskriver att hon kan se en koppling mellan 
finmotoriska svårigheter och skriftspråksutvecklingen, men hon vill inte beskriva 
detta som en direkt koppling utan som en konsekvens av finmotoriska svårigheter. 
Även Höien och Lundberg (2001) tar upp detta då de anser att det behövs 
finmotoriska färdigheter för att kunna lära sig att skriva. De menar att de som är 
tveksamma ofta hänvisar till, att det inte finns någon direkt koppling mellan 
inlärning och motoriska färdigheter (a.a). 

Vi har sett att informanternas tankar stämmer väl överens med många av de 
författare som vi har läst. Sigmundsson och Pedersen (2004) beskriver att motorik 
handlar om allt som har med rörelse att göra, vilket gör det svårt att definiera. Flera 
av våra informanter har beskrivit begreppet motorik med just ordet rörelse, eller som 
en förmåga att hantera kroppen i olika situationer. En av informanterna talar om 
begreppet motorik, men skiljer på grov- och finmotorik, men menar ändå att det 
finns en koppling däremellan. Hon ser att barn som har problem med grovmotorik, 
ofta har problem även med finmotorik. Detta är något som både Grindberg och 
Langlo Jagtøien (2000) och Ericsson (2005) tar upp. De beskriver även att 
grovmotorik och finmotorik hänger ihop och att det är viktigt att öva på de 
grovmotoriska rörelserna för att barnet ska ha lättare för att öva upp de finmotoriska 
rörelserna.  

Idrottsläraren beskriver precis som Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) att 
begreppet motorik handlar om att hantera kroppen i olika situationer. Hon beskriver 
att det är viktigt att hjälpa barnen tidigt, eftersom det blir svårare att öva upp barnens 
motoriska färdigheter, ju äldre barnet blir. Sigmundsson och Pedersen (2004) 
beskriver att de motoriska färdigheterna hänger ihop med barnets ålder (a.a). 

En informant beskriver att hon arbetar med naturliga rörelser, hon beskriver olika 
reflexer som ska utsläckas. Hon anser att om reflexerna inte utsläcks, kan detta leda 
till att barnet kan få problem med läsning och skrivning. Goddard (2004) beskriver 
att när man upptäcker att ett barn har kvarstående primitiva reflexer, kan man 
använda sig av motorisk träning, som ska hjälpa barnet att förbättra sin 
koordinationsförmåga och sin balans (a.a). Även Maltén (2002) berättar att det är 
viktigt att avveckla motoriska reflexer som kan vara hämmande för barn som inte 
arbetat bort dem, detta kan yttra sig genom att de har svårt att kontrollera sina 
rörelser (a.a). Blomberg (2008) beskriver att det är vanligt att barn med 
inlärningsproblem har primitiva reflexer som inte är utsläckta. Han betonar dock att 
det inte behöver finnas ett samband, eftersom barn med inlärnings- och 
uppmärksamhetsproblem kan ha en god motorik (a.a). 
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Sohlman (2005) anser att motorik är en förutsättning för inlärning, hon beskriver 
detta enligt ett mönster som sker genom att barnet lär sig, sitta, åla, krypa, gå, springa 
och hoppa. Många barn har dessa rörelser inbyggda, men det behövs träning för att få 
de här rörelserna automatiserade (a.a). Både förskolläraren och idrottsläraren betonar 
vikten av att utveckla barns rörelsemönster tidigt, de arbetar med de grundläggande 
rörelserna som att åla, krypa, gå, hoppa och springa som Blomberg (2005) beskriver. 

Klasslärare B beskriver att det finns ett samband mellan kvarstående primitiva 
reflexer och inlärningssvårigheter. Detta har även McPhillips, Hepper och Mulhem 
(2000) kommit fram till i sin undersökning. De har sett i undersökningen att det finns 
bevis för att det finns ett samband mellan motoriska svårigheter och 
inlärningssvårigheter. 

När vi frågar informanterna om de arbetar medvetet med motorisk stimulering och 
rörelse svarar några att de inte gör det. Men när vi ställer fler frågor visar det sig att 
de gör det, men omedvetet. Detta är ofta rörelser som de gör för att bryta av 
teoretiska ämnen som till exempel matte. De bryter av med rörelseaktivitet när de 
märker att barnen börjar tappa koncentrationen. 

Ericsson (2003) har sett i studien från Bunkefloprojektet att barnen har fått bättre 
koordination och motorik, än barnen i jämförelsegruppen, man har även kunnat se att 
barns koncentrationsförmåga ökar om de får möjlighet att utöva fysisk aktivitet (a.a). 
Detta menar även våra sju informanter, som har sett att koncentrationsförmågan ökar 
och att barnen har lättare att sitta still om de får möjlighet att röra på sig först.  

Engström (2004) säger att vi måste göra barnen medvetna om hur viktigt det är med 
fysisk aktivitet för deras inlärning och sociala samvaro (a.a). Detta är något som tre 
av våra informanter har tagit upp som viktiga delar. De beskriver att det är viktigt att 
hjälpa barnen att öva upp sin rörelseförmåga så att de har möjlighet att delta i leken. 

Flera av våra informanter beskriver hur barnens självkänsla ökar, när det kan 
behärska sin kropp, och idrottsläraren beskriver hur motoriken kan påverka barns 
självförtroende. Hon menar ett barn med svag motorik helst undviker rörliga lekar på 
rasterna. Åhs (1986) skriver att rörelseförmåga och kroppskontroll kan öka barns 
självkänsla, barn med välutvecklad motorik har större möjligheter att delta i 
kamraternas lekar (a.a). Bernerskog (2006) beskriver också ett samband mellan 
psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Hon anser att detta leder till ökad självkänsla och 
bättre självuppfattning (a.a). 

Ingvar (1999) förklarar att vissa rörelser måste vara automatiserade, om de inte är det 
behövs medveten kontinuerlig motorisk träning för att öva upp de motoriska 
färdigheterna (a.a). Fem av våra informanter anser att de ser ett så tydligt samband 
mellan outsläckta reflexer och inlärning, så att de har medveten motorisk träning och 
rörelse på schemat flera dagar i veckan. 

En av våra informanter förklarar att hon inte har hört talas om att det skulle finnas 
något samband mellan inlärning och motorisk stimulering. Efter att ha funderat kan 
hon fortfarande inte se att barnens svaga motoriska förmåga skulle ha något samband 
med att de skulle ha sämre inlärningsförmåga. Myrberg (2003) och Elbro (2008) 
varnar för att man kanske fokuserar på att det skulle kunna finnas ett samband, vilket 
de anser att det inte finns vetenskapliga belägg för. De är rädda för att man tar för 
mycket fokus från andra effektivare och mer betydelsefulla metoder för att hjälpa 
barn som har inlärningsproblem (a.a). 
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Specialpedagogen hänvisar till forskaren Myrberg (2003) som säger att det inte finns 
någon koppling mellan motorik och inlärning (a.a). Specialpedagogen beskriver detta 
som ett missförstånd, om man tror att enbart motorik kan få barn att lära sig läsa, hon 
säger att det är självklart att alla barn behöver lästräning för att lära sig läsa. Hon vill 
poängtera att det är viktigt att undanröja hinder som kan hämma barnens utveckling. 

Vi ser att det finns en viss rädsla för att det skulle vara något mystiskt med motoriken 
som skulle lära barnen att läsa, vi anser att rörelse och motorik kan hjälpa barn 
indirekt att lättare passa in i barngruppen, men vi motsätter oss precis som forskarna 
och de informanter som vi intervjuat att detta skulle kunna ses som en ersättning till 
läs och skrivinlärning, detta är två skilda saker. Detta beskriver även Grindberg och 
Langlo Jagtøien (2000) som poängterar att barn inte kan lära sig läsa med hjälp av 
motorisk träning, de anser ändå att det kan finnas ett samband. Barn med motoriska 
svårigheter kan ha svårt att koncentrera sig, vilket i sin tur kan hämma läsinlärningen 
(a.a). 

6.4 Slutsats 

Alla de informanter vi har intervjuat är överens om att barn som rör sig har lättare för 
att koncentrera sig. Flera av informanterna har daglig rörelse på schemat och märker 
då att barnen har lättare att koncentrera sig, jämfört med de dagar då de inte har 
möjlighet till rörelse under skoldagen. Däremot är kopplingen mellan inlärning och 
motorik inte lika tydlig. Vi har sett stora skillnader mellan skolor som arbetar 
medvetet med motorisk träning och pedagoger som inte ens känner till att det skulle 
finnas en koppling mellan inlärning och motorisk träning. De informanter som inte 
kan se att det skulle kunna finnas någon koppling mellan motorik och inlärning, har 
funderat på barn som de har i skolan med motoriska svårigheter, men som ändå inte 
har några problem med inlärning. 

På de skolor som arbetar medvetet med motorisk träning, ser pedagogerna att 
motoriken har betydelse för inlärning. Men på dessa skolor ser man barnen och deras 
svårigheter mer som en helhet. Man tittar inte bara på rörelser, utan även på syn och 
hörsel för att undanröja hinder för inlärningen, här kan motoriken vara ett av många 
hinder som barnen kan ha för inlärning. 

Vi ser att man med rörelse kan hjälpa alla barn att må bättre. Vare sig det är 
motoriska övningar, extra idrottspass eller promenader så är alla rörelser bra för 
barnens välbefinnande. Även om vi inte kan se de direkta kopplingarna mellan 
motorik och inlärning tror vi inte att det är något negativt att använda motoriska 
rörelser, bara man inte tror att det till exempel är en möjlighet att lära barnen läsa. Vi 
tror att alla barn mår bättre av rörelse i vilken form det än är, än att barnen inte får 
röra sig alls. 

Vi har i vår studie sett att nästan alla informanter har kunnat se en koppling mellan 
övervikt och motoriska svårigheter. De har då inte sett att alla barn som har 
motoriska svårigheter är överviktiga, däremot har de kunnat se att många överviktiga 
barn också har problem med motoriken. Här ser vi att vi som pedagoger har en viktig 
roll att integrera rörelse i undervisningen, detta för att alla barn ska få möjlighet att 
röra sig mer under hela skoldagen. 
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6.5 Pedagogiska konsekvenser 
Vi har i vår undersökning sett att rörelse under skoldagen kan ge positiva effekter på 
inlärningen, genom att koncentrationen ökar och att barnen har lättare att sitta stilla 
om de fått möjlighet att röra på sig först. Detta är något vi kommer att ta med oss när 
vi ska arbeta som verksamma pedagoger. Vi kommer att försöka att lägga in mer 
rörelse på schemat och förhoppningsvis kunna påverka våra kollegor att förstå nyttan 
av rörelse under hela skoldagen. Barn idag är alltmer stillasittande och vi måste 
hjälpa dem att få rörelse som en naturlig del av livet. 

Att motorik skulle vara kopplat till inlärning har vi dock inte sett några bevis på, men 
att alla barn mår bra av att klara av att göra naturliga rörelser anser vi är viktigt. 
Därför kommer vi att vara mer uppmärksamma på barn som har motoriska 
svårigheter för att på bästa sätt kunna hjälpa dem att fungera i barngruppen och 
kunna vara med i leken på ett naturligt sätt. 

6.6 Fortsatt forskning 

Vi skulle även vilja fördjupa oss i varför barn idag är mer stillasittande, och vilka 
konsekvenser detta får. Vi skulle även eftersom vi själva är föreningsaktiva vilja 
forska vidare på hur idrottsrörelsen skulle kunna få fler att bli aktiva, samt se vilka 
effekter det skulle kunna leda till. 

I litteraturen har vi läst att det finns en koppling som visar att överviktiga barn ofta 
har motoriska svårigheter. Vi skulle vilja forska vidare på om det kan vara så att de 
är överviktiga på grund av deras motoriska svårigheter, eller om det kan vara 
tvärtom. 

I vår undersökning har vi kunnat se en indirekt koppling mellan rörelse, motorik och 
inlärning. Vi tror att om vi hade fortsatt att fördjupa oss i ämnet, skulle vi kunna se 
om det finns en koppling mellan motorik och inlärning. 



30 

7 REFERENSLISTA 

Bernerskog, A-C. (2006). Fysisk aktivitet under hela skoldagen. Uppsala: 
Kunskapsföretaget. 

 

Blomberg, H (2008) Rörelser som helar. Mjölby: Cupiditas discendi AB 

 

Elbro, C. (2008). Läsning och läsutveckling. Stockholm: Liber 

 

Ellneby, Y. (2007). Barns rätt att utvecklas. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Malmö: 
Malmö högskola. 

 

Ericsson, I. (2005). Rör dig- Lär dig. Motorik och inlärning. Stockholm: Sisu 
idrottsböcker. 

 

Engström, L-M. (2004). Skola- Idrott- Hälsa. En presentation av SIH-projektet. 
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning(ISSN 1103-
4629) Online Internet Hämtad från 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-202 Sökdatum 101121 

 

Goddard, S. (1996). Rörelseprogram för mognadsutveckling, Developmental 

exercise program. Chester: The institute for Neuro-Psysiological Psychology. 
Översättning: Dormsjöskolans resurscentrum 

 

Goddard, S (2004) Reflexer inlärning och beteenden. Mjölby: Cupiditas discendi AB 

 

Grindberg, T & Langlo Jagtøien, G. (2000). Barn i rörelse. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hammar, L. (2010). Delaktighet i lek och fysiska aktiviteter –ur ett hälsoperspektiv! 
Artikel i Specialpedagogisk tidskrift. Online. Internet. Hämtad från 
http://www.sfsp.se/Pdf/Nr%202_2010_Lena%20Hammar.pdf 
Sökdatum:110104 

 

Hammar, L. & Johansson, I. (2008). Visst kan alla vara med! i idrott, lek och spel. 
Örebro: Varsam 

Harvard, Å. (2004). Lek, lärande och motorik- delrapport till ”the learning brain, the 
learning individual, the learning organisation. Lund: Lunds univeristet 

 



31 

Hannaford, C. (1997). Lär med hela kroppen Jönköping: Breinbooks AB 

 

  

Höien, T. & Lundberg, I. (2001). Dyslexi. Från teori och praktik. Stockholm: Natur 
och Kultur 

 

Ingvar, M. (1999). Bilder av hjärnans minne, förståelse och inlärning. Vetenskaplig 
artikel Karolinska institutet, Professorer och deras forskning. Online. Internet 
Hämtad från http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=2092&a=4382&l=sv Sökdatum 
101123 

 

Maltén,A. (2002). Hjärnan och pedagogiken- ett samspel. Lund: Studentlitteratur 

 

Mc. Phillips, M. & Hepper,P G. & Mulhem, G. (2000).Effects of replicatiin primary-
reflex movements on specific reading difficulties in children: arandomised, 
doubl-blind, controlled trial. The Lancet Vol 355 Februari 12, 2000 s.537-541. 
Queens University. 

 

Mellberg, B-M. (1993). Rörelselek en metod att stimulera barns utveckling. 

Stockholm: Liber 

 

Moser, T. (2000). Skaper fysisk aktivitet kloke og selvsikre mennesker? Myter og 
fakta rundt forbindelsen mellom motorikk, kognitiv lӕring og selvbilde. Sport 
& Psyke 23/24, 14-22. Hämtat Online. Internet. Dansk Idrӕtspsykologisk 
Forum. 

 

Myrberg, M. (red.) (2003). Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka 

läs- och skrivsvårigheter [Elektronisk resurs] : rapport från "Konsensus-
projektet" 5 september 2003. Stockholm: Lärarhögskolan, Institutionen för 
individ, omvärld och lärande. Sökdatum 101123 

 

Myrberg, M. (2010). 20100419, Föreläsning i Kalmarsalen. Kalmar: Kalmar 
Rotaryklubbi samarbete med Linnéuniversitetet. 

 

Nyberg, M & Tidén, A. (2006). Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar- 

en kartläggning av skolelevers funktionella motorik. Stockholm: Gymnastik- 
och idrottshögskolan, GIH, Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap Online 
Internet Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:gih:diva-20 
Sökdatum 101120. 

 



32 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2004). Forskningsprocessen- Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv.Stockholm: Liber. 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: 
Studentlitteratur. 

 

Piaget, J. (1968). Barnets själsliga utveckling. Lund: Bröderna Ekstrands Tryckeri 
AB. 

 

Sigmundsson, H. & Pedersen, A. (2004) Barns motoriska utveckling. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Skolverket, (2000). Kursplan för Idrott och hälsa. Stockholm: Fritzes. Online 
Internet Hämtad från www.skolverket.se Sökdatum 101121 

 

Sohlman, B. (2005). Möjligheterna finns- om hjälp för barn med läs- och 
skrivsvårigheter och andra inlärningsproblem. Stockholm: Sama förlag 

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Utbildningsdepartementet (1994). Kursplaner för grundskolan. Stockholm: Fritzes. 
Online. Internet. Hämtad från www.skolverket.se Sökdatum 101122. 

 

Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo-94. Stockholm: Fritzes. Online. 
Internet. Hämtad från www.skolverket.se Sökdatum 101122. 

 

Utbildningsdepartementet (2010). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11. Online. Internet. Hämtad från www.skolverket.se 
Sökdatum 110104 

 

Vetenskapsrådet, (1990). Forskningsetiska principer- inom humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning. Vällingby: Vetenskapsrådet. 

 

Åhs, O. (1986). Utveckling genom lek och idrott. Lund: Natur och kultur. 



1 

 

BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 

1. Namn 

2. Ålder 

3. Vad har du för utbildning? 

4. Hur skulle du beskriva begreppet motorik? 

5. Arbetar du medvetet med rörelse och motorisk stimulering? 

Varför/Varför inte 

6. Hur arbetar ni med motorik och rörelse i din verksamhet? 

7. Vad är det som är speciellt med det sätt du arbetar? 

8. Är motorik och rörelseträning integrerad i skolans övriga ämnen, eller är det 

som ett eget pass? 

9. Får alla barn rörelse och motorisk träning? 

10. Om bara en del barn får extra motorisk träning, när lägger man extra pass? 

11. Gör man test före och efter för att se om barnet utvecklats? 

12. Hur upplever du att motoriska svårigheter yttrar sig i skolan? 

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

14. Varför tror du att det inte är fler som arbetar med rörelse och motoriska 

övningar i skolan? 

15. Kan du se några effekter av att barn är mer stillasittande idag? 

16. Kan man se att övervikt och styrka har samband med motoriska svårigheter? 


