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Abstrakt 
 

Syftet med undersökningen var att se hur några utvalda lärare ser på hur elevernas motorik 

påverkar koncentrationen, kunskapsinlärningen och agerande i sociala sammanhang. Jag 

ville också ta reda på om elevernas självförtroende och självbild påverkas av hur god 

motorik de har. 

 

Studien utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med fem olika lärare från två olika 

kommuner. 

 

Samtliga lärare ser motoriken som både ett problem och en lösning till elevernas 

koncentration och hur de lär sig olika kunskaper. Några av lärarna har erfarenheter av att 

ha elever med dålig motorik och som på så sätt inte har kunnat koncentrera sig under en 

hel uppgift. Lärarna påpekar att det kan vara svårt att se problemet med de här eleverna 

och det gäller att undersöka och se hela eleverna. Lärarna kom också fram till att det är 

viktigt för elevernas självförtroende att lärarna pushar och vill hjälpa eleverna att 

utvecklas. Det är för elevernas skull lärare bör lägga ner tid att utveckla deras motoriska 

förmåga annars kan eleverna riskera att få ett hinder senare i livet.   
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1 Inledning 

 

”Minnet finns i hela kroppen och aktiveras av sinnesintryck i många olika former. Vi är 

en helhet” (Berg & Cramér, 2003, s. 65). Enligt Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011), vidare i arbetet nämnd som 

Lgr 11, står det i skolans värdegrund och uppdrag att utbildningen ska anpassas för varje 

individ och för elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan ska också främja 

elevernas kunskapsutveckling genom att ge undervisning som passar elevernas 

erfarenheter, bakgrund och olika behov.  

 

Under min utbildning på Linnéuniversitetet har jag blivit intresserad av hur eleverna kan 

inhämta kunskap på olika sätt. Alla elever lär sig på olika sätt och det är viktigt att läraren 

försöker hitta ett sätt som passar individerna i klassen. När jag har varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning har lärarna aldrig diskuterat om motoriken kan påverka 

elevernas inlärningsförmåga, utan lärarna har endast diskuterat att eleverna inte kan 

koncentrera sig och att eleverna inte kan skriva bra. Har det något med elevernas motorik 

att göra eller är det bara att eleverna har blivit lata? Det jag vill undersöka med studien är 

om motoriken har någon betydelse för elevernas inlärningsförmåga och hur elevernas 

motorik påverkar dem i olika sociala sammanhang.  

 

Ericsson (2005) menar att om elever får röra på sig mera kommer eleverna att få mer 

styrka i kroppen. Det kommer i sin tur att leda till att eleverna kan sitta stilla längre på 

lektionerna. Om en elev kan sitta stilla en längre stund kommer deras 

koncentrationsförmåga att kunna fokusera på uppgiften och inte bli uttråkad innan 

uppgiften är färdig. Men det gäller också att läraren har gett en lagom stor uppgift som 

inte tar längre tid än vad eleven orkar koncentrera sig. Lärarens uppgift är också att träna 

elevernas koncentrationsförmåga. Då kommer eleverna tillslut kunna koncentrera sig och 

sortera alla intryck som sker under en hel lektion (Ericsson 2005). 
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2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka några utvalda lärares uppfattning om hur elevernas 

motoriska förmåga kan påverka deras kunskapsutveckling och hur den motoriska 

förmågan påverkar eleverna i sociala sammanhang. 

 

 

2.1 Frågeställningar 

 Påverkar motoriken elevernas koncentration och kunskapsutveckling och i så fall 

hur? 

 

 Hur påverkas eleverna av sin motoriska förmåga när de ska umgås socialt och hur 

påverkas elevernas självförtroende av detta? 
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3  Bakgrund och tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer först bakgrundsinformation om hur motoriken påverkar 

inlärningsförmågan och elevernas allmänna skolgång. Efter det kommer tidigare 

forskning att tas upp. Avsnittet kommer att ta upp några olika avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar som tidigare har genomförts av olika forskare och se hur deras 

resultat har sett ut.  

 

 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Historik 

Vilken påverkan har rörelsen haft på inlärning förr i tiden eller har människor inte haft 

den tanken innan senare delen av 1900 - talet? Hur länge har forskare forskat inom det 

här ämnet? Det finns många frågor att ställa och i den här delen ska jag ta reda på om det 

finns någon historik i det här ämnet och i så fall hur forskare började forska om hur 

inlärningsförmågan kan påverkas av den kroppsliga rörelsen och motoriska förmågan.  

 

Enligt Wolmesjö (2002) har det inte alltid varit en självklarhet att rörelsen har betydelse 

för människors inlärning. Det har snarare varit tvärtom. Förr i tiden blev vetenskapsmän 

mycket besvärade av att hjärnan kunde styra musklerna och olika rörelser. Hjärnan skulle 

endast tänka och komma på intelligenta idéer och man skulle inte använda den högre 

hjärnkapaciteten till att röra på kroppen. År 1864 testade olika vetenskapsmän hjärnan 

och uppmärksammade att om de stimulerade vissa delarna av hjärnbalken kunde de märka 

att musklerna drog ihop sig på den motsatta sidan på kroppen. Då började vetenskapsmän 

förstå att hjärnan hade ett samband med rörelserna kroppen utför, men de vägrade att inse 

det. I början av 1900 – talet började dock några framstående pedagoger inse att de 

motoriska områdena i hjärnhalvorna påverkade inlärningen. De tog reda på att metoder 

som främjar rörelserna, som till exempel skriva, måla, leka och sjunga främjar 

kunskapsinlärningen hos elever (Wolmesjö 2002).  

 

 

3.1.2 Bunkefloprojektet 

År 1996 började planeringen av Bunkefloprojektet som skulle få elever att röra på sig 

mera. Projektet byggdes upp genom samverkan mellan skola, idrottsförening, Lunds 

universitet och Malmös högskola. Planeringen inför Bunkefloprojektet tog tre år och 

kunde startas år 1999. Skolan som medverkade först i projektet var Ängslättskolan i 

Bunkeflostrand. Ängslättskolan blev den första skolan i Sverige som lade till fysisk 

aktivitet varje dag i skolan (www.bunkeflomodellen.se).  

 

Innan Ängslättskolan gick med i Bunkefloprojektet hade skolan påbörjat ett 

hälsofrämjandearbete där flera lärare och en skolsköterska på skolan startade en 

hälsogrupp. Gruppen ville få bättre föräldrasamverkan, förbättra elevernas 
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självförtroende och ta upp olika hälsorelaterade frågor som till exempel handlade om 

sömn, kost, rörelse och sjukdomar. Hälsofrämjandearbetet slutade år 1998 och där efter 

passade det bra att starta ett nytt hälsoarbete och därför startade arbetet med 

Bunkefloprojektet (www.bunkeflomodellen.se).  

 

Bunkefloprojektet skulle ge eleverna ett bredare hälsotänk och en hälsosammare kropp. 

Med det menas att eleverna skulle börja fundera på hur de rör sig om dagarna, vilket 

levnadsätt de har och om de äter bra mat som tillför kroppen den energi den behöver. 

Projektet ville också ge eleverna ökat självförtroende i både livet och i skolgången genom 

att de kunde få tillfälle att röra på sig varje dag. En skola som ingår i projektet bör ha 

idrott och hälsa i 225 minuter i veckan, det vill säga 45 minuter varje dag. Några skolor 

valde också att ha 60 minuter extra motorikträning i veckan. Med den här ökningen lärde 

eleverna att känna sin kropp både fysiskt och psykiskt. De lärde känna vissa tecken som 

betydde att eleverna måste ändra på något för att få god hälsa. Genom att eleverna fick 

röra på sig och arbeta med sin kropp så många minuter i veckan gav det också positiv 

effekt på kunskapsinlärningen i skolans andra ämnen. Eftersom eleverna hade fått utlopp 

för större delen av sitt rörelsebehov på idrotten varje dag kunde de koncentrera sig bättre 

och eleverna orkade sitta still och lyssna på lärarna i de mer stillasittande lektioner i 

klassrummet (www.bunkeflomodellen.se).  

 

 

3.2 Tidigare forskning 

Ingegerd Ericsson lade 2003 fram sin doktorsavhandling som heter Motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3. I studien 

ville författaren se om förbättrad fysisk aktivitet kunde ge en bättre 

koncentrationsförmåga. Hon ville också ta reda på hur elever med försämrad motorik och 

koncentrationssvårigheter reagerade på ökade motorikträning och fysiska aktiviteter i 

skolan (Ericsson 2003).  

 

Ericsson började sin studie 1999 och skulle göra tester på elever under en tre års period 

för att se vad som hände med elevernas skolprestationer och fysiska förmåga. Ericsson 

undersökte 251 elever i tre olika årskurser och eleverna delades in i tre olika grupper, två 

interventionsgrupper och en jämförelsegrupp. Eleverna i inventionsgrupperna hade idrott 

och hälsa fem dagar i veckan och vid behov fick eleverna en timme extra motorikträning 

i veckan. Medan eleverna i grupp tre var en jämförelsegrupp där de endast hade två 

schemalagda idrottslektioner i veckan (Ericsson 2003).  

 

Resultatet av studien visade efter tre års undersökning att elevernas motorik hade 

förbättras mycket. Redan efter ett år av studien kunde Ericsson se skillnader mellan 

grupperna. Efter tre år var skillnaderna mellan grupperna väldigt stor. De som hade fått 

den extra rörelseaktiviteterna hade förbättrat sin grovmotorik och sin 

koncentrationsförmåga mycket. Ericsson kan inte mäta att koncentrationen har förbättras 

utan drar den slutsatsen genom att se hur eleverna utvecklar sin skolprestation. Redan 

efter två år såg Ericsson skillnader mellan interventionsgrupperna och jämförelsegruppen. 
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I interventionsgrupperna förbättrades både elever med god koncentrationsförmåga och de 

elever som hade koncentrationssvårigheter. Skolprestationen förbättrades och det menar 

författaren hade med grupptillhörigheten att göra. Om eleverna känner sig trygga med sin 

grupp som de vistas i många timmar om dygnet kommer också trygghet, tillit och respekt 

att tillföra en god skolprestation och att de kan koncentrera sig på lektionerna utan att 

oroa sig för något annat (Ericsson 2003).  

 

Ericsson studerade också elever med bristande motorik. Eleverna med bristande motorik 

visade inte någon större förändring jämfört med om de tillhörde interventionsgrupperna 

eller jämförelsegruppen. De låg fortfarande långt efter både i den kroppsliga utvecklingen 

och den psykiska utvecklingen. Men Ericsson såg faktiskt en liten förbättring på elevernas 

koncentrationsförmåga med att eleverna med bristande motoriken kunde koncentrera sig 

lägre stunder än innan (Ericsson 2003). 

 

Liknande resultat har Harvard fått fram av sin rapport Lek, lärande och motorik (2004). 

Rapporten handlar om att ge överblick mellan hur olika forskningar ser ut i Sverige och 

även internationellt. Harvard skriver att förr handlade skolan om att lärandet endast sker 

i huvudet och att kroppen ska sitta still medan hjärnan arbetar och inhämtar kunskap. 

Detta hänger med till skolan idag också. I många klasser ska eleverna sitta stilla och inte 

göra så mycket väsen av sig. Men i dagens skola kommer det fram mer och mer att 

eleverna bör få röra sig medan eleverna lär sig. Författaren skriver också att det finns ett 

samband mellan elevernas motoriska förmåga och psykosociala processer. I den 

processen ingår den kognitiva-, sociala- och emotionella förmågan (Harvard 2004).  

 

Resultatet av den här rapporten gav Harvard inblick i hur elevernas motoriska förmåga 

har påverkat eleverna både socialt, emotionellt och i deras inlärning. Om eleverna inte 

har en god motorik kan det vara svårt att umgås med sina vänner och vara med på lekar 

och spännande äventyr tillsammans med dem. Om eleverna känner att de kommer efter 

socialt kommer också deras emotionella förmåga att minska, det vill säga hur eleverna 

kan kontrollera sina och andras känslor. Deras självförtroende kommer att försämras och 

då skulle också elevernas kunskapsutveckling att minska. Detta bildar en ond cirkel som 

inte kommer att sluta innan motoriken hos eleven förbättras och att de kan göra samma 

saker både fysiska och psykiska som sina kompisar kan (Harvard 2004).  

 

Ericsson och Cederberg publicerade 2015 artikeln Physical activity and school 

performance: a survey among students not qualified for upper secondary school. 

Bakgrunden till varför Ericsson och Cederberg skrev den här artikeln var för att ganska 

många elever från årskurs 9 som inte kom in på någon gymnasieutbildning i Sverige. 

Författarna ville ta reda på om det hade med elevernas dåliga motorikförmåga och hur 

den hängde ihop med elevernas koncentration på kunskapsämnena i skolan (Ericsson & 

Cederberg 2015).  

 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur relationen mellan 

kunskapsinlärning och fysiska aktiviteter, som till exempel idrotten i skolan. Resultatet 

av den här undersökningen visade att de elever som inte hade mycket rörelse varje dag 
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fick heller inte de betyg och kunskap i de kunskapsrelaterade ämnena som de elever som 

hade idrott varje dag. Eleverna som inte rörde på sig så mycket hade svårt att koncentrera 

sig på lektionerna och deras tankar flög oftast iväg på något annat håll. Medan de elever 

som hade idrott varje dag ökade sin uthållighet i koncentrationsförmågan och kunde på 

så sätt koncentrera sig på uppgiften ända tills uppgiften var färdig. Ericsson och 

Cederberg fick insikt om att koncentrationsförmågan och daglig rörelse hänger ganska 

mycket ihop. Om eleverna får röra på sig kommer de träna upp sin uthållighet i tanken 

och kan koncentrera sig och sortera intryck mycket bättre (Ericsson & Cederberg 2015).  
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4  Teoretiska begrepp 

I det här avsnittet kommer olika begrepp att tas upp och förklaras. 

 

 

4.1  Motorik 

Enligt Ericsson (2005) betyder ordet motorik människans rörelsemönster och 

rörelseförmåga.  

 

Enligt Ericsson (2005) bör barnens motoriska utveckling följa tre olika 

utvecklingsprinciper som kommer att utvecklas i tur och ordning. Först kommer den så 

kallade cephalo-kaudala. Med det menas att utvecklingen av motoriken sker uppifrån och 

ner. Barnen lär sig först att använda huvudet och sen bålen och höftmusklerna. När barnet 

har fått kontroll över höftmusklerna börjar barnet kunna kontrollera musklerna i benen. 

Utvecklingen sker alltså från huvudet och ner till benen. I den här utvecklingen är det 

också endast de stora muskelgrupperna som kan användas med hjälp av barnets egen vilja. 

Den andra utvecklingsprincipen kallas för proximo-distala och med den menas att 

utvecklingen sker från mitten av kroppen det vill säga bålen ut genom armar och ben för 

att sist komma till fingrar och tår. I den sista utvecklingsprincipen kommer barnet att lära 

sig kontrollera sina fingrar och tår. Barnet går ifrån grova och stora rörelser till mindre 

och fina rörelser. Denna utvecklingsprincip kallas för principen om differentiering och 

integration (Ericsson 2005). 

 

När barn ska lära sig att använda sina muskler och olika rörelsemönster kommer deras 

mognad och ålder att påverka. Alla utvecklingsstadier går igenom en viss åldersgrupp 

men barnens mognad hör också till hur barnets motoriska förmåga utvecklas. Personer 

runt omkring kan inte heller se var eller när barnet går över till ett annat stadium utan det 

sker succesivt (Ericsson 2005; Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002).  

 

När ett barn lär sig något kroppsligt som har med rörelser att göra är de viktigt att de 

rörelserna blir automatiserade ganska snabbt, annars kommer barnet endast att kunna 

koncentrera sig på att röra kroppen och inte kunna lägga den rörelsen åt sidan och 

fokusera på något annat som tillexempel att prata. Ett barn lär sig aldrig att gå och prata 

samtidigt, utan först gå och sedan lär den sig prata eller tvärtom. Kroppens motorik och 

talets motorik utvecklas växelvis och det är därför det tar tid innan ett barn kan gå och 

lyssna eller prata samtidigt. Utan barnet måste stanna upp med rörelsemotoriken för att 

kunna koncentrera sig på vad som sägs eller ska sägas. Detta upprepas varje gång ett barn 

ska lära sig någon ny rörelser eller någon ny talade kunskap (Parlenvi & Sohlman 1984). 

 

Att motorik och inlärningsförmågan hänger ihop märker forskare redan när ett litet barn 

börjar lära sig krypa, gå, springa eller hoppa, menar Jagtøien, Hansen och Annerstedt 

(2002). Musklerna och hjärnan samarbetar hela tiden för att kunna röra på kroppen. Enligt 

författaren kan motorisk utveckling definieras som förändring över tid. Musklerna och 

rörelseförmågan förändras vanligtvis i olika förhållande till vilken ålder personen har och 
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vilken färdighetsnivå personen har nått. Om en person övar mycket på att förbättra 

motoriken kommer också personen att snabbare utvecklas och kan börja träna på svårare 

rörelser och på så sätt förbättra sin motoriska förmåga (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 

2002). Enligt Lgr 11 (Skolverket 2011) ska undervisningen innehålla lek och 

vardagsmotion i det dagliga arbetet. Det står 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. 
 

                     Skolverket 2011, s. 9 

 

Käll, Malmgren, Olsson, Lind’en och Nilsson (2015) fick ett resultat i sin studie att elever 

som har mer fysisk aktivitet i skolan ökar sina ämnesrelaterade kunskaper. Denna studie 

kom fram till att särskilt flickor fick ökad förståelse och bättre kunskaper i olika ämnen 

om de får daglig schemalagd fysisk aktivitet. Om elever får röra på sig och ha roligt kan 

de koppla av och endast fokusera på en sak, och det är att lära sig. Författarna såg också 

förändring hos killarna på skolan men den var inte alls lika stor som för flickorna. Med 

det resultatet menade författarna att killarna kan röra sig mer på egen hand än flickorna, 

det är därför flickor kan behöva mer bestämda tider på dagen där de får utlopp av sitt 

rörelsebehov och kan öva sin motoriska färdighet (Käll, Malmgren, Olsson, Lind’en & 

Nilsson 2015). 

 

 

4.1.1 Grovmotorik 

Det finns ingen klar gräns på vilka rörelser som kräver grovmotorik eller finmotorik. Men 

forskare brukar säga att om eleverna ska använda sig av sina grovmotoriska färdigheter 

ska eleven använda sig av rörelser som aktiverar kroppens stora muskelgrupper som till 

exempel bålen, benen, armar, höft och ryggen (Sigmudsson & Pedersen 2004; Jagtøien, 

Hansen & Annerstedt 2002).  

 

Det är viktigt att automatisera vissa grovmotoriska rörelser som tillexempel att gå eller 

cykla. Om eleverna har automatiserat hur man går kan de gå och koncentrera sig på något 

annat under tiden. Om gående rörelsen inte har automatiserats kommer eleven inte kunna 

göra något annat än att tänka på att ta det ena benet före det andra. Då kommer eleven 

inte heller kunna höra någon instruktion utan måste sitta ner innan eleven kan uppfatta 

vad läraren sa under tiden den var uppe och gick (Schmidt & Wrisberg 2001). 

 

 

4.1.2 Finmotorik 

Finmotorik brukar forskare säga är när eleverna ska göra precisa rörelser som måste vara 

exakta. Man kan också säga att finmotoriska rörelser så använder sig eleven av muskler 

som ligger lägst bort från kroppens mittpunkt och det vill säga händer, fingrar, fötter, tår 

och ansiktet (Sigmundsson & Pedersen 2004; Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002). 

 



  
 

12 

För att elever ska kunna koncentrera sig på lektioner måste vissa finmotoriska rörelser 

också bli automatiserade. Att elever ska kunna forma bokstäver med en penna utan att 

koncentrera sig jättemycket är en fördel när eleverna ska lära sig något. Om de skriver till 

exempel ett skriftligt prov måste eleven kunna koncentrera sig på vilken kunskap som 

läraren vill veta och därför bör eleven inte behöva koncentrera sig på hur den håller i en 

penna eller hur eleven ska skriva en bokstav (Schmidt & Wrisberg 2001). 

 

 

4.1.3 Motoriska problem 

Det finns många olika sorters motoriska problem och det kan vara svårt att identifiera vart 

problemet sitter. Enligt Ericsson (2005) finns det några olika problem som är viktiga för 

allmänheten att känna till. Det första motoriska problemet är att nyföddhetsreflexerna 

sitter kvar. Med det menas att de första reflexerna ett nyfött barn använder som till 

exempel sugreflexen, omklamringsreflexen och den asymmetriska och symmetriska 

halsreflexen. De här reflexerna ska försvinna efterhand under barnets första levnadsår. 

Om de inte försvinner när barnet börjar med medvetna motoriska rörelser kan reflexerna 

göra så att de stör ut barnets medvetna rörelser och på så sätt inte unna bestämma exakt 

vad som ska hända med kroppen. Ett annat motoriskt problem är att barnet är otränat och 

inte använder sin rörelseförmåga så mycket som barnet borde. Ett barn som aldrig 

utvecklar sina motoriska färdigheter eller styrkan i musklerna när de är små kommer att 

ha svårt att hänga med i den utveckling de andra eleverna i klassen gör. Alla måste gå 

igenom samma väg och lära sig alla grunder innan de kan gå vidare med svårare övningar. 

Ett tredje problem som Ericsson nämner är elever som har svag muskelspänning i 

kroppen. Med det menas att musklerna i kroppen som ska hålla kroppen spänd, upprätt 

och i en bra position. Om musklerna är försvagade kommer den sittande positionen att bli 

ihopsjunken och eleven måste röra på sig för att hitta ett bra sätt att sitta och för att hålla 

reda på sin kropp. Genom den rörelse som barnen måste göra kan den behöva gå omkring 

och på så sätt kommer koncentrationen att påverkas och eleven kan inte koncentrera sig 

på uppgiften den ska utföra (Ericsson 2005).  

 

Det är också viktigt att elever som har problem med sin motorik får den hjälp den behöver. 

Om eleven inte får hjälp ganska snabbt när bristen har upptäckts kommer eleven komma 

ännu längre bort från de andra eleverna i klassen. På så sätt kommer eleven att få kämpa 

mycket mer än vad den kanske behöver (Parlenvi & Sohlman 1984). Jagtøien, Hansen 

och Annerstedt (2002) konstaterade i sin bok att det är för elevernas skull lärare ska hjälpa 

dem att utveckla sina brister i motoriken.  

 

Nonis och Jernice (2014) hittade i sin studie att det är väldigt viktigt att elever får öva 

vissa rörelser, som till exempel olika hopp, slidar, dribblingar och rullningar. Om eleverna 

får öva på de här övningarna kommer deras motorik at förbättras och även deras 

inlärningsförmåga kommer att öka. Detta resultat fick författarna fram i sin studie de har 

genomfört. Studien visade också att elever som har lite inlärningssvårigheter får lättare 

att lära sig kunskaper om eleven kan styra sin kropp. Författarna kom fram till om 
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eleverna kan styra sin kropp till fullo kommer de kunna slappna av och tänka på andra 

övningar de ska utföra (Nonis & Jernice 2014). 

 

 

4.1.4 Social motorik 

Enligt Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) är människorna sociala varelser som är 

beroende av kommunikation och andra sociala sammanhang. Människor tycker om att 

umgås med andra människor och att dela positiva upplevelser med andra. De barn som är 

asociala kan ha blivit det för att de inte är vana vid sociala relationer eller att eleverna har 

negativa erfarenheter av sociala sammanhang. I Lgr – 11 (Skolverket 2011) står det att 

skolans uppdrag är att:  

 

[…] främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa. 

 

                 Skolverket 2011, s. 9 

 

Eftersom människor behöver den sociala förmågan för att kunna fungera i samhället idag 

bör skolan ta med eleverna ut på olika upplevelser både fysiska och psykiska. Alla 

samhällen har sina olika sociala koder, där bör läraren vara noggrann att registrera och ge 

eleverna chansen att få den motoriska förmåga som behövs för att eleverna ska fungera i 

samhället som vuxen. Om det till exempel är en social grej att åka skateboard i just det 

här samhället, kan det vara bra om läraren ser till att alla eleverna i klassen har en god 

balans och en god förståelse för skateboard åkning. Då ger läraren eleverna lika stor chans 

att kunna bidra till att det blir en positiv upplevelser för alla. Om det finns en elev i klassen 

som har lite sämre motorik kan den förbereda sig och öva upp några förkunskaper som är 

bra att ha i skateboard åkningen och kan på så sätt hänga med även om den inte åker lika 

bra som de andra eleverna i klassen (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002).  

 

Enligt Bader-Johansson och Elmgren Frykberg (2013) finns det vissa saker som en person 

behöver sin sociala motorik till när den blir vuxen. Människor behöver ett arbete och i 

alla arbeten behövs det att den motoriska färdigheten kan klara av det kommande arbetet. 

Personer med väldigt dålig finmotorik i fingrarna kan kanske inte arbeta som låssmed 

eller elektriker utan kanske ska ta arbete där man använder sig av stora rörelser som till 

exempel parkarbetare (Bader-Johansson & Elmgren Frykberg 2013) Det kom också 

Sollerhed och Ejlertsson (1999) fram till i sin studie. De undersökte och kom fram till att 

elever, både flickor och pojkar behöver utveckla sin motoriska förmåga för att lyckas i 

arbetslivet. Författarna konstaterade att om en elev vill bli mekaniker, sjuksystrar eller 

hårfrisör måste elev få den grundmotorik den behöver för att kunna lära sig att kontrollera 

sin kropp (Sollerhed och Ejlertsson 1999). 
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4.2  Koncentration 

Om människor ska lära sig någonting behöver vi kunna koncentrera oss på en specifik 

uppgift. För att kunna koncentrera sig en lägre tid behöver människor också vara uthålliga 

och ha tålamod. För att en elev ska lära sig att ha en god koncentrationsförmåga måste 

läraren låta eleverna att träna upp sin uthållighet när eleverna ska koncentrera sig. När 

människor föds, föds vi med en naturlig nyfikenhet på det som händer runt omkring oss. 

Det elever måste träna bort är att kunna sortera de olika intrycken som finns i klassrummet 

och endast fokusera på uppgiften som ska utföras (Jansson 2005). 

 

Men vad menas det med att vara koncentrerad och vad händer i kroppen och hjärnan när 

en person försöker koncentrera sig? Enligt Ericsson (2005) startas en stor mängd 

hjärnfunktioner när vi börjar att koncentrera oss. Att de här funktionerna sätts igång är 

även en del i vårt tänkande. När en person är koncentrerad innebär det att en person söker 

så mycket användbar information som möjligt med hjälp av alla sina sinnen. När 

informationen har samlats in kommer det att sorteras vilken information som är 

användbar och vilken information om kan uteslutas för den här uppgiften. För att en 

person ska kunna koncentrera sig bör alla tankar, känslor och uppmärksamhet riktas mot 

uppgiften och informationskällan. Annars kan personen inte avsluta en uppgift på ett bra 

sätt. För att kunna avsluta en uppgift är det väldigt viktigt att eleven håller i intresset för 

uppgiften annars kan uppmärksamheten eller tanken dras åt något annat och intressantare 

håll (Ericsson 2005). 

 

 

4.3 Självförtroende och självbild 

För att en elev ska kunna lyckas i skolan både fysiskt och psykiskt måste eleverna få 

uppmuntran av lärarna som de har på lektionerna. Där är lärarens roll väldigt viktig. Det 

behöver inte endast vara skriftliga uppgifter som behöver uppmuntras utan det är nästan 

viktigare att uppmärksamma när eleverna har gjort något bra mot en annan elev, hjälpt 

någon klasskamrat eller bara finns till för någon. Alla elever ska trivas i skolan och om 

de trivs kommer också deras självförtroende att förbättras och deras resultat i skolarbetet 

kommer att bli bättre (Auno & Brandelius-Johansson 2002). I Lgr 11 (Skolverket 2011) 

står det att:  

 

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer 

och lösa problemet. 

                 Skolverket 2011, s. 9 

 

Enligt Paijkull och Uneståhl (1993) bör eleven och läraren sätta upp rimliga mål som 

eleven kan klara av. Målen ska inte vara för stora utan eleven ska kunna nå målen ganska 

snabbt så att eleven inte tröttnar på vägen. Det är väldigt viktigt för elevens 

självförtroende och självbild. Något som författarna också menar är viktigt för självbilden 

är att eleverna kan umgås med varandra på lika villkor. Med det menar författarna att alla 

elever som vill ska få vara med och leka på rasterna. Alla ska kunna klättra, spela fotboll, 
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spela basket eller kasta kula om de vill. Motoriken bör inte vara i vägen för att de ska 

kunna få umgänge. Det stärker elevernas självförtroende om de kan vara med och samma 

gäller kunskapen i klassrummet. Om alla elever utom en i klassrummet klarar och förstår 

en uppgift är det viktigt att inte peka ut den eleven utan läraren förklarar en gång till tills 

alla elever i klassen förstår. Det stärker inte bara kunskapen utan också självförtroendet 

och självbilden till eleverna (Paijkull & Uneståhl 1993). 
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5  Metod 

I det här avsnittet kommer studiens metod att redovisas. I slutet kommer också studiens 

trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet att diskuteras och även de etiska aspekterna 

kommer att redovisas.  

 

 

5.1 Val av metod 

Metoden för den här studien var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer valdes till studien för att få chans att få så utförliga svar som 

möjligt. Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att om en forskare använder sig av 

semistrukturerade intervjuer får de en djupare förståelse för ämnet och en närmare kontakt 

med personen som blir intervjuad. Semistrukturerade intervjuer innehåller några 

huvudfrågor men det finns utrymme för forskaren att kunna lägga till frågor under tiden 

intervjun fortlöper. Följdfrågor kan göra att svaren på intervjun blir djupare och att 

forskaren får utförligare svar. Det är också viktigt att intervjupersonen reflekterar över 

sina svar och det kan bli enklare om forskaren ställer olika följdfrågor (Justesen & Mik-

Meyer 2011).  

 

 

5.2 Datainsamling 

Innan datan samlades in gjordes en grund till intervjuguiden (se bilaga B). Där stod några 

grundfrågor som var början till intervjun. Eftersom undersökningen utgår ifrån 

semistrukturerade intervjuer är följdfrågor väldigt välkomna och forskaren får chans att 

utveckla sina frågor och kan komma mer på djupet i ämnet i undersökningen. Intervjun 

blir inte så strikt som en vanlig intervju kan bli eftersom följdfrågor ställs och 

intervjuguiden bara är där som en grund. Intervjun blir mer som ett inspelat samtal mellan 

två människor.  

 

 

5.3  Urval 

I undersökningen deltog fem verksamma lärare där tre lärare var utbildade till 

fritidspedagoger och två lärare undervisade elever i förskoleklass. Alla lärare hade 

utbildning i idrott och hälsa och de undervisade alla på olika skolor och i två olika 

kommuner.  

 

Lärarna valdes genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är enligt Svensson 

och Starring (1996) att forskaren väljer och frågar intervjupersoner som finns 

lättillgängliga. Om forskaren väljer att göra ett bekvämlighetsurval är det viktigt att 

intervjupersonerna som är utvalda kan ämnet som efterfrågas, annars kan det hända att 

resultatet inte blir trovärdigt (Svensson & Starring 1996). Lärarna som valdes för den här 
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studien var lärare som jag har mött under min studietid på gymnasiet och när jag studerade 

på Linneuniversitetet.  

 

Lärare 1 är utbildad fritidspedagog med inriktning idrott och hälsa. Hon har varit verksam 

fritidspedagog i 7 år och arbetar på en skola som ligger i en mellanstor stad. 

 

 Lärare 2 är utbildad lärare för årskurs 1-3 och arbetar nuvarande i en förskoleklass. Hon 

har varit verksam lärare i 10 år och hon arbetar på en skola i en liten stad.  

 

Lärare 3 är utbildad lärare med inriktning för undervisning i årskurs 1-3 och har inriktning 

idrott och hälsa, matematik och svenska. Hon har varit verksam i 15 år och hon arbetar 

på en skola som ligger i en tätort till en liten stad.  

 

Lärare 4 är utbildad fritidspedagog och har varit verksam lärare i 12 år. Hon har 

inriktningarna idrott och hälsa och svenska och hjälper till att undervisar aktivt i de båda 

ämnena. Hon arbetar på en skola som ligger i en medelstor stad.  

 

Lärare 5 har varit verksam lärare i 17 år och är utbildad fritidspedagog med inriktning 

idrott och hälsa och matematik. Han undervisar aktivt i idrott och hälsa och har elever 

från förskoleklass och upp till årskurs 6. Han arbetar på en skola som ligger i en medelstor 

stad.  

 

 

5.4  Genomförande 

Det första som förbereddes innan intervjuerna skulle genomföras var ett missivbrev (se 

bilaga A) som skickades ut till alla lärare som deltog i undersökningen. I missivbrevet 

som alla lärare fick utmailat stod det lite kort information om ämnet och hur 

undersökningen skulle gå till. Det stod också lite information till de utvalda lärarna om 

hur etiken fungerar och att de skulle förbli anonyma i studien. Lärarna fick inte ut 

intervjuguiden innan och det var för att få ärliga svar ifrån lärarna och att de inte skulle 

kunna förbereda olika svar innan själva intervjun. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) 

kan intervjun inte bli så sanningsenlig om lärarna får intervjuguiden innan själva 

intervjun. Då kan lärarna förberedda sig noga och kanske leta upp svar och olika 

information om ämnet. Lärarna kan också planera vad de ska säga innan intervjun och 

kan på så sätt modifiera de ärliga svaren till något mer positiva svar (Justesen & Mik-

Meyer 2011). 

 

När det var dags att genomföra intervjuerna träffades vi på deras arbetsplats på de olika 

skolorna. Lärarna fick välja ett privat eller avsides rum där vi kunde genomföra intervjun 

ostört och i tyst miljö. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det viktigt att intervjun 

är i en lugn och trygg miljö för den person som blir intervjuad. Personen ska känna sig 

trygg och det är viktigt för att få en god relation och det leder till mer ärliga svar (Justesen 

& Mik-Meyer 2011). Alla fem intervjuerna utgick ifrån samma intervjuguide (se bilaga 

B) men följdfrågorna blev olika på alla intervjuerna. Intervjuerna tar upp hur lärarna ser 
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på elevernas motorik och hur lärarna kan ge eleverna den hjälp de behöver för att unna 

utveckla sin motoriska förmåga på bästa sätt. Intervjuerna tog mellan 23 minuter och 35 

minuter att genomföra.  

 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och under tiden intervjuerna fortlöpte skrevs 

också några fältanteckningar för att få med all information som läraren gav. Justesen och 

Mik-Meyer (2011) menar att det är viktigt för forskaren att skriva fältanteckningar och 

inte enbart förlita sig på sin inspelning. En inspelning tar inte upp miner, störningsmoment 

eller kroppsspråket vilket är viktigt att vet när forskaren senare analyserar intervjun 

(Justesen & Mik-Meyer 2011). 

 

 

5.5 Bearbetning av data 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och efter intervjuerna analyserades 

inspelningarna noga och genomlyssnades många gånger för att få ut så mycket av 

informationen som möjligt. Efter att intervjuerna har analyserats transkriberades 

relevanta delar och intervjupersonen fick godkänna de transkriberade delarna så att de 

hade tolkats på rätt sätt. Denscombe (2009) menar att bearbetningen av datan tar lång tid 

och är väldigt tidskrävande. Det går inte att snabba på och forskaren måste lyssna om och 

om igen på intervjun. Det är viktigt att ingen nödvändig information faller bort och det är 

lätt att hända om forskaren lyssnar för få gånger på inspelningarna.  

 

 

5.6  Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Denscombe (2009) menar att i en kvalitativ studie är trovärdigheten, tillförlitligheten och 

överförbarheten en viktig del som forskaren måste vara införstådd med. Författaren menar 

också att om en forskare ska få sin studie trovärdig och tillförlitlig måste forskaren se till 

att intervjupersonen blir tolkad på rätt sätt och på så sätt får verkliga svar.  

 

5.6.1 Trovärdighet 

Om en studie ska bli trovärdig bör den enligt Denscombe (2009) innehålla ärliga svar från 

intervjupersonerna. Forskaren måste förbli neutral under intervjuerna och undvika egna 

åsikter. Denscombe menar också att om intervjupersonerna får kontrollera sina svar efter 

transkriberingen så blir trovärdigheten i studien starkare. Det ger också forskaren svar på 

om den har tolkat intervjupersonens svar på rätt sätt (Denscombe 2009). I studien fick 

intervjupersonerna inte se intervjuguiden innan och på så sätt hoppas jag att lärarna gav 

så verkliga svar som möjligt. Efter att inspelningarna hade analyserats fick lärarna också 

titta igenom de transkriberade texterna och ge sitt godkännande för att studien skulle bli 

så trovärdig som möjligt.  
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5.6.2 Tillförlitlighet  

För att kunna fastställa om en studie är tillförlitlig ska nästa forskare enligt Larsson (1986) 

kunna få samma svar om forskaren utför exakt samma studie. Larsson menar också att 

det kan vara svårt att få en generell studie som håller för alla. (Larsson 1986). Eftersom 

studien är gjord med kvalitativa semistrukturerade intervjuer svarade lärarna utifrån sina 

egna erfarenheter. Eftersom lärarna hade varit verksamma olika länge och hade sett olika 

elever blev också deras svar olika. Det kan därför vara svårt att få exakt samma svar en 

gång till. 

  

5.6.3 Överförbarhet 

Enligt Denscombe (2009) är överförbarheten i en kvalitativ studie den svåraste att utföra. 

En kvalitativ studie utgår oftast på ett mindre antal intervjupersoner och det är därför svårt 

att få en kvalitativ studie överförbar. Det finns olika faktorer som kan orsaka att en studie 

kan se olika ut i landet även om en forskare utför studien exakt likadant en gång till 

(Denscombe 2009). Den här studien har endast 5 intervjuer och intervjuerna är tagna ifrån 

lärarnas erfarenheter. Det är därför inte troligt att en annan forskare skulle få exakt samma 

svar om de skulle genomföra en lika dan undersökning. Men eftersom den här 

undersökningen är gjord med intervjupersoner ifrån fem olika skolor och dessutom från 

två olika landskap och kommuner kan man säga att överförbarheten är rimlig.  

 

 

5.7  Etiska aspekter       

Det finns fyra forskningsetiska principer som en forskare måste ha i åtanke när en studie 

genomförs. Vetenskapsrådet (2002) har publicerat Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och i den står de fyra forskningsetiska 

principerna förklarade.  

 

Det första kravet är informationskravet. Informationskravet innebär att forskaren måste 

informera personen man ska intervjua eller de personer som ska delta i undersökningen 

så de vet vilket syfte och villkor som studien har. Det ska också framgå att deltagandet är 

frivilligt, att intervjupersonen förblir anonym och att deltagaren får avbryta när som helst 

under undersökningen (Vetenskapsrådet 2002).  I missivbrevet fick deltagarna 

informationen om vilket syfte undersökningen hade, att deltagandet var frivilligt och att 

de fick avbryta intervjun när de ville.  

 

Det andra kravet som vetenskapsrådet förklarar är samtyckeskravet. Det handlar om att 

forskaren måste ha personerna som ska delta i undersökningen samtycke för att få 

använda informationen som de delge till undersökningen. Om man ska intervjua en 

person som är under 15 år måste man ha vårdnadshavarens samtycke innan man genomför 

intervjun (Vetenskapsrådet 2002). I undersökningen deltog endast vuxna och de gav 

samtyckte genom att godkänna medverkandet och de fick även godkänna 

transkriberingen av deras svar. Då godkände de även att jag hade tolkat deras svar korrekt.  
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Det tredje är konfidentialitetskravet och det handlar om att alla personer som medverkar 

förbli anonyma i studien och ingen ska kunna spåra de personer som ingår i studien 

(Vetenskapsrådet 2002). I missivbrevet stod det att deltagarna förbli anonyma och jag 

förklarade innan intervjun att endast informationen om hur länge de har varit verksamma 

lärare i skolan redovisas i undersökningen. De fick också information om att deras 

utbildning finns med i arbetet, men ingen kan spåra att det var just de lärarna som blivit 

intervjuade i undersökningen.  

 

Den sista principen är nyttjandekravet och det är till för att informationen som kommer 

fram endast får användas i studien forskaren har nämnt för deltagaren. Forskaren får inte 

använda informationen till andra ändamål än till det som deltagarna godkänt 

(Vetenskapsrådet 2002). Deltagarna fick reda på att informationen sparas tills studien är 

godkänd och sedan raderas all information och data lärarna gav till studien.  
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6  Resultat & Analys 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet kommer att 

redovisas med hjälp av inspelningarna och fältanteckningarna utifrån studiens 

frågeställningar. Resultatet kommer sedan kopplas samman och analyseras med studiens 

teoriavsnitt direkt efter varje kategorisering. 

 

 

6.1 Påverkar motoriken elevernas inlärning, koncentration och 

kunskapsutveckling och i så fall hur? 

Den här frågeställningen undersökte hur utvalda lärare ser på elevernas motorik och 

rörelse som en del av elevernas förmåga att ta in nya kunskaper. Frågeställningen 

undersökte också om grovmotoriken och finmotoriken kan hjälpa eleverna att förbättra 

deras inlärning och koncentration. 

 

 

6.1.1 Motorikens påverkan i kunskapsinlärningen 

Om eleverna får röra på sig regelbundet och utföra bra rörelser som främjar motoriken i 

rätt riktning, kan motoriken ha en stor betydelse i elevernas kunskapsinlärning. Samtliga 

lärare som deltog i undersökningen mer eller mindre påpekar detta. Lärarna påpekar också 

att de kan se elevernas utveckling om de får en bra grundmotorik från början när eleverna 

är små.  

 

Om man tränar motoriken varje dag och inte bara på idrottslektionerna så kan eleverna 

ha stor nytta av det även när de skriver och koncentrera sig. Om eleverna har fått utlopp 

av sitt rörelsebehov varje dag kan det leda till att eleverna inte har stora behov att gå 

omkring när de ska göra en skoluppgift. (Lärare 3) 

 

Jag som har idrott med elever från förskoleklass och ända upp till årskurs 6 ser en stor 

skillnad i utvecklingen om eleverna får öva sin motorik redan när de går i förskoleklass. 

Ju mer jag övar den motoriska färdigheten med eleverna när de är små, desto mer kan 

jag se vilken kroppskontroll och förståelse de har i sina rörelse när de kommer upp i 

årskurs 6. (Lärare 5) 

 

Lärare 1 och 4 menar att det är viktigt att se sambandet mellan eleverna och elevernas 

kroppskontroll. Ju mer kontroll de har desto mer kan de koncentrera sig på olika uppgifter. 

Lärarna påpekade att de övar mycket motorikträning på fritids efter skolan eftersom de 

kan göra mer personliga övningar till eleverna. De har mer tid att kunna planera och leka 

fram den motoriska färdigheten. Lärare 1 och 4 menar också att de på fritids har mer tid 

att kunna öva motoriken med eleverna, eftersom när eleverna går i skolan koncentrera sig 

lärarna på kunskapen de ska lära sig.  

 

Vi lägger in minst en obligatorisk lek eller övning varje dag för eleverna som går på 

fritids. De lär sig att kontrollera sin kropp och de får även den styrkan som behövs för 

att kunna kontrollera sina muskler. (Lärare 1) 
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På fritids vill vi sträva mot att alla elever får den övning som de behöver. Vi har delat in 

elevgruppen i tre olika grupper och därefter lägger vi en nivå på övningarna så alla elever 

kan utvecklas och att ingen behöver öva på de rörelser de redan kan. Om till exempel en 

grupp är väldigt svaga i axlarna och inte kan stå på händer utan bara trillar ner övar de 

olika axelövningar och stabilitet i axlarna tills eleverna har full koll på var de har armar 

och vilken position axlarna är på. (Lärare 4) 

 

Lärare 2 och 3 betonar att de brukar göra olika motoriska test med eleverna eftersom de 

tycker det är viktigt att eleverna får en bra grund i sin levnadssituation. Eleverna ska till 

exempel kunna klättra, hoppa, krypa, gå och springa utan problem eftersom annars 

kommer de att få motgång och på så sätt kommer de efter i utvecklingen i de senare åren 

när de ska lära sig lite svårare rörelser eller koordinationsövningar.  

 

Det är viktigt att se att eleverna går rätt väg när de ska lära sig någonting. Eleverna måste 

gå igenom alla steg och kan inte hoppa över ett steg i rörelsen eller styrkan för att bygga 

upp kroppen. Man måste bygga upp legot bit för bit innan man får en hel rörelse som 

eleverna kan ha nytta av senare i livet. Man kan nästan se det som i matematiken. Om 

eleverna ska lära sig likheten mellan plus och minus så måste eleverna först veta vad plus 

är och hur man räknar ut det och likadant med minus innan de ska koppla likheten 

emellan dem. (Lärare 2)  

 

 

6.1.1.1 Analys 

Samtliga lärare poängterar att de arbetar med motoriken och att det är viktigt att lära sig 

grundmotoriken i yngre åldrar och det belyser också Ericson (2005). Ericsson menar att 

alla barn ska gå igenom en viss utveckling innan de kan lära sig något annat. Det kan man 

koppla till det lärare 2 sa, att man måste först bygga upp legot bit för bit innan legofiguren 

blir hel. Med det menar lärare 2 att eleverna måste lära sig grundrörelserna för en rörelse 

innan de kan bygga ihop det och det blir till en hel rörelse.  

 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) menade att det är viktigt att kroppsliga styrkan 

ligger på rätt nivå till elevens ålder och utveckling och det instämde lärare 1 och 4 med. 

Lärare 1 och 4 sa att muskelstyrkan i kroppen är viktig för att eleverna ska kunna orka 

röra sig och orka spänna kroppen och sitta still. När en elev går i till exempel årskurs 4 

ska eleven ha tillräckligt med muskelstyrka för att sitta still.  

 

Det är även viktigt för koncentrationen att eleven har styrkan att sitta still och kunna 

koncentrera sig. Mest påpekar lärare 1 och 4 detta och det gör även Ericsson (2005), 

Jansson (2005) och Käll et al. (2015) i sina studier. Lärare 2 och 3 poängterar att det också 

är viktigt att eleverna lär sig att gå och springa utan problem och utan att tänka på att de 

utför de rörelserna och det belyser också Parlenvi och Sohlman (1984) i sin undersökning. 

Parlenvi och Sohlman belyste att det är viktigt att vissa rörelser automatiserades och att 

eleverna kan göra två saker samtidigt och inte behöva tänka på att gå hela tiden utan att 

kunna prata samtidigt som eleven går. 
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6.1.2 Grovmotoriken och finmotorikens betydelse 

Samtliga lärare ansåg att finmotoriken har stor betydelse för elevernas förmåga att kunna 

lära sig kunskaper. Eleverna använder finmotoriken när de ska skriva med penna och 

papper och även när de ska skriva på en dator. Eleven måste behärska sina fingrar och 

hur mycket kraft som ska ner till fingrarna för att kunna skriva just en bokstav eller att 

skriva på ett tangentbord.  

 

Jag måste nog säga att finmotoriken har mest betydelse för inlärningsförmågan hos 

eleverna. Eleverna använder fingrarna hela tiden när de lär sig och om de kan behärska 

fingrarna så får de också enklare att lära sig skriva och inte tänka så mycket när de ska 

skriva en bokstav och därmed kan de koncentrera sig på uppgiften de ska utföra och inte 

hur bokstäverna ser ut. (Lärare 3) 

 

Finmotoriken har en stor betydelse hur en elev lär sig och hur mycket den måste fokusera 

på hur den för fingrarna eller handen. Det är viktigt att automatisera bokstavsskrivningen 

så att eleven skriver de olika bokstäverna utan att tänka på hur de ser ut. (Lärare 1) 

 

Det var en av lärarna som även påstod att han tyckte att grovmotoriken hade stor 

betydelse. Lärare 5 menade att först utvecklas grovmotoriken och sedan finmotoriken. 

Grovmotoriken ger finmotoriken en chans att utvecklas. För om eleven inte kan 

kontrollera de stora muskelgrupperna innan de små kommer de små muskelgrupperna 

inte ge den kontrollerande rörelse som behövs för att kunna skriva.  

 

Grovmotoriken och finmotoriken hänger ihop. Båda är lika viktiga och ingen är viktigare 

än den andra i elevernas inlärning. Först måste eleverna utveckla sin grovmotorik så den 

kan kontrollera armarna och benen. Först efter det kan fingrarna och fötterna aktiveras 

med kontrollerande rörelser. (Lärare 5) 

 

 

6.1.2.1 Analys 

Sigmundsson och Pedersen (2004) och Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver 

båda om att ett barns utveckling går endast åt ett håll. Först grovmotoriken och sedan 

finmotoriken. En elev kan inte utvecklas åt det andra hållet. Om inte grovmotoriken 

hänger med i utvecklingen kommer inte heller finmotoriken att utvecklas helt. Som ni har 

läst innan utvecklas en person uppifrån och ner och inifrån och ut. Det finns därför ett 

samband mellan grov och finmotoriken. Det höll lärare 5 med om. Han påstod att det inte 

fanns någon klar gräns mellan finmotoriken och grovmotoriken men att de båda måste 

fungera för att en elev ska kunna inhämta nya kunskaper.  

 

Samtliga lärare menade att finmotoriken hade mycket med inlärningen att göra och det 

presenterade även Schmidt och Wrisberg (2001) i sin bok. Författarna menade att det är 

viktigt att automatisera vissa skrivrörelser för att eleverna ska få chans att utvecklas och 

det tog lärare 2 och 3 också upp. Här kan vi se att grovmotoriken leder till att finmotoriken 

utvecklas och sedan är det finmotoriken som gör att en elev kan lära sig nya kunskaper 

genom skrift.  
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6.1.3 Elever med motoriska problem 

Lärare 1, 4 och 5 konstaterade direkt att elever med bristande motorik kan ha 

koncentrationssvårigheter. De sa det på lite olika sätt men alla tre lärarna hade sätt det i 

sina egna klasser. Lärare 5 sa att den eleven han verkligen kommer ihåg hade problem 

med en nyföddhetsreflex. Han hade svårt att upptäcka den och det tog några år innan 

lärarna på hans skola och läkarna kom fram till att eleven inte kunde sitta still utan rörde 

sig omedvetet. Lärare 1 och 4 hade haft problem med elever som inte hade ork att 

koncentrera och skriva så bra. Med de problemen märkte lärarna att om eleverna fick röra 

på sig mer på dagarna och öva motoriken i både armarna och benen förbättrades även 

koncentrationen.  

 

Jag minns en särskild elev som jag hade för fem – sju års sedan. Han kunde inte sitta still 

och lärarna trodde han hade någon bokstavskombination. Läkarna sa att eleven inte hade 

det problemet och ingen viste vad de skulle göra för att hjälpa honom. Tillslut kom läkare 

och skolpersonal fram till att han hade en reflex kvar som skulle ha växt och tränats bort 

det första levnadsåret. Eleven kunde inte spänna sig och ryggen rörde sig hela tiden. 

Eleven kunde inte hjälpa att han var okoncentrerad. När han nu hade fått rörelser och 

övningar han skulle göra för att få bort reflexen kunde han tillslut sitta still och äntligen 

koncentrera sig en längre tid för första gången. (Lärare 5) 

 

 

Jag har varit med om en elev som hade problem att koncentrera sig för att eleven inte 

kunde skriva så bra. När jag pratade med eleven märkte jag att problemet låg i att hon 

inte kunde styra armarna så bra. När vi övade upp styrkan och motoriken i armarna och 

fingrarna förbättrades skrivningen och koncentrationen mycket. (Lärare 1) 

 

 

Samtliga lärare påpekar att det är viktigt som lärare att se elever som har problem med 

sin motorik. Det är viktigt att eleverna kan röra sig obehindrat. Lärare 2 tar upp att i 

skolverket står det att en elev ska kunna få möjlighet att vara kreativ när den utför 

uppgifter och att det är skolans ansvar att se till så eleven kan det.  

 

Vi som lärare måste se till så varje elev får en möjlighet att utvecklas och ge dem 

kreativiteten att utvecklas kunskapsmässigt. Då ska inte deras motorik stoppa dem. Om 

eleverna vill vara ute och hitta en lösning till ett problem så ska eleven klara av det och 

inte misslyckas på uppgiften bara för att den inte kunde till exempel klättra upp i trädet. 

(Lärare 2) 

 

 

6.1.3.1 Analys 

Lärare 5 uppmärksammade ett problem som Ericsson (2005) skrev att det är viktigt 

problem som människor bör känna till. Ericsson påpekade i sin avhandling att det är svårt 

att upptäcka olika motoriskt problem och att det krävs ett intresse att vilja se att det är ett 

kroppsligt problem och det medgav även lärare 5. Lärare 1 och 4 hade också 

uppmärksammat motoriska problem som Ericsson också tagit upp i sin avhandling. Deras 

elever hade svag grov motorik och kunde inte kontrollera de stora muskelgrupperna så 

bra.  
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Parlenvi och Sohlman (1984) och Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) nämnde båda 

i sina böcker att det är viktigt att hitta felet snabbt och hitta en lösning på det. Det höll 

samtliga lärare med om. Lärarna tyckte att det är viktigt att lärarna inser att de kan hjälpa 

eleverna och att det är eleven som blir lidande om ingen ser eller vill hjälpa dem att 

utvecklas. Nonis och Jernice (2014) kom fram i sin studie att det är viktigt att elever får 

öva sin motorik för att kunna förbättras och den medgav också lärare 1 och 4. De försökte 

lägga in mer tider för de elever som behöver extra motorikträning på lektionerna. Lärarna 

kom också fram till att ju mer tid de lägger ner på eleverna som behöver extraträning 

desto mer lyckas eleverna i skolarbetet.  

 

 

6.2 Hur påverkas eleverna av sin motoriska förmåga när de ska umgås 

socialt? 

Med den här frågeställningen undersöktes ifall utvalda lärare såg hur motoriken kan 

påverka eleverna socialt. Den undersökte också hur elevernas självförtroende kan 

påverkas av hur god motorik eleverna har och hur de kan använda sina rörelser på rätt 

sätt. 

 

 

6.2.1 Social motorik 

Lärare 1, 2 och 5 konstaterade att motoriken kan ha med det sociala umgänget att göra. 

Om eleverna umgås med varandra och hittar på olika saker kan motoriken avgöra ifall 

alla kan vara med eller om någon blir utanför på grund utav att en elev inte kan utföra 

samma saker som resterande kompisar.  

 

Jag tror att motoriken har stor betydelse i elevernas sociala umgänge. Om till exempel 

hela kompisgänget ska ut och cykla till en sjö och bada kommer den eleven som inte kan 

cykla efter och inte kan umgås med kompisarna även om den vill. Där är det viktigt att 

kolla hur läget är om det hänger på elevernas motorik eller bara om den inte har lärt sig 

cykla. (Lärare 5) 

 

Motoriken gör så att alla elever kan hitta på roliga saker och äventyr tillsammans. 

Eleverna använder motoriken varje dag och om någon har extra svårt med att styra sin 

kropp kommer den komma efter både socialt och i rörelsens utveckling. Eleverna 

använder motorik när de är inomhus också. När de spelar tv – spel måste finmotoriken 

vara väldigt skarp och de måste veta exakt när de ska reagera på spelet för att trycka i 

precis rätt stund. (Lärare 1) 

 

Lärare 3 och 4 kom fram till att allt en människa gör påverkas av vilken motorik personen 

har. Man rör sig alltid och använder kroppen till olika saker. De pratade också om att 

människor är beroende av att ha en god motorik för att kunna må bra i samhället och det 

är skolans uppdrag att se till att de får en bra grund. Förr i tiden fick barn en annan grund 

till motorikövningen eftersom barn lekte ute och klättrade väldigt mycket i skogen. Nu 

sitter många barn inomhus och spelar tv spel. Där använder de endast finmotoriken och 

inte de stora muskelgrupperna. Lärare 3 och 4 anser att det är viktigt att lärare nu för tiden 

ska se till att eleverna får arbeta med kroppen och därmed får utlopp för sina rörelsebehov.  
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För att elever ska kunna leva i ett samhälle måste de ha grundmotoriken och kunna 

använda sig av sin kropp. En människa använder sin kropp hela tiden och med den kan 

personen ta sig vart man vill och göra det man vill. […] Samhället idag ser inte ut som 

det gjorde förr. Barn rör sig inte på den nivå som de gjorde bara för tio till tjugo år sedan. 

(Lärare 4) 

 

En människa rör sig varje dag och på så sätt används motoriken antingen mer eller 

mindre. Men eftersom elever tillbringar mer tid inomhus måste lärarna inse att det 

kommer lite på deras lott att se till så eleverna rör på sig, vare sig läraren vill det eller 

inte. Eleverna kommer att må bättre ifall de får röra på sig och att de kan använda sin 

kropp till de grundläggande rörelserna. (Lärare 3) 

 

Samtliga lärare tar upp självförtroende och självbilden mycket när vi pratar om social 

motorik. Mycket hänger på att självförtroendet finns och elevernas vilja att vara med. 

Lärare 2 och 4 menade att det är viktigt att alla elever känner samhörighet med några 

elever i klassen som ligger på samma nivå som de själva. Då kan de känna sig duktiga 

och får därmed mer självförtroende både till att röra på kroppen och kunskapsmässigt. 

Medan lärare 3 och 5 menade att självförtroendet ligger i vad eleven klarar av och om 

eleven verkligen vill utföra något. Får eleven hjälp att utvecklas och tillslut klarar rörelsen 

eller uppgiften kommer eleven få mycket självförtroende och självbilden kommer att öka. 

Eleven får därmed en positiv känsla och i kroppen och i umgängeskretsen.  

 

Om en elev vill få bra självförtroende måste den få känna att den kan utföra samma saker 

som sina kompisar och inte kommer utanför. Det gäller både kunskapsmässigt i de olika 

ämnena och i elevernas rörelsemönster. (Lärare 2) 

 

Det viktigaste med att ge eleverna självförtroende är att ge dem en knuff i rätt riktning. 

Hjälp dem och lyssna på vad de vill utföra och hur de vill göra för att utvecklas. (Lärare 

3) 

 

 

6.2.1.1 Analys 

Som vi kan se på resultatet så anser samtliga lärare att motoriken på något sätt har med 

det sociala att göra. Lärare 3 och 4 ansåg att alla använder motoriken hela tiden och att 

det påverkar vad man gör, medan lärare 1, 2 och 5 menade att eleverna hitta samhörighet 

med personer som kan utföra och tycker om samma saker som sig själv. Detta kan man 

koppla till det Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) skrev i sin bok. Bader-Johansson 

och Elmgren Frykberg (2013) och Sollerhed och Ejlertsson (1999) betonade i sina studier 

att det är viktigt att eleverna förstår att de måste använda sina kroppsliga rörelser när de 

ska arbeta senare i livet. Det kommenterade också några av lärarna.  

 

Auno och Brandelius-Johansson (2002) konstaterade att det är viktigt att läraren och 

människor runt omkring eleverna uppmuntrar dem och ge dem feedback på saker de gör 

och utför. Det instämde samtliga lärare i. Lärarna sa att det är viktigt att ge dem 

uppmuntran när de har klarat en specifik rörelse som de har kämpat med länge. Då får 

eleverna en större chans till att vilja utvecklas mer. Lärarna kom också fram till att det är 
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viktigt för elevernas självförtroende och självbild att de lyckas med specifika rörelser och 

att de inte ger upp, vilket är i linje med Paijkull och Uneståhls (1993) resultat.   
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7  Diskussion 

I det här avsnittet kommer diskussionen för hur metoden fungerade med undersökningen 

och om intervjufrågorna fick fram de svar jag hade önskat innan. I slutet kommer också 

en diskussion om resultatet blev som väntat eller om något resultat blev oväntat.  

 

 

7.1  Metoddiskussion 

Undersökningen utgick ifrån semistrukturerade intervjuer av fem lärare ifrån två olika 

kommuner. Jag tycker att de semistrukturerande intervjuerna fungerade bra och det gjorde 

att jag fick de utförliga svar som behövdes. Alla lärare fick olika följdfrågor och jag fick 

ut den information jag behövde. Lärarna fick prata ganska fritt om vad de tyckte motorik 

är för något och hur de har upplevt att motoriken påverkar eleverna i skolarbetet och i 

sociala sammanhang. Genom att lärarna fick prata ganska fritt fick jag djupare och 

bredare svar. Det skrev också Justesen och Mik-Meyer (2011) i sin bok. De skrev att om 

en forskare vill få ut mycket och öppna svar bör undersökningen utgå ifrån 

semistrukturerade intervjuer (Justesen & Mik-Meyer 2011). Eftersom semistrukturerade 

intervjuer endast utgår från personernas erfarenheter kan det bli lite negativt att endast 

basera sin undersökning på det. Alla upplever olika och det finns egentligen inget rätt 

eller fel i personernas erfarenheter. Utan då måste man hitta motsvarigheter eller likheter 

med det forskare har kommit fram till innan.  

 

Intervjufrågorna som användes i undersökningen gav de svar som jag hade tänkt innan. 

Undersökningen fick ett gott resultatinnehåll och det var mycket information som 

bearbetades. En fråga som var extra bra och gav mycket information var frågan om lärarna 

ansåg att motoriken har någon betydelse för elevers lärande. Den utvecklade lärarna bra 

och de gav alla ett utförligt svar. Om jag ska vara kritisk till en utav intervjufrågorna så 

måste det vara frågan om hur de brukar träna motorik med sina elever. De hade inget bra 

svar utan angav mest att de brukar göra det genom att öva styrkan och 

koordinationsförmågan. Där hade jag kunnat be dem att utveckla mer och ge mig 

specifika övningar som jag sedan hade kunnat analysera.  

 

Valet av att transkribera valda delar av de inspelade intervjuerna var både positivt och 

negativt. Det positiva var att det gick fort att transkribera och man fick lyssna igenom 

datan flera gånger så man inte missade något. Det negativa med att endast transkribera 

valda delar var att information lätt kan missas och man kan också missa dolda budskap i 

en formulering. Det skrev också Denscombe (2009) om i sin bok. Denscombe skrev att 

om man väljer att transkribera valda delar måste man lyssna igenom inspelningarna 

många gånger och jämföra lite med fältanteckningarna så att ingen viktig information 

missas. Om någon information missas kan det vara avgörande ifall en undersökning ska 

få ett hållbar och intressant resultat eller inte (Denscombe 2009). 
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7.2  Resultatdiskussion 

I studien har deltagande lärarna en medvetenhet om att motoriken påverkar eleverna 

socialt och även deras kunskapsinlärning. I inledningen skrev jag att när jag hade varit 

ute på verksamhetsförlagd utbildning så pratade lärare inte om kopplingen mellan 

elevernas koncentration, kunskapsinlärning och deras motorik. Lärarna som deltog i 

studien hade alla den uppfattningen att det finns en koppling mellan motorik och 

inlärning, men då var de också utbildade lärare i idrott och hälsa.  

 

Berg och Cramér (2003) skrev att människor är en helhet och att lärare måste se på hela 

eleven för att hitta något som är fel. I studien tycker jag att lärarna ser eleverna även om 

det ibland är svårt att upptäcka problemen eleverna har.  

 

I Ericssons avhandling (2003) blev resultatet att eleverna förbättrades mycket både i 

koncentrationen och motoriken genom att de fick röra på sig varje dag. I studien hade 

några lärare gett elever med svag motorik och muskelstyrka extra träning varje dag och 

de fick ungefär lika resultat. Lärarna i studien märkte att eleverna kunde sitta stilla längre 

och orkar koncentrera sig en längre tid på en skoluppgift. I Harvards rapport (2004) kom 

man fram till att det sociala samspelet kan påverkas av hur god motorik en elev har. Hon 

kom också fram till att elevernas emotionella känsla kan förbättras eller försämras 

beroende på hur motoriken fungerar. Det fick jag också fram i den här undersökningen. 

Samtliga lärare som deltog märkte att motoriken har betydelse för eleverna både socialt 

och för elevernas självförtroende och självbild. Lärarna i studien kom också fram till att 

koncentrationen påverkas mycket av hur motoriken fungerar. Det kom också Ericsson 

och Cederberg (2015) fram till i sin artikel.  

  

Något nytt som jag blev förvånad över var resultatet om att motoriken hade en stor 

betydelse för koncentrationen. Innan studien hade jag inte en tanke på att koncentrationen 

kan påverkas av så mycket. Både de medverkande lärarna och Ericsson (2005) beskrev 

att koncentrationen kan påverkas av hur stark muskulaturen i kroppen är, om alla 

nyföddhetsreflexer växt bort som de ska och hur de kan kontrollera sina muskler i armar 

och ben. Parlenvi och Sohlman (1984) och Ericsson och Cederberg (2015) kom båda fram 

till i sina studier att koncentrationen också kan påverkas av hur mycket rörelser som 

eleven har automatiserat och det höll samtliga lärare med om.  
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8  Framtida forskning  

I den här studien fick jag endast lärarnas perspektiv på hur motoriken kan påverka 

eleverna. Om man vill göra annan forskning kan det vara intressant att se elevernas 

perspektiv på hur motoriken kan påverka dem både fysiskt och psykiskt. Det hade varit 

intressant att se om de märker att styrkan förbättras och att deras ork och koncentration 

blir bättre av att röra å sig mer regelbundet och varje dag. Om jag skulle forska vidare 

hade jag tyckt att det hade varit spännande och intressant att veta.  
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Bilagor 

Bilaga A  

 

Missivbrev   
 

Hej! 

 

Jag är en student som läser åttonde terminen på grundlärarprogrammet, årskurs 4-6 på 

Linneuniversitetet. Just nu håller jag på med en kurs där jag ska undersöka ett område 

inom ämnet idrott och hälsa för att skriva ett självständigt arbete om detta. 

 

Mitt syfte med det här arbetet är att undersöka vad lärare anser om hur elevernas 

motorik kan påverka elevernas kunskapsutveckling och i sociala sammanhang. Jag har 

fördjupat mig i forskning inom området, men jag skulle också behöva ha verksamma 

lärares syn på det valda ämnet genom intervjuer.  

 

Jag vill därför intervjua dig som är verksam lärare i förskoleklass eller som 

fritidspedagog. Det kommer att vara en semistrukturerad intervju, där följdfrågor kan 

ställas. Intervjun tar cirka 30 minuter och jag hoppas att du har möjlighet att delta.  

 

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär 

att du deltar frivilligt och att du kan avbryta intervjun när du vill. Ditt deltagande 

kommer också att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas i 

forskningsändamål. 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig för mer 

information. Hoppas vi ses! 

 

Med Vänliga Hälsningar,  

Maja Fridlund, mail: mf222ka@student.lnu.se  Telefon: 0739474696 

 

Handledare: Anna Hafsteinsson Östenberg, mail: anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 
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III 

Bilaga B 

 

Intervjuguide 

 

1. Vad heter du? 

 

2.  Vilken utbildning har du? Hur länge har du arbetat som lärare?  

 

3. Berätta lite om din anställning? 

 

4. Anser du att motoriken har någon betydelse för elevers lärande? Om ja, vilken? Om 

nej, varför inte? 

 

5. På vilket sätt tror du motorikträning påverkar eleverna? 

 

6. Har motoriken någon betydelse för elevernas självförtroende? I så fall hur? 

 

7. På vilket sätt tror du motorikträning kan påverkar den sociala förmågan? 

 

8. Kan en förbättrad motorik påverka koncentrationsförmågan? I så fall på vilket sätt? 

 

9. Hur brukar du träna motoriken med dina elever?  

 

10. Har du sätt någon skillnad under dina år som lärare att elever med sämre motorik 

blir förbättrad och på så sätt förbättra deras kunskapsutveckling? Om ja, Förklara hur? 

Konkretisera gärna! 

 


