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1   Bakgrund

Jag själv har idrottat i stort sett hela mitt liv och när jag var liten bestod frileken av många
roliga och rörliga lekar hemma på ”gatan”. För egen del mådde jag bara bra av all denna
aktivitet. Hur är det med dagens barn? Det är ju mer eller mindre fastställt att vi lever i ett allt
mer stillasittande samhälle. Man hör ständigt i medier att barnen t ex blir allt fetare eller att de
är sköra, de går lätt sönder. Från skolans värld hör man alarmerande rapporter om barnens
dåliga motorik.

Att jag valt att arbeta med barns motoriska utveckling kontra prestation beror på att jag tycker
att det är intressant. Intresset för detta ämne har väckts av samhällsdebatten och även av
kursen Idrott och hälsa 20p. som jag läst under min studietid på lärarhögskolan. Dessutom tror
jag att det är så att ett visst aktivt liv påverkar barnens inlärningsförmåga. Jag vill se om det
finns några belägg för min hypotes. Jag vill också koppla detta till dagens skolidrott och
idrottslärarnas syn på den tid man har att jobba med barnens motoriska utveckling.

2   Syfte

Jag vill öka kunskapen om mina antaganden om huruvida barns fysiska aktivitet har viss
inverkan på deras resultat i skolan. Jag är också intresserad av om idrottslärarna ser någon
koppling mellan idrottsämnet och elevens prestationen i de teoretiska ämnena och om de är
nöjda med den tid som de har att jobba med.

3   Fördjupningsfrågor

Hur ser idrottslärarna på fördelningen av antalet undervisningstimmar i dagens skola?
Är det så att aktiva barn har lättare för inlärning?

Stämmer det att ökad fysisk aktivitet:
• leder till bättre motorik?
• ger piggare barn?
• underlättar skolprestationer?

4   Metod

Arbetet är uppdelat i två huvudsakliga delar, dels en litteraturstudie och dels en kvantitativ,
empirisk studie i form av mitt enkätutskick (se bilaga). För att nå ökad kunskap om de
frågeställningar som denna skrift behandlar har jag använt mig av sekundärmaterial i form av
böcker och tidningsartiklar. Den litteratur jag har använt grundar sig på att jag ville ha ett
smalt perspektiv vad gäller barns och ungdomars utveckling kontra idrotten. Litteraturen
behandlar den motoriska utvecklingen, hjärnans utveckling, hur barnens lek kan påverka detta
och skolidrottens historik. Av detta hoppas jag kunna få fram belägg för att rörelse är mycket
viktig för barnets utveckling samt att visa på att aktiva barn har lättare för att utveckla andra
viktiga delar såsom hjärnan. Jag vill också undersöka hur det varit i ett historiskt perspektiv,
granska skolan lite närmare och se vilken tid man lagt ned på idrotten tidigare och hur mycket
tid man har till ämnet idrott och hälsa idag. Tidningsartiklarna är insamlade under det senaste
året och jag presenterar artiklarna lite kortfattat i arbetet. Artiklarna kan tillsammans med
enkäterna ses som den empiriska grund jag har för de ställningstaganden jag gör senare i mitt
resultatavsnitt.
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4.1  Enkäten

Frågeställningarna som behandlas i enkäten fastställdes i samråd med handledaren. De har sin
grund i den litteratur som behandlas i arbetet och är utformade för att kunna besvara syftet i så
stor omfattning som möjligt. Enkäten testades på tre testpiloter. Resultatet av denna test blev
att två av frågorna i enkäten omformulerades. Frågorna kom att bli av två olika slag, slutna
och öppna. Eftersom tiden till arbetet är begränsad rekommenderar litteraturen att inte
använda sig av öppna frågor då det inte finns så mycket tid för bearbetning. Öppna frågor
kräver mycket mer jobb i efterarbetet än slutna frågor. Vid ett enkätutskick blir följden att jag
inte kan väga in så många egna tolkningar och jag kan inte heller komma med följdfrågor som
skulle kunna förtydliga svaren. Efter detta var det dags att välja hur enkäterna skulle
distribueras. Valet föll på att först och främst rikta enkäterna till lärare som arbetade på skolor
i en enda kommun. Sedan ringde jag upp kommunkontoret och fick kontakt med en person
med kunskap om alla skolor i kommunen. Denna person gav mig namnet på de skolor som
bedrev undervisning från år 1 – 9. Detta för att få en spridning bland de lärare som undervisar.
Totala antalet lärare som detta urval gav var fullt tillräckligt för att söka efter intressanta
huvuddrag i det insamlade materialet. Enligt Carlström/Hagman bör ett underlag för att kunna
dra dessa slutsatser ligga på minst tjugo personer. En del av lärarna som jag fick fram genom
detta urval jobbar med små barn andra med dem som är lite äldre och några jobbar med en
blandning. När jag så bestämt mig för vilka skolor som skulle inkluderas i undersökningen
kontaktades expeditionerna på dessa skolor. Jag frågade dem som arbetade där hur många
idrottslärare det var på skolan och om det fanns någon möjlighet att nå dem per internpost. Jag
fick den information som jag ville ha från samtliga uppringda skolor (Carlström & Hagman,
1995).

Nästa steg var att skicka ut enkäterna. Enkäterna numrerades och jag skrev till vilken skola
just det specifika numret skickades. Att jag inte tog namnuppgifter berodde på att de skulle
känna att de var anonyma. Numreringen använde jag för att kunna skicka en påminnelse till
de skolor/lärare som var berörda. Efter mitt första utskick inkom svar från 28 tillfrågade av 41
möjliga. Jag skickade då ut en påminnelse till de berörda skolorna. Detta resulterade i svar
från ytterligare fyra lärare.

5   Litteraturstudie

5.1 Historik

Då vi levde som samlare var vi beroende av att kunna springa fort, reagera snabbt, vara
smidiga och smyga för att kunna jaga, undkomma faror och fånga vårt byte. Våra liv har
förändrats drastiskt sedan dess. Nu lever vi i ett samhälle där den intellektuella faktorn fått allt
större betydelse (Ekberg & Erberth, 2000).

Idrottsutvecklingen startade långt tillbaka i tiden, det finns bevis som vittnar om att det 3000 –
1500 f. Kr. i Egypten utövades avancerad brottning, boxning, ridning och bågskytte. I Sverige
är det så att det går att spåra idrottslivet tillbaka till bronsåldern. Det finns hällristningar som
vittnar om detta. Att människan då paddlade, seglade, kastade spjut, sköt med pilbåge,
fäktades, åkte skidor m.m. finns det bevis för. Om detta utfördes i tävlingsform, eller om det
är det vardagliga livet som skildrats finns ingen kunskap om (Lindroth, 1997-1998).

Redan 800 f. Kr. lades det, nere i Grekland och Rom, stor vikt vid idrottsliga aktiviteter då det
gällde ungdomens uppfostran. Platon (427-347 f.Kr) var även han en man som trodde på
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gymnastiken i uppfostringssyfte. Han fick dock inte så stort gehör för sina idéer utan det är
först under 1500- och 1600- talen som idrottens betydelse i uppfostringen börjar att
uppmärksammas (Ekberg & Erberth, 2000).

Under medeltiden (500 – 1500 e. Kr) i Sverige fanns tendenser till idrottsliga aktiviteter bland
folket men kristendomen började ta över mer och mer och detta var ett bakslag för idrotten.
Eftersom de lärda kristna ansåg att det var skadligt att anstränga kroppen. Viktigare enligt
dem var att vårda sin själ. Trots detta bakslag levde idrotten kvar bland folket men det gav
ingen status i samhället. Då som nu fanns det sporter som utövades av rika och andra sporter
som utövades av den breda allmänheten. Överklassen ägnade sig åt ridning, fäktning, simning
och bågskytte. I de lägre stånden var det vanligt med boxning och fotboll. Det kunde också
förekomma bågskytte, och ibland var det lag på att alla män skulle träna bågskytte, så att de
skulle vara förberedda vid eventuella krig.

Det fanns redan på denna tid filosofer som talade varmt om kroppsövningar. Värda att nämnas
är fransmännen Francois Rabelais (1494-1553) och Michel de Montaigne (1533-1592). De
som bäst lyckades med att rikta uppmärksamheten mot bristen i uppfostran var engelsmannen
Locke med boken ”Tankar om uppfostran” (1693) och fransmannen Jean Jacques Rousseau
med boken ”Emile” (1762). De ville att barnet genom mer lek och kroppsrörelse ute i det fria
skulle få en mer ”naturlig” uppfostran. De menade att genom att ”lyda” deras råd skulle
pojkarna bli friskare, starkare och mera harmoniska. Flickorna var det inget tal om – allting
kretsade runt pojkarnas uppfostran (Annerstedt m.fl., 2001).

I Sverige gör Carl von Linné (1742-1772) sin röst hörd för vår hälsa. Han föreläste om
hälsovård och han betonade vikten av sömn, vila och motion. Linné var inte den enda som var
intresserad av vår hälsa. Flera var de som skrev akademiska avhandlingar i ämnet. En av de
mest kända var Anders Otto Lindfors. Det sägs att han med sina avhandlingar banade väg för
Per Henrik Ling som levde mellan åren 1776-1839 (Annerstedt m.fl., 2001).

Många har kallat Per Henrik Ling ”den svenska gymnastikens fader” (Ekberg & Erberth,
2000, s.78). Det var dock flera som bidrog till införandet av obligatorisk fysisk fostran i
skolorna. Här bör nämnas Jakob Axelsson Lindblom (1746-1819) som var biskop i
Linköpings stift. Det var efter ett besök i Danmark eller närmare bestämt hos Frans
Nachtegall som han inspirerades av dennes gymnastik och hans gymnastikinstitut. Axelsson
blev så betagen av vad han såg att han vid hemkomsten träffade Gustav IV Adolf och till
honom framförde önskemål om att få starta gymnastik i Sverige. Kungen godkände detta och
en gymnastikinrättning kom att uppföras på borggården utanför landshövdingsämbetet i
Linköping. Denna inrättning bidrog i högsta grad till att gymnastik kom att införas på
schemat. I denna inrättning kan den första schemalagda gymnastikundervisningen ha bedrivits
(Annerstedt m.fl., 2001).

Per Henrik Ling var således en man som haft stor inverkan på skolgymnastiken. Efter hans
död utgavs ”Gymnastikens allmänna grunder” (1840). Detta var hans mest betydande verk. I
detta verk går att läsa hur han delar in gymnastiken i fyra discipliner:

• Pedagogiska grunder, för medelst hvilka menniskan lär sig att sätta sin kropp under sin
egen vilja.

• Militärgymnastik, hvari menniskan söker, förmedelst ett yttre ting dvs. vapen eller ock
medelst sin egen kroppsliga kraft, under sin vilja, sätta en annan yttre vilja.
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• Medikalgymnastik, hvari menniskan antingen medelst sig sjelf i passande ställning, eller
medelst andras biträde och inverkan i rörelser, söker lindra och öfvervinna de lidanden
som uppstår i hennes kropp genom dess abnorma förhållanden.

• Ästetisk gymnastik hvarigenom menniskan söker att kroppsligt åskådliggöra sitt inre
väsen, tankar och känslor (Ekberg & Erberth, 2000, s.78-79).

Kortfattat kan sägas att Per Henrik Ling var av den uppfattningen, att uppfostran var att söka
jämnviktsläge mellan kroppen och själen. Han menade också att ingen av dessa sidor fick
försummas. Den indelning som han gjorde av gymnastiken kom att ha stor betydelse långt in
på 1900-talet. Per Henrik Lings son, Hjalmar Ling, kom också han att spela en stor roll för
gymnastiken. Han gav gymnastiklärarna ett pedagogiskt hjälpmedel, dagövningen. I dessa
förklarade han övningar som skulle tillgodose kroppens allsidiga rörelsebehov under en dag.
Dessa dagövningar använde man sig av fram till 1900-talets mitt. Hjalmar Ling var också
något av en banbrytare då han var en av få som uttalade sig om att gymnastiken även borde
införas bland flickor och kvinnor. Varken Hjalmar eller fadern betonade lekens betydelse för
barnen. Deras gymnastik kom så småningom att ifrågasättas. Det var danskarna som först
började tvivla. De tyckte inte att Lings idéer var tillräckligt vetenskapligt underbyggda.
Istället kom idrotten att bli mer sportinriktad och Ling kom mer och mer i skymundan. Denna
förändring bidrog till övergången till lek och idrott. Den moderna tävlingsidrotten fick sitt
genombrott i slutet av 1800-talet. Nu började kvinnorna i Norden göra sig hörda. Det var
ledare för kvinnliga gymnasister som var de första att bidra till att det kom till förändringar i
gymnastikens utformning. Det de förespråkade var ett naturligt, rytmiskt rörelsesätt, ofta till
musik. Männen höll dock kvar vid Lings gymnastik en längre tid men så småningom slog det
naturliga rörelsesättet och musik till rörelserna igenom även hos dem (Ekberg & Erberth,
2000).

5.2 Förändringar i läroplanerna

1820 Detta år blev gymnastik ett obligatoriskt ämne på läroverken.

1842  Nu blev gymnastik även obligatorisk i folkskolan.

1878  Här ges restriktioner om hur mycket gymnastik eleverna skulle ha. De skulle ha en halv
timme fyra dagar/vecka.

1882 Nu skulle gymnastiken betraktas som ett läroämne.

1900 Beslut har tagits om att eleverna ska ha gymnastik 20 minuter varje dag   eller 30
minuter varannan på folkskolor och småskolor.

1919 Undervisningsplan för folkskolan
Benämningen är nu Gymnastik med lek och idrott.

1928   Läroverksstadga
Det blev nu obligatoriskt med gymnastik sex timmar/vecka och så beslutades det om
15- 20 idrottsdagar/läsår.

1933 Gymnasiet och realskolans högsta årskurs skulle ha tre veckotimmar gymnastik.
          Idrottsdagarna minskas till 10-12/läsår. Namnet ändras till friluftsdagar.
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1942   Folkskolan får 10-12 friluftsdagar/läsår. Pojkarna ska ha fyra timmar gymnastik/vecka
          och flickorna ska ha 3 timmar/vecka. Flickorna ska undervisas i folkdans.

1955 Undervisningsplan för folkskolan (U 55).
Enhetsskolan infördes. I och med detta bestämdes det att gymnastik ämnet skulle
tillfredställa ett naturligt rörelsebehov, ge rekreation, träna samarbetsförmåga och skapa
förståelse för kroppsövningars och friluftslivets betydelse och en sund livsföring.

1960 Gymnasieutredningen.
Den sista årskursen minskade sin undervisning till endast två veckotimmar, övriga
skulle ha tre veckotimmar. Beslut togs om att eleverna i 4:e året på teknisk linje inte
skulle ha någon idrott alls.

1962  Läroplan för grundskolan (Lgr 62)
Här beslutades om ytterligare nedskärningar. Årskurs nio skulle ha två timmar/vecka de
yngre eleverna fick tre timmar/vecka. Jämför man med gamla realskolan innebar detta
en minskning med 50% av tiden. Gymnastiken skulle medverka till barnets allsidiga och
harmoniska utveckling, höja prestationsförmågan, främja en god arbetsteknik och
förbereda för arbetslivet. Viktigt var också att gymnastiken skulle skapa ett bestående
intresse och ge social och estetisk fostran. Lärarna fick också mer detaljerade
anvisningar om planering, innehåll i olika moment, kläder m.m.

1965  Läroplan för gymnasiet (Lgy 65)
Återigen minskades det på antalet gymnastiktimmar. Det angavs nu specificerade
huvudmoment. Att gymnastiken skulle skapa ett bestående intresse för idrott framhölls.
Gymnastiken skulle också ge god arbetsteknik, främja samarbetsvilja,
organisationsförmåga och rekreation. Här poängterades estetiska värden. Vidare ansågs
att undervisningen skulle ske uppdelad, d v s att flickorna och pojkarna inte hade
undervisningen tillsammans.

1969 Läroplan för grundskolan (Lgr 69)
Här gavs det tillbaks lite tid så årskurs nio fick treveckotimmar och de fick inte slås
ihop till längre pass. I denna läroplan betonades elevernas fysiska, sociala och estetiska
utveckling. Föreslag om att eleverna till viss del skulle vara med vid planeringen finns.
Vikten av fritt skapande och ökad individualisering framhölls också. Vidare ansågs det
att samarbete mellan skola och fritidsverksamhet skulle finnas. De handikappade skulle
få speciell omvårdnad.

1980 Läroplan för grundskolan (Lgr 80).
Namnet ändrades till idrott och målet var fysisk, psykisk, social och estetisk utveckling.
Målet med undervisningen var att den skulle bidra till bestående motions- och
idrottsvanor. Undervisningen delades in i tio huvudmoment varav hälsa, hygien och
ergonomi var nya. Läraren skulle nu själv utforma sin undervisning och
samundervisning förekom också. Läraren skulle dock få med vissa bitar i sin
undervisning. De var kroppsrörelse, friluftsliv, funktionellt rörelsesätt, förståelse och
intresse för regelbunden kroppsrörelse, tillfredsställande av elevens rörelsebehov,
glädje, rekreation, gemenskap, utveckling av självtillit och skapande förmåga.
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1987   Kursplan för gymnasieskolan
Läraren skulle fungera mer som administratörer och kontrollanter och mindre
undervisare. Undervisningen delades in i baskurs, linjekurs och intressekurs.
Undervisningen skulle bidra till glädje, rekreation, gemenskap, förståelse och intresse
för regelbunden fysisk träning, sunda levnadsvanor, kunskaper och färdigheter för att
kunna klara sin egen fysiska träning, kunskap om idrottsrörelsen som folkrörelse och
kulturfaktor.

1994 Läroplanen för den obligatoriska skolan och för den frivilliga skolan
          (Lpo 94 och Lpf 94).

Återigen görs en namnändring, nu till Idrott och hälsa. Hur många pass idrott per vecka
som eleverna ska ha får varje skola avgöra. Klart var att de under 35 veckor skulle ha
460 klocktimmar (i dag 500 timmar) på grundskolan (Ekberg & Erberth, 2000).

Protester om antalet idrottstimmar som eleverna har i skolan idag har hörts under de senaste
åren. Svenska gymnastiklärarsällskapet  SGS har under hela 90-talet protesterat mot
nedskärningarna av skolans idrottsämne. Skolverket slår ifrån sig och menar att de inte fått in
någon anmälan om bristande idrottsundervisning. Vidare påstår de att antalet
undervisningstimmar inte förändrats sedan 1969. Annerstedt (1997) har dock räknat fram att
idrottsundervisningen minskat sedan Lpo94 trädde i kraft. Han anser att idrottsundervisningen
minskat med 20% på grundskolan och 40% på gymnasiet. Detta med tidsskillnaderna beror
lite på vilket räknesätt som används men Annerstedts siffror existerar dock. Faktum är att
Sverige skurit ned så mycket på idrottsundervisningen att vi idag ligger näst sist i Europa vad
gäller schemalagd undervisningstid i idrott och hälsa (bunkefloprojektet.malmo.se).

5.3 Hjärnan

Ett känt faktum är att hjärnan består av två hjärnhalvor. Hos de flesta av oss människor
fungerar de i ett samspel med varandra. Mellan hjärnhalvorna har vi som många miljoner små
broar, nervtrådar, synapser som förbinder de båda hjärnhalvorna med varandra (Parlenvi &
Sohlman, 1984).

De båda hjärnhalvorna har kontroll över olika funktioner hos oss människor. Vänstra
hjärnhalvan kan liknas med datorn inom oss. Den spelar en avgörande roll vad gäller
motoriken, språkinlärningen, logiskt genomförda detaljanalyser, matematiken, symboliska
relationer, tolkningen av synintryck osv. Högra hjärnhalvan symboliserar konstnären, artisten
inom oss. Den spelar en avgörande roll vad gäller förståelsen av sammansatta mönster och
helheter, uppfattningen av bilder, färg och fantasi, tolkning av hörselintryck, tonfall, musik,
kreativt tänkande osv. (Nordlund m. fl., 1997).

Broarna, nervtrådarna eller som Gustafsson och Hugoh benämner dem, synapserna, finns med
oss då vi föds. Det antal vi har då kommer att utökas under de första levnadsåren. Detta sker
bl. a genom fysisk aktivitet. Det går att likna med våra muskler, ju mer de används desto
starkare blir de. Används de inte blir de svagare och sämre. Vad gäller synapserna kan det gå
så att vissa försvinner helt då de inte används. Tränar man synapserna rätt kan antalet
synapser bli mycket stort. Upp till 10 – 12 årsåldern är man mycket mottaglig för denna
träning, sedan går det lite trögare (Gustafsson & Hugoh, 1987).

Spelar det egentligen någon roll hur många synapser det finns? Gustafsson och Hugoh har
kommit fram till att antalet har betydelse. Ju fler upparbetade synapser som finns desto lättare
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går det att lösa en uppgift, räkna ut ett tal, läsa och förstå en text. Hur kan synapserna då
tränas upp? Ett viktigt träningsmoment är enligt Parlenvi & Sohlman de korsande rörelserna.
De menar att:

Förbindelsen mellan hjärnan och kroppen är till största delen är korsad. Detta gäller både
impulser som går in till hjärnan och ut från hjärnan. Vänster hjärnhalva styr alla ännu icke
inlärda rörelser som man vill göra med höger kroppshalva. Höger hjärnhalva styr på samma
sätt vänster kroppshalva (Parlenvi & Sohlman, 1984, s.27-28).

Healy (1999) menar att det förmodligen förekommer en specialisering av hjärnhalvorna redan
från födseln men att själva utvecklingen gestaltas utifrån de krav som ställs på hjärnan och
den information som tas emot. Vidare menar Healy att hjärnhalvs- dominans är den ena
halvans tendens att bestämma hur bearbetningen av en viss uppgift ska genomföras. Hon
menar att eftersom dagens samhälle är ett mycket verbalt samhälle så leder det oftast till att
det blir den vänstra halvan, där språket oftast finns, som blir den dominerande halvan. Vid
bearbetning av visuella eller holistiska informationer kan den högra bli den styrande.

Vidare anser hon att den mentala effektiviteten skulle kunna vara beroende av människans
förmåga att aktivera eller undertrycka den ena eller den andra hjärnhalvans styrande funktion.
Då vi människor läser använder vi båda hjärnhalvorna. Det som kan hända är att om inte den
hjärnhalva där språkcentrum ligger tar största ansvaret kan det leda till att korrekthet, flöde
och förståelse försämras. För att förebygga detta bör barnen uppmuntras till att använda sig av
flera olika aktiviteter så att alla delar i hjärnan får jobba. Det som ska styra inlärningen är
barnets egna intresse. Som vuxna hjälper vi inte barnen genom att puscha på dem.
Nervförbindelserna utvecklas som en följd av krav från barnets hjärna inte för att en vuxen
står och hejar på. Barnet ska inte tvingas till träning. Däremot kan vi lura barnet att röra sig,
genom t ex en tipspromenad. Dock inträffar en fullständig hjärnhalvsintegration först efter
puberteten. Slutligen är det så att författaren tagit del av en lärares undersökning vad gällde
hennes elevers hastighet och tillförlitlighet vid ordläsning. Det läraren gjorde med sina elever
var att hon lät dem ta en joggingtur varje dag på lekplatsen. Efter att eleverna gjort detta
visade de förbättrad förmåga vad gällde hastighet och tillförlitlighet vid ordläsning. Detta
visar att fysiska aktiviteter ökar de kemiska förbindelserna i hjärnan (Healy, 1999).

5.4 Barnets motoriska utveckling

Barnets grovmotoriska utveckling startar hos det nyfödda barnet och pågår upp till
sjuårsåldern. Vid denna ålder är barnet nästan fullt utvecklat motoriskt. Den motoriska
utvecklingen innebär att barnet passerar fyra olika faser: reflexrörelser, symmetriska
medrörelser, viljestyrda rörelser och automatiserade rörelser.

5.4.1  Reflexrörelser

Barnet rör sig redan i fosterstadiet men dessa rörelser är okontrollerade och de styrs bara
delvis av reflexer. Rörelser från fostertiden har vi med oss även då vi fötts. Det vill säga att de
första rörelserna utanför livmodern också de är medfödda eller omedvetna reflexrörelser
styrda av t ex ett sinnesintryck. En viktig kunskap här är att veta om det faktum att storhjärnan
inte på  något vis medverkar vid dessa rörelser. Rörelserna skulle också kunna vara så kallade
massrörelser. Massrörelser yttrar sig i ryckliknande rörelser i flera muskelgrupper. De är ett
tecken på att nervimpulserna inte har fri väg genom nervbanorna. Det är genom dessa, de
tidiga rörelserna, som barnet får sina första erfarenheter (Jerlang, 1994).
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5.4.2  Symmetriska medrörelser

Genom reflexrörelser får barnet erfarenheter av olika rörelser. Detta har lett fram till att barnet
börjar kunna kontrollera sina rörelser till en viss del. Barnet kan bestämma sig för att göra en
rörelse men det kan inte kontrollera vilka muskler som ska vara med. Oftast resulterar detta i
att armar och ben eller hela kroppen sätts i rörelse. Förbindelserna mellan nervbanorna
utvecklas och så småningom skapas direkta förbindelser. Vilket leder till att rörelserna blir
mer exakta (Ellneby, 1996).

5.4.3  Viljestyrda rörelser

I och med att barnet tränar sina rörelser hela tiden, det är aktivt, utvecklas storhjärnan och
barnets förmåga att viljemässigt styra sina rörelser ökar (Ellneby, 1996).

5.4.4  Automatiserade rörelser

Nu har barnet kommit så långt att det kan utföra en rörelse utan att tänka på vad det gör,
rörelsen är automatiserad. Det har kommit så långt i sin utveckling att det kan utföra en
rörelse, utan att tänka på den, samtidigt som det utför en annan uppmärksamhetskrävande
aktivitet. Exempel på sådana situationer kan vara då barnet klär på sig medan det pratar eller
då det delar maten och pratar samtidigt. Barnet tränar ständigt asymmetriska/viljestyrda och
automatiska rörelser. De tränas så fort en ny arbetsfunktion ska utföras. Detta är nödvändiga
färdigheter för att man ska klara av vardagen utan alltför stora problem (Jerlang, 1994).

5.5  De motoriska grundformerna

5.5.1  Den första träningen

Barnets träning börjar redan när det ligger och jollrar. Det ser saker, sträcker sig efter dem och
tränar samtidigt sin motorik.

Kroppens motoriska utveckling sker uppifrån huvudet och neråt mot fötterna. Den sker också
inifrån och utåt mot fingerspetsarna och tårna. Grovmotoriken utvecklas alltid före
finmotoriken (Parlenvi & Sohlman, 1984, s.49).

Ligger barnet på mage får det övning, då det lyfter, vrider och vänder på sitt huvud. Rätt som
det är råkar barnet rulla över på sidan oftast sker detta av en olyckshändelse. De tappar
balansen då de ligger på magen och så rullar de över. Det är den första rörelsen, som barnet
gör med hela kroppen. Även denna rörelse blir automatiserad och barnet lär sig att rulla från
sida till sida och kan då nå en sak, som ligger lite längre bort. Detta är ett förstadie till
ålningen (Ellneby, 1996).

Det är också landaureflexen. Det är denna reflex, som används, då barnet ligger på magen och
lyfter huvud, armar och ben så att det bara stöder på magen och svankar med ryggen. Ofta
sägs det, att barnet liknar ett flygplan. En del sent motoriskt utvecklade barn har svårt att inta
”flygställningen”, troligen på grund av att landaureflexen inte funnits. Det antas att
landaureflexen måste ha funnits för att barnet ska kunna lyfta benen vid bröstsim (Ellneby,
1996).
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5.5.2  Åla

Nästa rörelse som barnet utvecklar är ålning. Denna rörelse utvecklas, då barnet ligger på
magen och försöker nå saker som ligger en bit framför dem. De sträcker sig efter en sak och
sparkar ifrån med benet samtidigt som det sträcker ut armen. Ålningen är mycket viktig för
barnets fortsatta motoriska utveckling. Ett barn, som inte spontant utvecklar en bra ålning, bör
ges möjlighet att träna in detta, så att kryssrörelsen mellan armar och ben lärs in. Att åla är att
träna sig för att krypa, gå, springa och sparka boll (Ellneby, 1996).

5.5.3  Krypa

När barnet fått ”kläm” på ålningen, börjar det så småningom att krypa. Det finns barn, som
hoppar över detta moment och istället tar sig fram genom att hasa på stjärten. Dessa barn bör
stimuleras till att krypa. Genom krypning tränar barnet kryssrörelsen, nackmusklerna,
armmusklerna, finmotoriken i fingrarna, benens rörelser, rytmen i krypandet, ögonens
muskler, ögonfixeringsförmågan och balansen. När barnet kryper, utvecklas även fallreflexen,
som är nödvändig för god balans. Då barnet kryper runt, händer det allt som oftast, att det
börjar resa sig, främst med hjälp av möbler. Att resa sig som en vuxen lär sig barnet först vid
fyra och ett halvt års ålder (Ellneby, 1996).

5.5.4  Gå

Att krypa runt blir i längden tråkigt så någon gång mellan elva och arton månaders ålder
börjar barnet att gå. När barnet börjar att gå, går det så snabbt att det ser ut som om det
springer, innan det kan gå. Att gå långsamt kräver god balans. I början går barnet för att öva
sig, men efter ett tag går det för att nå ett bestämt mål. Det tar ett tag innan barnet kan gå med
god balans, med rotation i ryggraden, naturlig armsvängning och god fotavveckling, närmare
bestämt tar det ca tre-fyra år. Fotavveckling kan ju låta lite konstigt men med det menas att
hälen är det första som ska sättas i golvet sedan ska rörelsen rulla framåt över tårna och
slutligen ska tårna vara det sista som lämnar golvet (Ellneby, 1996).

5.5.5  Hoppa

Barnet går vidare i sin utveckling och nästa moment det försöker med är att hoppa. Runt två
och ett halvt års ålder kommer de första försöken. Det börjar med att det håller i någon vuxen
och att det hoppar med båda fötterna samtidigt. Sedan kommer hopp på ett ben. Viktigt att
tänka på är att barnet inte vid inlärningen ska börja hoppa i studsmatta, utan det ska ha ”fast
mark” under fötterna. Svikthopp och ”hoppsasteg”  är lite svårare hopp som det tar några år
för barnet att träna in. Det är också viktigt att vi vuxna inte kräver av barnen att de ska kunna
dessa hopp när de är för små. När de klarar av ”hoppsasteg” är det krysslika rörelsemönstret
väl utvecklat (Ellneby, 1996).

5.5.6  Springa

Det sista steget i den motoriska utvecklingen innebär, att barnet kan springa. Om ett barn
skulle ha problem med att springa, bör det träna in de primitiva rörelsemönstren åla, krypa
och hoppa. När barnet behärskar dessa rörelser, klarar barnet att lyfta kroppen från underlaget
på det sätt, som krävs för att springa (Ellneby, 1996).
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5.5.7  Sista ledet i den motoriska utvecklingen

Från 6 – 7 årsåldern och framåt sker en utveckling av motorik och perception. Genom att
balansen förbättras, skapas optimala förhållanden för koordinationsutvecklingen. Även
armarna kan efter hand frigöras för olika funktioner t ex kasta och fång en boll under rörelse.
När barnen inträder i puberteten, får de en sämre kontroll över sina rörelser, de backar ett par
steg i sin utveckling. Efter puberteten förbättras åter förmågan att utföra olika rörelser
samtidigt (Ellneby, 1996).

5.6  Avvikelser

Nu är det så att Ellneby 1996 menar att alla barn inte följer det ”rätta” utvecklingsschemat. På
dessa barn använder vi benämningar som omogen-outvecklad motorik eller avvikande
motorik. Dessa begrepp står för olika innebörder.

Omogen-outvecklad motorik är då barnets rörelsemönster är normalt men rörelseutvecklingen
följer inte barnets kronologiska ålder (Ellneby, 1996).

Avvikande motorik  är när barnets rörelsemönster är onormalt. Många gånger ”missar” vi
vuxna detta och det är först i skolåldern det uppdagas. Det är synd att det upptäcks så sent, för
det är så att ett onormalt rörelsemönster kan inverka negativt på barnet vid inlärnings-
situationer. Detta kan leda till att barnet upplever flera misslyckanden som ger barnet dålig
självkänsla. Många gånger är det så att vissa reflexer inte ”har släppt”, utan de ställer till med
problem för barnet (Ellneby, 1996). Här följer några exempel:

5.6.1  Babinskireflexen

Vi föds inte med denna reflex. Reflexen uppträder först ett par dagar efter födseln. Reflexen
går att testa genom att en vuxen stryker barnet med en nagel eller dylikt längs den yttre
fotranden, från tårna mot hälen. Det som då händer är att stortån böjs uppåt och övriga tår
spretar. Denna reflex finns i normala fall med till dess att barnet börjar att gå. Om ett skolbarn
har rester av babinski kvar kan detta leda till att barnet får svårigheter att springa eller gå
obehindrat (Ellneby, 1996).

5.6.2  Asymmetrisk tonisk nackreflex

Är en reflex som yttrar sig hos det lilla barnet då huvudet vrids åt sidan och det ligger på rygg.
Den sida åt vilket huvudet vrids åt den sidan kommer också samma sidas arm att sträckas den
andra armen kommer att böjas. Om inte denna reflex tillbakabildas kan den bl. a ställa till
med problem då barnet:
• ska forma bokstäver, siffror och hålla sig på rader om det samtidigt vrider på huvudet.
• skriver texter, de blir lätt osammanhängande.
• räknar i matteboken. Barnet är ofta bra på huvudräkning.
• ska hålla balansen, det är ofta passgångare. Det är ofta passgångare redan då de kryper

(Gustafsson & Hugoh, 1987).

5.6.3  Symmetrisk tonisk nackreflex

Är en reflex som utlöses då barnet spänner halsmusklerna d.v.s. muskelspänningen i
halsmusklerna påverkar ”lemmarnas” ställning. Reflexen kan utlösas då hals eller huvud böjs
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framåt eller då hals och huvud böjs bakåt. Denna reflex bör barnet kunna kontrollera vid 9-12
månaders ålder. Barn som är stjärthasare kan ha varit det p g a att det funnits kvar rester av
denna reflex. Då barnet försökt krypa och kanske gjort en rörelse med huvudet som utlöst
reflexen kan armarna gett vika eller så har de sträckts ut och på så vis inverkat negativt på
krypningen. Vidare kan rester av denna reflex påverka barnets muskeltonus i armar och ben.
Detta kan t ex leda till att barnet trycker för hårt med pennan eftersom det har lätt för att
spänna sig för mycket. Reflexen kan också påverka barnets förmåga att göra kullerbytta. Då
barnet böjer in huvudet mot bröstet viker sig armarna och barnet faller på näsan. Detta kan
resultera i att då barnet ska slå en kullerbytta ställer det sig på huvudet och sparkar ifrån med
benen. Barnet landar då med ryggen hårt mot mattan (Gustafsson & Hugoh, 1987).

5.6.4  Transformerad tonisk nackreflex

Barnet bör ha denna reflex vid sju års ålder. Skulle denna reflex fela kan det påverka barnets
sätt att åla, krypa och gå. Vid gång går att urskilja utåtvridning av  ben och fötter.

Gustafsson och Hugoh som jobbat mycket med reflexstörningar säger sig inte ha hittat någon
koppling mellan reflexstörning och begåvning. De anser att flera av eleverna med
reflexstörningar är högpresterande i grundskolan men att problemen kommer senare hos
barnet t ex då det utsätts för skriftliga prov (Gustafsson & Hugoh, 1987).

5.7  Muskeltonus

Någonting som ytterligare påverkar den grovmotoriska utvecklingen är vilken muskeltonus
barnet har. För att uppnå ett koordinerat muskelarbete skiftar tonus under aktivitet mellan
anspänning och avspänning. Då allt sker normalt, ska vi människor använda minsta möjliga
kraft för mesta möjliga arbete.

Normal tonus är att rätt avpassa rörelsen och muskelkraften till en given uppgift.

Hypertonus är för hög muskelspänning. Det försvårar fina koordinationsrörelser t ex att trä på
en tråd och lägga pärlplatta.

Hypotonus är för låg muskelspänning. Detta innebär att barnet inte kan avgöra hur mycket
kraft det ska använda utan istället tar det i med alla krafter, vilket gör att musklerna tröttas
snabbt. Barn, som lider av detta kan vara barn som efter en kort stunds arbete hänger över
bänken, eller barn som påbörjar en uppgift noggrant men som avslutar med att slarva.

Vi ska alltid ha med oss detta att barn behöver öva på sina rörelser gärna vid flera tillfällen.
Som alltid finns det en risk, att vi inte ser det enskilda barnet. Vi kanske uppfattar, att nu kan
barnen det här, och så går vi vidare. Det händer att vi går på nästa moment alldeles för tidigt
för lilla Olle, för han har inte hunnit ta till sig den tidigare rörelsen till hundra procent ännu
(Ellneby, 1996).

5.8  Leken

Historien säger att barn förr i tiden mycket tidigt introducerades i arbetslivet. Barnen var med
de vuxna då de arbetade, de lekte där och så föll det sig naturligt att börja hjälpa till med
arbetet. Då det var speciella ting att fira t ex sådden var avklarad, höet var inkört eller vid jul
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lekte även de vuxna. I dagens samhälle är det ytterst sällan vuxna samlas utomhus för att leka
tillsammans med sina barn. Möjligtvis kan det vara så att de åker pulka eller snowracer en fin
vinterdag. Att det har gått mer åt ett ”lekfritt” samhälle beror dels på att alla numera är styrda
av klockan. De vuxna måste jobba för att tjäna pengar. Jobbet börjar ett visst klockslag och
innan de ska vara på jobbet ska de ha lämnat barnet på dagis eller liknande. Under sin dag på
dagis har barnet fler tider att passa. En dag kan se ut så här Frukost åtta till halv nio – frilek en
timma – samling trettiominuter – utgång, frilek en och en halv timma om man inte ska vara i
sin åldersgrupp och utföra speciella aktiviteter – lunch cirka trettiominuter- högläsning, aktiv
vila ca trettiominuter – ute eller inne vistelse, ev. frilek i drygt en och en halv timma-
mellanmål, halv tre till tre, frilek fram till hämtning. Det finns forskare som påstår att detta är
ett för sönderdelat schema för att barnet ska kunna leka ordentligt. De hinner lagom komma
igång med en riktig lek så blir de avbrutna för att gå till någon annan aktivitet som måste
göras. Leken hänvisas istället till barnens fritid (Peitersen m.fl., 2001).

Trots detta schema har dagisbarnen fortfarande en viss tid på dagen då de kan leka men när de
börjar skolan ”tullas” det mer och mer på barnens lektid. I skolan ska barnen lära sig saker
och då kan de ju inte leka. Som tur är har denna trend börjat vända. Under industrialismens
framväxt har det varit mycket fokusering på prestationen men nu värderas det lite annorlunda.
Andra förmågor hos människan värderas, inte bara hårt och troget arbete premieras. Nu
värdesätts egenskaper som skapande förmåga, nytänkande, okonventionella lösningar på
problem och insiktsfullhet i sociala relationer och kollektiva processer. Dessa egenskaper
kännetecknar lek. Det behöver inte längre vara ”ettan” som lyckas utan ”vinnaren” ersätts
med människor som hittar livskvalitet (Peitersen m.fl., 2001).

Vad är då lek? Det finns flera som forskat i ämnet och mest omfattande har den
kultursociologiska aspekten varit. Ett känt verk är Homo Ludens (1963) skrivet av Huizingas.
I detta verk betraktas leken som en aktivitet som är mycket viktig i samhällets utveckling och
för olika sociala former (Peitersen m.fl., 2001). Huizingas ser leken i relation till kulturella
yttringar såsom spel, underhållning, dans, musik, maskerader och tävlingslekar ur detta har
han hittat sex kvalitéer vad gäller lek:

• Leken är fri. Det är en frivillig aktivitet.
• Leken är i tid och rum skild för den aktuella vardagssituationen.
• Lek är ovisshet och spänning.
• Lek är onyttigt och improduktivt.
• Lek styrs av regler / överenskommelser.
• Lek har en kvalité i sin låtsasvärld (Peitersen m.fl., 2001, s.304)

Jämförs dessa sex olika kvalitéer kan det vara svårt att hitta något samband dem emellan men
Heinricks har hittat två grundläggande teman som enligt honom visar hur leken skiljer sig från
andra aktiviteter som vi människor utför. För det första anser han att lekens status är en
separat och fullbordad aktivitet. Lek är skapat av energi och för syften som ligger i själva
händelsen. För det andra är det lekens speciella förhållande till orden. Det som är aningen
motsägelsefullt är att leken innehåller en viss spänning och ovisshet, samtidigt som den styrs
av regler. Av detta går att uttolka ”att man förstår lek som en del i en utvecklings- och
lärandeteori som är väsentlig särskilt för barnets verksamhet. Man talar om olika lekformer”
(Peitersen m.fl., 2001, s.304).

Leken är idag en viktig del i ämnet idrott och hälsa och även hos den frivilliga idrotten.
Tyvärr har det varit så att leken försvunnit mer och mer från den frivilliga idrotten. Ledaren
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har planerat upp sin aktivitet på så sätt att det inte ska bli något flams och trams utan det ska
vara strikta program som inte ger utrymme för något annat. Skolan är också den styrd och den
ger inte heller utrymme för den fria leken. Det kan bero på att läraren har planerat upp
verksamheten på så sätt att det minimerat risken för oförutsägbarhet och slumpmässighet
(Peitersen m.fl., 2001).

Huizingas var av den åsikten att leken var en frivillig handling som skulle ske inom vissa
bestämda ramar vad gällde tid och rum. Läggs tyngdpunkten på frivillighetskaraktären är det
svårt att i skolan skapa tid och rum för lekens utveckling. Lekens roll för inlärning är av vikt.
Det bekräftas av Annerstedts ord:

Lekens struktur har ett nära samband med inlärningsaktivitet. I lekens form testas hypoteser,
tränas färdigheter, befästes föreställningar och skapas nya uppfattningar. Verkligheten
konstrueras obunden av form och innehåll där barnet genom symboler lär att behärska
föreställningar, prövar strategier och får kunskap och insikt i nya världar. Leken fyller därför en
viktig funktion som inlärningsaktivitet (Annerstedt, 1990, s.118).

Även Jane M Healy talar om lekens vikt då det gäller inlärning. Hon skriver:

Som vuxna har vi en tämligen klar uppfattning om vad som är arbete och vad som är lek. De
flesta av oss tror att vi måste jobba hårt för att kunna lära oss någonting och alltför många har
glömt att meningsfull inlärning är en både rolig och stimulerande process! Dock förändras den
mänskliga hjärnan under utvecklingens gång och för små barn passar varken det arbete eller det
nöje som är lämpligt för tonåringar och vuxna. De som tror att värdefull tid slösas bort eller att
deras barn kommer att hamna på efterkälken om de tillåts lära sig genom att leka, har
fullständigt fel (Healy, 1999, s.39).

Alla var dock inte av samma åsikt som Huizingas vad gällde lekens betydelse. Piaget menade
att leken inte hade någon betydelse vad gällde utvecklingen av individens anpassning till den
omgivande miljön eller det logiska tänkandet efter att han passerat förskoleåldern. Det finns
senare amerikansk forskning som bevisar att skolförberedande undervisning som bedrivs på
ett lekfullt sätt leder till bättre prestationer senare (Healy, 1999).

6   Empiri

6.1  Aktuell forskning

6.1.1  ”Rörelse för liv och lärande”

Ängslättskolan i Bunkeflo har idrott som profil. Skolan har startat upp Bunkefloprojektet – en
hälsofrämjande livsstil, i samverkan med idrottsrörelsen, forskare vid Lärarhögskolan i
Malmö och ortopedkliniken vid Malmö allmänna sjukhus. Att detta projekt startades berodde
på alarmerande rapporter vad gäller ökningen av astma och allergier men också ökad
benskörhet, diabetes och fetma allt längre ner i åldrarna. Skolan beslutade att införa idrott och
hälsa som dagligt, obligatoriskt ämne för de barn som höstterminen 1999 började år 1 och 2.
Idag har alla barn i år 1-3 fysisk aktivitet dagligen. De som började ettan ht 2000 finns också
med i projektet. Eleverna som går i dessa klasser har fem schemalagda timmar fysiska
aktiviteter i veckan, motsvarande 225 minuter.

Barnen följs upp både vad gäller deras fysiska, motoriska och intellektuella utveckling. Deras
motorik utvärderas med hjälp av MUGI som står för ”Motorisk utveckling som grund för
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inlärning” och är ett observationsschema. I detta håller Ingegerd Ericsson. Hon har jobbat som
idrottslärare och speciallärare i 25 år. Nu forskar hon i relationerna mellan motorik,
koncentrationsförmåga och skolprestationer. Barnens utveckling ska följas i 3 år, och det
finns också en jämförelsegrupp som det jämförs med. Barnen i denna grupp går en ”normal”
skolgång. De jämförelser, som hittills gjorts, visar att barnen, som har mer gymnastik på sitt
schema, överlag är bättre än de andra vad gäller motoriken. De har lättare för att sitta stilla
och deras skolprestationer i svenska och matematik är också snäppet bättre än för barnen i
jämförelsegruppen.

Idrottslärarna på denna skola är måna om att barnen tycker att gymnastiken är rolig. De vill få
bort den ångestladdade stämpeln. På dessa idrottslektioner har de också möjlighet att använda
olika redskap för motorisk träning.

Till detta projekt finns också ideella föreningar knutna t ex  Bunkeflo IF (en fotbollsförening)
och Friskis och Svettis (Helldal, bunkefloprojektet, 2001).

6.1.2  Tidigare svenska undersökningar

Det finns svenska studier som visar på att motorisk träning ger bättre inlärningsförmåga. Det
var i Lund, på Järnåkraskolan, som det gjordes en utvärdering av MUGI-projektet.
Undersökningen gick ut på att en grupp förskolebarn fick extra motorisk träning och vid
skolstarten jämfördes de med en annan grupp förskolebarn som inte fått denna specifika
träning. Barnen som fått extra träning visade bättre testvärden för grovmotorik, finmotorik,
perception och inlärningsförmåga. Vad gällde finmotorik och inlärning var skillnaderna
mellan de båda grupperna uppenbar. Senare motorikobservationer som gjorts visar även de på
motorikens betydelse för inlärningen. Det var under tre läsår, också detta i Lund, som det
gjordes motorikobservationer på ca 300 elever. Dessa observationer visade på att 44% av
eleverna med motoriska brister också hade koncentrationssvårigheter och/eller
inlärningssvårigheter av sådan art att de behövde specialundervisning i svenska och/eller
mattematik. Motsvarande siffra hos barnen med väl utvecklad motorik, som är i behov av
specialundervisning i dessa ämnen är 11% (Helldal, bunkefloprojeltet, 2001).

6.1.3  ”Skolbarn får sämre betyg av att titta för mycket på tv”

Det är den tyske professorn Michael Myrtek, som gjort en undersökning om barns tv-tittande.
I hans undersökning ingick 200 pojkar. Hälften var 11 år och den andra halvan bestod av 15-
åringar. Enligt Myrtek är det så att tv övertagit en stor del av barnens uppfostran. Detta är inte
bra för barnen. De ”förlorar” språket och sin förmåga att uttrycka sig, diskutera och fungera i
sociala kontakter. Barnen presterar sämre i tyska och främmande språk. De stressas mer av
skolundervisningen än sina kamrater, får sämre betyg och kondition.

De får också se mycket reklam om t ex ”dålig” kost. Barnen kan lockas att äta onyttigt, och
detta i kombination med för lite motion kan leda till fysiska följder som övervikt, brister i
kroppshållningen, tidiga ledbesvär samt problem med ämnesomsättningen. Professor Myrtek
tycker, att vi måste ändra trenden hos våra barn, få dem att titta mindre på tv och istället
umgås med varandra (Lärarnas tidning, 2000).
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6.2   Sammanställning av enkäterna

På de fyrtioen enkätutskicken som gjordes till lärare inom en kommun svarade trettiotvå
stycken. Av dessa var sjutton män och femton kvinnor. Männens snitt vad gäller
yrkeserfarenhet ligger på ca femton och ett halvt år, kvinnornas yrkeserfarenhet ligger på ca
femton år.

Majoriteten av männen d v s tio stycken har gått på GIH (Gymnastik och Idrotts Högskolan),
tre har fritidsledar utbildning, två är grundskollärare (en med 20p idrott som tillval), en jobbar
som gymnasielärare utan behörighet och en har en 4-årig utbildning för idrottslärare vid
universitetet i Sarajevo (BH). Även majoriteten av kvinnorna har utbildats på GIH. Det är 11
kvinnor som gått där, 2st. är utbildade grundskollärare (en av dem har eng/fra plus Idrott och
Hälsa och den andra har idr/Sv), en kvinna är utbildad mellanstadielärare och slutligen jobbar
en kvinna som är utbildad hälsopedagog.

Anser du att eleverna på din skola behöver fler timmar idrott per vecka?

Resultatet på denna fråga blev att majoriteten ville att eleverna skulle ha mer idrott per vecka.
Av samtliga 32 lärare var det 29 som ville ha mer idrott i skolan. En hade ingen kommentar
och två svarade att de inte behövde mer idrott i skolan. Som en följdfråga till föregående fick
lärarna fylla i de undervisningstillfällen de nu hade. Detta visar klart och tydligt att
majoriteten av både männen och kvinnorna jobbar från år 6 till år 9. Männen är de som mer
frekvent även jobbar i de lägre åren.

Vad är lärarnas huvudmål med undervisningen?

En person svarade inte alls, två personer presenterade två alternativ, en var ambitiös och skrev
fyra huvudmål och övriga svarade med tre alternativ. Det som klart och tydligt framgår är att
män och kvinnor tycker ganska lika. I diagrammet nedan har jag presenterat de olika
kategorierna.
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Nedan visas hur fördelningen mellan män och kvinnor blev i de tre största kategorierna.

Ett av svarsalternativen under övrigt bör omnämnas. Det är en kvinna som anser att idrotten
bidrar till att: Fysisk aktivitet gör att eleverna lättare orkar med teorilektionerna.

Vad gällde möjlighet att utöka idrottsundervisningen på skolorna var majoriteten positiv till
detta.

Totalt tjugotvå tyckte att det skulle gå att utöka idrottsundervisningen på deras skolor. Nio var
negativa till en utökning av idrotten. Tre av dem angav lokalbrist som ett hinder till varför det
inte gick att utöka idrotten. En person visste inte om det skulle gå eller ej. De som ville ha mer
idrott har främst tänkt att få det genom att ta tillbaka tid som de blivit av med. Många hävdade
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att de förlorade idrottstid då Lpo 94 kom. De vill ta tid från skolans val, elevens val, eget
arbete och så finns det några som vill förlänga skoldagarna. Andra kan tänka sig att få in mer
idrott genom att ta in mer uteaktiviteter såsom promenader i undervisningen. Några få vill
lyfta fram skolidrotten, se till så att den blir tillgänglig för alla. Under övrigt tyckte en av
männen att det skulle införas mer friluftsdagar och en av kvinnorna ansåg att alla ämnen
skulle involveras och att rörelse och kondition/motion skulle ses  från alla möjliga synvinklar.

Det var inte lika positivt hos idrottslärarna då det gällde att ta hjälp av idrottsrörelsen eller t ex
fritidspedagogerna.

Mest negativa var männen. Det var sex män som helt sa ifrån och det var fyra kvinnor.
Männen var också mest positiva fyra tyckte att det skulle vara helt ok. Hos kvinnorna var det
två som såg positivt på det hela. Kvinnorna var mer obeslutsamma än männen, hela sju
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kvinnor var tveksamma till om de kunde ta hjälp av andra i idrottsundervisningen och bland
männen var det tre som tvekade.

Då idrottslärarna skulle presentera om idrotten påverkade eleverna på något mer positivt sätt
återkom de gärna till alternativ som de redan tidigare nämnt. Det var fyra som inte
kommenterade frågan överhuvudtaget och några hade skrivit att de tyckte att formuleringen
av frågan var lite konstig, men de skrev ändå ned ett svarsalternativ. Av de tjugoåtta som
svarade fördelade sig åsikterna över sju olika kategorier varav en övrig.

De tre största kategorierna är som ni ser koncentrationsförmåga, social träning och roligt med
idrott. Koncentrationsförmåga kräver en liten förklaring. Bakom detta ord döljer sig männen
och kvinnornas tankar om att idrotten även höjer koncentrationsförmågan på de teoretiska
ämnena. Jämförs detta med lärarnas huvudmål med idrott så har socialträning och
rörelseglädje även där ganska så många ”röster”. Fördelningen mellan män och kvinnor
skiljer sig vid denna fråga mest vid de två största kategorierna. Det var åtta män som
placerade koncentrationsförmågan högt men det var bara fyra kvinnor. Vad gällde den sociala
träningen var det omvända förhållanden, tio kvinnor satte den högt men bara fem män. Den
tredje största kategorin var de mest överens om. Fem män och tre kvinnor tyckte att det var
viktigt att man hade roligt på idrotten. På denna fråga blev det ganska många svar under
övrigt, hela sju stycken. Av dessa bör ett par nämnas. Två kvinnor tyckte att idrotten kunde
påverka elevens mentala tillstånd, att idrotten skulle stärka dem. En av männen tyckte att en
positiv inverkan på eleverna var att de tack vare idrotten kunde hantera stress bättre. Slutligen
var det en av männen som ansåg att idrotten kunde bidra till att elevernas arbetsdag såg
kortare ut.

Påverkas eleven på något mer positivt sätt
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Den avslutande frågan gällde lärarnas mål med mer idrott i skolan.

Detta är nyckelord plockade ur deras svar. Nedan presenteras de i diagramform och även
ordagrant.
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Nedan följer lärarnas egna ord. Vissa har dock svarat nästan ordagrant lika så då finns antalet
lärare markerat i parenteserna bakom uttrycket.

 Intressera eleverna för idrott
• Försöka lära in ett positivt tänkande kring fysisk aktivitet
• Skapa intresse för idrotten på fritiden
• Ge dem möjlighet att utveckla intresse för idrott och förståelse för hur viktigt det är
• Få eleverna att finna det naturligt att röra på sig och att det inte behöver vara allvarligt
• Alla kan hitta sitt sätt att motionera/träna utan att tävlingsmomentet behöver vara med
• Utveckla intresse för nya saker inom ämnet och fördjupa färdigheter
• Informera om olika rörelseaktiviteter inför vuxenlivet (4st)
• Att alla får kunskap om hur viktigt det är med rörelse
• Lågintensiv träning så som promenader, lugna joggingturer är också bra
• Att alla ska kunna vara på idrotten på sina villkor och andra ska lära sig acceptera att vi

människor faktiskt är olika och har olika förutsättningar.

Koncentration
• Att eleverna ska prestera bra i alla ämnen och bli harmoniska
• Öka koncentrationen på ”vanliga” lektioner
• Bättre möjlighet orka läsa ordentligt
• Ökar inlärningsförmågan

Mål med mer idrott i skolan Skillnaden 
mellan män och kvinnor
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• Bättre koncentrationsförmåga
• Orkar med mer teori (övriga lektioner) kan ta in mer kunskap o s v

Självkänsla
• Att få eleverna att känna att fysiskt och psykiskt välbefinnande går hand i hand.
• Idrott ska vara skönt både för kropp och själ.
• Öka elevens självförtroende

Glädje
• Glädje att röra på sig
• Rörelseglädje (2st)

Mer rörelse
• Eleverna behöver röra på sig vid fler tillfällen.
• Så pass mycket fysiskaktivitet att de orkar med vardagen
• Öka rörelsen hos eleverna
• Alla människor behöver röra på sig regelbundet
• Barn behöver röra på sig ofta de är alltför stillasittande på fritiden
• I ett allt mer stillasittande samhälle måste skolan ta ett större ansvar för att ge fler elever

möjlighet till rörelseträning.
• Blandning av teori och stillasittande
• Att motverka dagens vilja bland eleverna att röra sig lite eller inte alls

Socialkompetens/Samarbete
• Idrotten fostrar eleverna socialt
• Socialkompetens (2st)
• Eleverna behöver lära sig den sociala biten att visa hänsyn mot både kamrater och lärare.
• Kunna samarbeta med alla. (3st)

Hälsa
• Livslångt lärande för sin egen hälsa
• Klarar av stress bättre
• Friskare då man idrottar
• Förmildrar negativa hälsoeffekter (2st)
• Ge kunskap om hur livsstil påverkar hälsan (2st)
• Minska övervikten
• Människan = hållfasthet problem – drabbas mycket lättare av benbrott idag – därför bör

man öka fysisk aktivitet (3st)

Kondition/Fysik
• Bättre kondition (5st)
• Träna grundmotoriken
• Skapa bättre fysiskstatus
• Stärka barnens kondition
• Förbättra elevens fysiska status
• Ökad fysisk aktivitetsnivå
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Övrigt
• Att år nio får två övningstillfällen/vecka – långsiktigt att alla klasser får tre

idrottstillfällen/vecka (2st)
• Eleverna blir sämre och sämre koordinationsmässigt
• Mindre frånvaro
• De har lagom mycket
• Hjälpa barnen att utvecklas
• Mer träning för små kroppar som skall utvecklas. Förståelse för lek och annat.
• Att man kan fullgöra givna mål för ämnet idrott och hälsa i skolan

7   Diskussion

7.1  Metoddiskussion

Jag är nöjd med antalet svar som jag fått in men jag känner att det är lite väl många som
jobbar i de högre årskurserna. Att jag skulle få in svar från alla hade jag inte förväntat mig,
utan jag är ganska nöjd med de enkäter jag fått in men visst skulle det varit ännu bättre om jag
fått svar från samtliga. De som inte svarat kanske inte ansåg sig ha tid till detta eller så ansåg
de att det var jobbigt. Det skulle också kunna vara så att någon inte ens fått sin enkät pga det
distributionssätt som valdes. Utöver detta finns det säkert fler anledningar till varför de inte
svarat på min enkät men detta kan vara möjliga förklaringar till bortfallet. Bland de som ingår
i undersökningen har jag endast fått med en liten representationsgrupp från dem som jobbar
med år 1-3. Detta kanske inte skulle uppstått om jag tagit en personlig kontakt men jag ville
undvika detta då det kändes som om de skulle få förbli mer anonyma om jag inte visste något
om personen ifråga. Vidare är det så att jag inte vet om lärarna har suttit var för sig och fyllt i
enkäten eller om de samtalat om enkäten och på så vis påverkat varandra då de skrivit sitt
svar. Jag har ställt mig själv frågan om jag gjorde rätt då jag valde enkäter framför intervjuer.
Då jag valde att arbeta med enkäter gav det mig ett större och vidare spektra men samtidigt
missar jag de nyanser och undertoner som kanske skulle framgå vid en intervju.

”Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter”
(Bell,2000, s.89). Totalt svarade trettiotvå av fyrtioen tillfrågade lärare och att dessa vid en
kommande undersökning skulle svara på ett liknande sätt anser jag vara troligt. På flertalet av
frågorna kunde jag urskilja vissa huvudkategorier bland svarsalternativen vilket talar för en
god tillförlitlighet. Detta trots att flera av frågorna är av öppen karaktär vilket skulle kunna
bidra till en stor spridning bland svarsalternativen. Jag har dock ej kunskap om det totala
antalet idrottslärare i kommunen och kan därför ej dra slutsatser om alla dessa. Utöver detta
kan jag ej heller bortse från min egen påverkan på resultatet, då det präglas av mina egna
värderingar och tankar kring ämnet. Då jag sammanställt mina enkäter har jag valt att inte
göra några statistiska beräkningar varför mina slutsatser och funderingar bör ses som
indikationer. Det går också att se det som intressanta möjligheter till fortsatta undersökningar.

Huvudsakligen presenterar jag samtliga svar i olika kategorier eller så skiljer jag på männen
och kvinnorna. En fortsatt intressant undersökning skulle vara att jämföra lärare från de olika
stadierna med varandra. Har de samma grundtankar om idrottens betydelse? Har lärarna
samma mål med sin undervisning då barnen går i år ett som i år nio? Jag själv misslyckades
lite med detta då min spridning bland lärarna inte blev som jag tänkt mig.
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7.2  Resultatdiskussion

I min diskussion kommer jag att använda ordet ”idrott” för benämning av all motorisk rörelse,
”friluftsdagar” använder jag som benämning för aktiviteter som påminner om dagens
friluftsdagar.

7.2.1  Historiken - Undervisningstid

Idrottens betydelse genom tiderna har pendlat en hel del mellan att ha stor plats och nästan
inget utrymme alls. Redan under medeltiden ägnade människan sig åt idrottsliga aktiviteter
men då kristendomen började ta överhand minskade den idrottsliga biten. Längre fram i
historien infördes idrottsämnet år 1820 på läroverken och det kom med åren att återfinnas
inom hela skolan. År 1928 hade ämnet en topp vad gäller antalet timmar som avsattes till
detta. Enligt läroverksstadgan detta år skulle eleverna ha idrott 6 timmar per vecka och de
skulle också ha 15 – 20 friluftsdagar per läsår. Från 1928 fram till och med 1965 görs
nedskärningar vad gäller idrottsämnet. I och med 1962 års läroplan för grundskolan gjordes
det, om det jämförs med den gamla realskolan, en femtio procentig minskning av tiden. De
äldre eleverna hade nu två timmar idrott per vecka, de yngre hade tre timmar idrott per vecka.

Hur påverkade det här eleverna som gick i den tidens skolor? Redan då fanns säkert
överaktiva barn. Då de hade idrott 6-timmar per vecka kanske det var det som behövdes för
att de skulle orka sitta stilla och ta till sig teoretisk kunskap också. Visst var det säkert så att
om de hade spring i benen lade de väl band på sig, för vem ville väl smaka på pekpinnen?
Dessa överaktiva barn borde hur som helst funnits även tidigare i den svenska skolan d v s en
gammal företeelse som det nu finns mer kunskap om. Kunskapen om dessa barn gör att de får
allt bättre möjligheter att komma till rätta i skolan. Helt klart är det så att överaktiva barn
skulle må mycket bättre av om de fick en dos rörelse varje dag. Ses det hela i ett långsiktigt
perspektiv kanske skolan skulle tjäna in en del av den resurstid som idag läggs på att få dessa
barn att sitta stilla och koncentrera sig och istället kunna ge barnen mer teoretisk kunskap.

Pendlandet mellan upp och nedgång vad gäller tid till idrotten är långt ifrån slut i och med
detta. År 1969 fick de äldre eleverna lite mer tid. De skulle nu ha tre timmar idrott per vecka
och de fick inte slås ihop till några längre pass. Vår senaste läroplan Lpo 94 gav att eleverna
skulle ha 460 klocktimmar idrott under 35 veckor. Idag är den siffran 500 klocktimmar per 35
veckor. Huruvida detta är en minskning eller ett oförändrat läge tvistar flera insatta i ämnet
om. Skolverket hävdar att tiden är oförändrad men beräkningar gjorda av Annerstedt visar att
grundskolan har drabbats av en 20% minskning och att gymnasiet blivit ännu mer utsatt.
Deras tid har enligt Annerstedt minskat med hela 40%.

Majoriteten av de lärare som svarat på mina enkäter tycker att idrotten skulle ha mer tid.
Många anger också att de vill ha tillbaks tid som de anser sig blivit ”bestulna” på. De vill bl a
ha tillbaka tid från skolans val, elevens val och det ”egna arbetet”. Det finns även lärare som
kan tänka sig att förlänga skoldagen bara de får in mer idrott i skolan. Jag tror på detta med
mer rörelse i skolan. Dock har jag en känsla av att det kan vara svårt att genomföra det så att
alla elever i alla klasser skulle få utrymme i de befintliga idrottshallar som finns. Jag tycker
inte att det är något problem, för mer rörelse går att få in i skolan på så många sätt.
Exempelvis kan det vara obligatoriskt att varje vecka gå en tipspromenad där frågorna kan
vara anknutna till något speciellt ämne. No-lärare kan försöka att gå ut i skogen och att de på
plats lär eleverna hur det fungerar, vad som förekommer där. Vidare kan eleverna gå ut och
hitta inspiration då de t ex ska skriva dikter och/eller essäer i ämnen som svenska. Visst är det
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nog så att skolan har ett stort ansvar vad gäller barnens behov av rörelse men ytterst ansvariga
är barnets föräldrar. Det kan vara så att vi ifrån skolans håll måste informera föräldrarna om
vikten av att barnen rör på sig. Det kan vara okunskap eller kanske tidsbrist som gör att
föräldrarna inte uppmuntrar sina barn att hitta en sysselsättning på fritiden som skulle
innebära en viss sorts rörelse. Jag menar inte att de måste börja spela fotboll eller handboll
utan det kan handla om bowling eller andra idrottsaktiviteter. De rör sig även vid dessa lite
lugnare sporter och det är rörelsen som är viktig.

7.2.2  Andra yrkeskategorier i idrottsundervisningen

Jag frågade också idrottslärarna om de kunde tänka sig att ta in andra yrkeskategorier i
undervisningen. Tio var helt negativa till detta, tio var tveksamma, sex lämnade ingen
kommentar och sex var positiva. Det var männen med störst erfarenhet som var mest negativa
till att släppa in andra yrkeskategorier. Varför männen med största erfarenheten är mest emot
andra i idrottsundervisningen går det bara att spekulera om. Är de rädda för att det ska komma
in så pass outbildad personal att det skadar eleverna? Tror de att yrket i och med andras
intrång ska sänka statusen? Eller är det så att de helt enkelt tänker för enkelspårigt vad gäller
att bjuda in andra i idrottsundervisningen -Så har det aldrig varit förut så varför ska det bli så
nu? Flera av lärarna tyckte att fritidspedagoger och idrottsrörelsen skulle kunna vara ett
komplement till den ordinarie idrottsundervisningen. De kunde ju komma och bedriva
aktiviteter efter skolans slut och visst skulle det vara bra. Jag tycker att det är sorgligt att de
inte kan samarbeta och ta del av varandras erfarenheter under ordinarie skoltid. De som
kommer utifrån kanske skulle kunna väcka ett bestående idrottsintresse hos eleverna och med
det vore mycket vunnit. Jag är helt övertygad om att det bör finnas utbildade idrottslärare på
alla skolor. Dock är jag inte lika övertygad om att det måste vara en utbildad idrottslärare som
håller i alla lektioner. Jag skulle kunna tänka mig att den utbildade idrottsläraren mer fungerar
som en mentor, spindeln i nätet. Han/hon skulle kunna göra en grovplanering för vad som
skulle förekomma för olika idrottsmoment under den kommande terminen, eller kanske varje
vecka, i de olika åldrarna och sedan skulle det vara upp till den undervisande läraren att
fullfölja detta.

7.2.3  Motorisk utveckling

Jag tror att mer idrott är viktigt. De yngre eleverna behöver utveckla sin motorik, få utlopp för
sitt rörelsebehov. Samtidigt som eleven tränar motoriken tränar den även andra delar av sin
kropp t ex hjärnan. Gustafsson och Hugho menar att ju mer eleven tränar desto fler blir
synapserna (broarna) mellan de båda hjärnhalvorna och det är genom att öva de korsade
rörelserna man uppnår det bästa resultatet. Denna träning ger mest resultat hos barnen upp till
10 – 12 årsåldern sedan kan det gå lite trögare. Att barnet får chansen att utveckla många
synapser är enligt Gustafsson och Hugho av avgörande betydelse då eleven t ex ska lösa en
uppgift, räkna ut ett tal, läsa och förstå en text. Kanske är det så att en viss slags träning är
viktig i de olika åldersgrupperna men det är också, tror jag, livsviktigt med någon slags
träning hela livet.

Barn/elever som får röra sig varje dag orkar med skoldagen bättre, de orkar sitta stilla och de
är pigga vilket leder till att koncentrationen hos dem ökar. Jag har tidigare nämnt att det går
att få in idrottsmomentet i övriga ämnen och det är ju också så att det går att få in idrotten i de
andra ämnena. Varför inte göra en idrottslektion som bygger på mattematiken. Läraren kan t
ex låta  barnen använda sig av tärningar. Det kan gå till så att först slår de den ena tärningen
och sedan multiplicerar de talet de fick med det tal de får på den andra tärningen. Slutligen
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utför de rörelsen som finns beskriven vid denna station det antal gånger som resultatet av
multiplikationen gav. På detta vis kan läraren bygga upp en stationsbana som samtidigt tränar
barnens förmåga i matematik.

7.2.4  Rörelse - Inlärning

Det projekt som pågår i Bunkeflo, Malmö, visar att barn som rör sig varje dag har lättare för
att lära. Jämförs eleverna i projektet med elever som går en ”normal” skolgång visar
resultaten att eleverna i projektgruppen presterar bättre än de andra. De har bättre motorik,
lättare för att sitta stilla och skolprestationerna i svenska och mattematik är också bättre.
Studierna i Lund visar även de hur pass viktigt det är att barnen får en chans att utveckla sin
motorik. Siffrorna i de studierna visar klart och tydligt på att om eleven har motorikstörningar
ökar chansen för att det också lider av koncentrationssvårigheter och/eller
inlärningssvårigheter. Cirka en tredjedel av idrottslärarna i min undersökning visade att de
anser det viktigt med idrotten för elevernas prestation i andra ämnen. Jag ställde ingen direkt
fråga om det var så att de trodde att undervisningen påverkade eleverna i övriga ämnen. Jag
ville se om lärarna, utan min påverkan, kopplade idrotten till de teoretiska ämnena. Att det
inte blev mer än en tredjedel som påpekade detta kan bero på att de inte tänkt på den
kopplingen eller att de inte ser den som speciellt viktig. Jag har tittat lite på om erfarenheten
har någonting med svaret att göra. Jag delade då in dem i två kategorier, en var från noll upp
till elva år och den andra var från elva år och uppåt. Jag tittade på erfarenheten kontra om de
nämnt något om koncentration i frågorna fem, åtta och nio. Det visade sig då att de som hade
minst erfarenhet var de som satte idrottens påverkan på teoretiska lektioner främst. Det var tio
av femton som kommenterat detta. Bland de mer erfarna var det fyra av sjutton som nämnt
detta med koncentrationen på övriga lektioner. Varför det är så vet jag inte men kan det vara
så att rörelse kontrea inlärning varit mer av betydelse då de yngre fått sin utbildning.

7.2.5  Hälsa

Den tyske professorn Michael Myrteks undersökning av barns tv-tittande visar att tv:n tagit
över en stor del av barnens uppfostran. Han visar på att barn som ser mycket på tv får sämre
betyg. Om de får sämre betyg för att de struntar i läxläsning eller om det beror på att de är
stillasittande och inte umgås med andra går det bara att sia om men siffrorna talar ändå sitt
tydliga språk. Det är inte bara barnens resultat, som påverkas av att de har lite idrott i skolan.
Det kan också utmynna i hälsoproblem. Några av lärarna kommenterar detta att eleverna i
dagens skola blir alltmer sköra. Skelettet underbyggs inte som det borde vilket leder till att det
lättare går av. En annan aspekt som också påverkas är vikten. Den börjar vara ett
hälsoproblem i hela samhället. Det som är alarmerande enligt forskarna är att fetman sträcker
sig allt längre ned i åldrarna.

Det huvudmål hos lärarna som prioriterats mest, d v s att idrottsintresset ska bli bestående är
av stor vikt. För det är inte bara barnen som berörs av det stillasittande samhället. Även vuxna
behöver röra på sig. Att just detta huvudmål blev det mest frekventa kan bero på att de flesta
av lärarna jobbar med elever i äldre årskurser. De ser dem som de är då, de tänker inte på hur
det är med idrotten i de yngre åren. Jag tror att rörelse är en del av mänsklighetens arv som
inte får underskattas. Våra kroppar är från urminnes tider byggda för att röra på sig och
dagens samhälle erbjuder allt för mycket stillasittande aktiviteter för att vi ska må bra av
detta. Återigen kommer idrotten in, den behövs för att eleverna ska få den dos av rörelse som
deras kroppar är byggda för. Som det nu är ligger den svenska skolan näst sist i Europa vad
gäller schemalagd undervisningstid i ämnet idrott.
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7.2.6  Leken

Inte nog med att vi dragit ned på idrottsundervisningen i skolan. Barnens lek påverkas också
av ett allt mer fullspäckat schema. De har inte längre samma utrymme för spontanleken som
de hade förr. Nu ska de vara på dagis en vis tid och där kan dagen vara söndersplittrad i flera
aktiviteter som de ska delta i. Ännu mindre lek är det när barnen börjar i skolan. Jag har en
känsla av att det varit så att när barnet börjar skolan anser andra vuxna t ex föräldrar eller
andra anhöriga att barnet inte ska fortsätta med att leka. Vad är det för lärare som låter barnen
leka? De går väl i skolan för att lära sig något! Jag tror att detta kan ha varit vanliga
kommentarer från vuxna människor som inte är så insatta i hur barns inlärning fungerar.
Dessa kommentarer tror jag bidragit till att leken fått stå tillbaka ett tag. Signaler som kommer
från skolor nu är att leken återigen börjat få utrymme i undervisningen. Jag själv har haft
känslan av att så fort barnen börjar skolan är det slut med leken. Leken får barnen bedriva på
rasterna, för i klassrummet ska de minsann sitta stilla och lära sig saker. Dessa mina tankar
saknar inte belägg för då jag var i en år etta förekom det inte att de lekte en enda gång på
lektionstid. Jag har också upplevt motsatsen vilket är mycket glädjande. Det var då jag var ute
och vikarierade i en år etta. Deras ordinarie lärare hade gett mig tips och idéer på vad jag
kunde göra med hennes elever under de tre dagar då jag skulle vara där. Ett av förslagen var
att leka bank med barnen. Detta nappade jag på och jag och eleverna fick en trevlig och
lärorik mattelektion.

7.2.7   Slutsats

Sammanfattningsvis kan jag kort kommentera frågeställningarna som ligger till grund för mitt
arbete. Idrottslärarna är i dagsläget ej nöjda med den tid de har till förfogande när det gäller
att undervisa i idrott. Tyvärr har inte alla kopplat ihop idrott med ökad inlärning i de
teoretiska ämnena men glädjande nog finns tankegångarna dock representerade bland de
lärare som är relativt nya inom yrket. De undersökningar som jag tar upp i arbetet visar på att
rörelse/fysisk aktivitet ger piggare barn d v s koncentrationsförmågan ökar och de har lättare
att lära.

7.2.8  Min lärarroll

Att jag skrivit detta arbete är ett bevis på att jag snart är färdig lärare. I och med att jag har
mina 20p. Idrott skulle jag kunna ta tjänst som idrottslärare någonstans. Hur skulle jag då vilja
jobba? Jag har stuckit ut hakan en del och gett lite kritik till dagens undervisning. Jag tror
dock att det finns många idrottslärare som skulle vilja bedriva lite annorlunda undervisning
men inte kan det p g a praktiska hinder, där tror jag att schemat kan spela en stor roll. Jag
skulle vilja komma till en skola där lärarna inte är rädd för att integrera olika ämnen med
varandra. Jag skulle också vilja ge eleverna bra inblick i vad det finns för fritidsaktiviteter att
välja på. Ta hjälp av proffs på området d v s de som jobbar med detta. En dröm skulle vara att
få jobba som de gör i bunkefloprojektet,  d v s att jobba tillsammans med föreningsmänniskor.
Vidare skulle jag vilja få alla att vilja röra på sig, delvis ta bort tävlingsmomentet och hävda
att de enda de tävlar emot är sig själva. I vissa individuella sporter såsom friidrott tror jag inte
på att helt ta bort tävlingsmomentet för det finns duktiga elever som vill tävla och för att de
ska utvecklas kan det tänkas att de behöver tävlingsmomentet som sporre. Ännu en viktig del
med idrotten är att upplysa eleverna och deras föräldrar om hur viktigt det är att röra på sig.
Det är ju var och ens hälsa som bör sättas främst och då är det viktigt att informera om alla
bitar som hör till den.
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Bilaga

1. Man Kvinna

2. Antal år i yrket________________________

3. Utbildning____________________________

4.a Anser du att eleverna på din skola behöver fler timmar idrott per vecka?

Ja          Nej       

4.b Hur ser det ut idag? Antal timmar per årskurs. Obs. du svarar endast för de år
du undervisar i.

år1____ år2_____ år3_____ år4______ år5_____ år6_____

år7____ år8_____ år9_____

5. Nämn tre huvudmål med din undervisning idag!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________

6.a Är det i praktiken praktiskt möjligt att utöka idrottsundervisningen på din
skola? Om man bortser från den ekonomiska biten.

Ja        Nej

Om ja fortsätter du bara. Om nej hoppar du till fråga 8.

6.b Ge förslag på hur det skulle kunna gå till!
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________
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7. Är idrottsrörelsen eller kanske fritidspedagoger en lösning på problemen?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________

8. Inverkar/påverkar idrottsundervisningen eleven på något mer positivt sätt?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________

9. Vad är målet för dig med mer idrott i skolan?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________


