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1 SAMMANFATTNING 
 

Detta examensarbete behandlar lekens och rörelsens betydelse för barns utveckling. 

Syftet med mitt arbete är att finna svar på vilken betydelse rörelse och lek har för ett barns totala utveckling samt 

vilka behov och möjligheter elever har till rörelse och lek i skolan. Med total utveckling avser jag motorisk- 

social- och emotionell utveckling samt utvecklingen av ett barns självuppfattning.   

 

Arbetet består av en litteraturstudie, en intervjudel och en observationsdel. I litteraturdelen har jag forskat om 

betydelsen av rörelse och lek, genom mina intervjuer och observationer har jag sökt svar på elevernas generella 

behov av rörelse och lek samt deras möjligheter till det i skolan. 

 

Mitt resultat visar att all form av rörelse stimulerar motorisk utveckling, en god motorisk utveckling medverkar i 

sin tur till goda förutsättningar gällande utvecklingen av det egna jaget samt den sociala rollen. Dessa faktorer 

stimuleras ytterligare via lek. 

 

I resultatet framkommer också att elever har behov av att röra på sig, dessa behov ser dock olika ut från individ 

till individ. Många av eleverna hävdar att de blir glada och pigga samt att kroppen mår bra av att röra på sig. De 

flesta av de intervjuade eleverna anser att skolan medverkar till goda möjligheter när det gäller lek och rörelse. En 

viktig aspekt är dock att några av eleverna påtalar att de flesta lekredskap på skolgården är anpassat till de yngre 

barnen. Ett allsidigt utbud behövs således till varje enskild elevs förutsättningar och behov. 
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3 BAKGRUND 
 
 

Under mina år som lärarstuderande har en aktiv debatt om rörelsens betydelse i skolan satts igång. Debatten har 

dels handlat om att dagens barn sitter alltför mycket framför datorn eller teven istället för att röra på sig och dels 

att idrottstimmarna i skolan är alltför få. I flera fall har man betonat att fetma är en konsekvens av detta. Debatten 

är enligt mig befogad och den väcker många tankar gällande vad vi i skolan gör för att eleverna skall få en chans 

att röra på sig. Jag tror också att det finns många andra viktiga konsekvenser av en alltför låg fysisk aktivitet hos 

barnen än bara fetma, vilka jag kommer att belysa i mitt arbete.  

 

Många tankar och funderingar har dykt upp under utbildningens gång och ett stort intresse för rörelse och lek i 

skolan ligger kanske i att jag förutom min inriktning på språkämnen också har läst Idrottsdidaktik 20 poäng. 

Tankar har gått till de elever som har svårt att sitta still i klassrummet under lång tid, de elever som behöver röra 

på sig för att orka koncentrera sig samt de elever som är sent utvecklade i sin motorik. Kanske är en skola med 

ordentliga rörelsemöjligheter en lösning för dessa barn? 

 

Under utbildningen har jag kommit i kontakt med många elever och jag har alltid upplevt att de känner en enorm 

glädje i att röra sig, gärna i form av lek. Små ansträngningar eller stora ansträngningar, beroende på den 

individuella förutsättningen och attityd till rörelseaktiviteter.  

 

Under min år 4-6 praktik märkte jag dessvärre flertalet gånger att eleverna inte rörde sig så mycket under 

rasterna. Många satt vid bänkarna ute på skolgården och spelade kort istället, visserligen flera elever tillsammans, 

men utan rörelse. Jag blev väldigt fundersam över detta och frågade mig själv om barn kanske inte anser att det är 

så viktigt att leka och röra på sig så som man själv gjorde när man gick i skolan. Jag har alltid levt i tron om att 

rörelse och lek är  en viktig ingrediens för barnen i skolan, men frågan är om det finns några belägg för mina 

antaganden. Det kanske faktiskt är så att eleverna inte har starka fysiska eller motoriska behov av att röra på sig. 

Detta är frågor som jag genom mitt arbete hoppas finna svar på. 
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3.1  Ord och begrepp 

Neuro–fysiologisk mognad - avser nervsystemets funktion.  
 
Perception - sinnesintryck, föreställning. 
 
Perceptionsförmåga - att med sinnenas hjälp urskilja, upptäcka, identifiera och uppfatta. 
 
Perceptuell förmåga - syftar till att inneha en kapacitet att differentiera sinnesintryck och att samordna dessa till 
meningsfulla tolkningar av verkligheten. Individen kan då orientera sig i omvärlden.  
 
Kinestetisk -  avser rörelseförnimmelse, ”muskelsinnet.” Det vi känner med kroppen. 
 
Taktil -  har att göra med känsel eller beröring. 
 
Visuell -  som rör synen, uppfattad med synen. 
 
Auditiv - avser hörseln. 
 
Sensomotorik - en sinnesinformation som leder till ett motoriskt svar. 
 
Kognitiv - som har med de intellektuella funktionerna att göra, minne, kunskapsinlärning, tänkande.
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4 SYFTE 
 
 
Mitt syfte med detta arbete är att söka svar på hur stor betydelse rörelseträning har för den motoriska 

utvecklingen å ena sidan och den självuppfattning eleven genererar å andra sidan. Jag vill vidare undersöka 

betydelsen av rörelse och lek när det gäller den sociala och emotionella utvecklingen. Genom intervjuer och 

observationer är mitt syfte att forska om skolan som institution med dess förutsättningar och medverkan till elevers 

rörelsevana, ej inkluderat ämnet idrott och hälsa eller friluftsdagar. Slutligen har jag för avsikt att finna svar på 

elevernas generella behov av rörelse och lek i skolan.  

 

 

 

5 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Jag baserar mitt arbete på ett antal frågor, vilka följer nedan: 

*   Vad är motorik? Hur ser den motoriska utvecklingen ut för ett ”normalt” barn? 

*   Hur utvecklas det egna jaget och hur påverkas den sociala rollen av lek och rörelse? 

*   Hur mycket rör sig barn i skolan? Hur yttrar sig elevernas rörelsebehov i skolan? 

*   Vad anser eleverna om deras möjligheter till rörelse och lek? 
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6 METOD  
 

 

Jag har valt att bearbeta detta arbete genom en del bestående av litteraturstudie och en del bestående av en 

kvalitativ intervju samt observationer. Valet av intervju istället för enkät anser jag är att föredra då det är enklare 

att få utförliga svar, det vill säga att man som intervjuare kan ställa följdfrågor om någonting uppfattas som oklart. 

Det är också viktigt att man som intervjuare kan notera elevernas respons på frågorna genom till exempel 

kroppsspråk.   

 

Utifrån de frågeställningar jag har valt att bearbeta följer resonemang och i viss mån svar på dessa.  

 

 

6.1 Uppläggning och genomgörande 

Jag har intervjuat åtta elever från två olika skolor, fyra pojkar och fyra flickor. Dessa elever går alla i år 6. Efter 

att eleverna blivit slumpvis utvalda och därefter tillfrågade om en intervju, kontaktade jag elevernas föräldrar för 

samtycke. Intervjuerna tog cirka 15 minuter vardera. Att jag valt att intervjua elever i år 6 föll sig naturligt då min 

inriktning är år 4-9 samt att jag varit ute på praktik i dessa klasser, vilket ger en trygghet för eleverna såväl som 

för mig då vi känner varandra sedan tidigare. En annan aspekt är det faktum att jag reflekterat över en viss 

stillsam rastvana hos några elever i år 6. Intervjuresultatet redovisas under rubriken bilaga, med en skola i taget. 

Detta på grund av skolornas olika förutsättningar med lärare, miljö och så vidare.  

 

Vidare har jag observerat dessa två skolors olika miljöer och arkitektur när det gäller förutsättningar för rörelse 

och lek. Med arkitektur avser jag skolgården och innebyggnaden. Redovisningen av observationerna sker av en 

skola i taget, i samma ordningsföljd som intervjuresultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

7 LITTERATURGENOMGÅNG 

 
 

7.1 Vad menas med motorik? 

Med motorik avses bland annat samspelet mellan nerv och muskel, allt synligt handlande samt en människas 

rörelseförmåga.1 Vidare hävdas att i dagligt tal har motorik med rörelse att göra, men i begreppet ligger också 

förmågan att planera och genomföra rörelser och rörelsemönster till rörelsehandlingar.2 Motorik och rörelse 

används ofta som synonyma begrepp men har olika innebörd. Rörelse är det synliga beviset på motorik. Rörelser 

är delfunktioner i en aktivitet som i sin tur kan betraktas som en motorisk handling, styrd av vilja, känsla eller 

behov.3 

 

Motorik delas in i två olika begrepp; grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik är samlingsbeteckningen på 

rörelser där de stora muskelgrupperna ingår såsom hoppa, kasta, stå, stödja, balansera, krypa, rulla, åla och 

hänga. Finmotoriken i sin tur betecknar de finare och mer begränsade rörelser som krävs när man till exempel syr 

och skriver. Rörelser med mun och ögon räknas också till finmotoriken.4  

 

 

7. 2 Motorisk utveckling      

Annerstedt hos Grindberg & Jagtøien menar att motorisk utveckling innebär att ett barn gradvis tillägnar sig olika 

färdigheter som har med just rörelse att göra. Grovmotoriken liksom finmotoriken utvecklar sig från grovt 

koordinerade rörelser allteftersom barnet behärskar varje enskild rörelse och kombinationer av rörelser. Den 

motoriska utvecklingen sker ofta efter fasta principer i en viss bestämd ordningsföljd. Principerna och 

ordningsföljden kommer till uttryck i utvecklingsstadier eller mognadsnivåer. Hur och på vilket sätt det enskilda 

barnet passerar de olika stadierna beror på fysiska och psykiska faktorer samt miljön runt omkring barnet. 

 

Dessutom kan man beakta rörelseutvecklingen som ett bevis på barnets allmänna mognad eftersom det krävs en 

viss neuro-fysiologisk mognad för att barnet skall kunna tillämpa sin motoriska förmåga.5  

Med motorisk förmåga åsyftas människans möjlighet att utföra koordinerade rörelser, samt samspelet med 

perceptionsförmågan.6 Rörelser, det vill säga motoriskt utförande som man upprepar leder till motorisk inlärning.  

 

                                        
1 Grindberg, T. & Jagtøien, G. Barn i rörelse. 2000.   
2 Sandborgh-Holmdahl, G. & Stening, B. Inlärning genom rörelse. 1993. 
3 Östman, A-M. & Feldtman, K. Det lekfulla arbetssättet. 1991. 
4 Grindberg, T. & Jagtøien, G. 2000. 
5 Grindberg, T. & Jagtøien, G. 2000. 
6 Åhs, O. Utveckling genom lek och idrott. 1986. 
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Därmed kan talesättet ”träning ger färdighet” användas även här gällande motorisk förmåga.7 

  

7.3 Motorikutvecklingens olika stadier 

Den motoriska utvecklingen sker uppifrån och ner och från kroppens mittlinje ut mot periferin. Huvud, armar, 

överkropp utvecklas rörelsemässigt före underkropp och ben. I stort blir grovmotoriken färdigutvecklad innan 

finmotoriken, men de utvecklas även parallellt.8  

 

Motorisk utveckling 0-6 år. 

Den första rörelse som utvecklas är barnets förmåga att lyfta på huvudet, vilket så småningom följs av 

bröstpartiet. Efter första halvåret börjar barnet att få kontroll över höftregionen så att  

det kan sitta. Vid ett års ålder sker den stora motoriska utvecklingen; färdigheterna att gripa, krypa och så 

småningom stå och gå. När den första utvecklingen har fullbordats kan andra komplicerade färdigheter såsom 

klättra, springa, hoppa, fånga och kasta utvecklas.  

 

Motorisk utveckling 6-8 år.  

I detta stadie har barnen anammat större skicklighet när det gäller rörelsefärdigheter, vilket beror på att leken i 

denna ålder domineras av motoriska aktiviteter. Barnen tar därtill ett kliv mot den vuxnes värld med dess regler 

och krav på sociala färdigheter. Påverkan av den totala rörelseutvecklingen yttras genom stimulans av 

grundfärdigheterna. Generellt sker utvecklingen av grundfärdigheterna under förskoleåldern, och kombinationer av 

dessa under lågstadieåldern.  

Motorisk utveckling 9-12 år. 

I detta stadie utvecklas oftast en inlärning av specialiserade rörelser och kombinationer, det vill säga specifika 

idrottsliga färdigheter i olika grenar. Bollspel, individuellt och i lag, väcker  

här stort intresse hos många barn.9 Utvecklingen  av den motoriska förmågan, samspelet mellan sinnesorgan och 

muskler, den fysiska tillväxten och muskelstyrkan fortgår fram till puberteten, vilket betyder att rörelse fortfarande 

är viktigt vid 12 års ålder.  

Motorisk utveckling 15-20 år.För flickor är oftast den fysiska och motoriska utvecklingen avslutad runt 15-16 

årsåldern och för pojkar runt 18-20 årsåldern. I en skolklass kan det dock skilja åtskilliga år mellan den tidigast 

och senast utvecklade eleven, det samma gäller mellan pojke och flicka.10   

 
 

                                        
7 Schmidt, R. & Wrisberg, C. Idrottens rörelselära – motorik & motorisk inlärning. 2001. 
8 Östman, A-M. & Feldtman,K. 1991. 
9 Åhs, O. Motorisk utveckling och idrott. 1981. 
 
10 Engström, L-M. ”Motorisk utveckling och inlärning”. Specialgymnastik- psykologisk information. 1977. 



 11

7.4 Sensomotorik 

Barnets första utvecklingsstadium är den sensomotoriska, här utvecklas perception och motorik.11 Med 

sensomotorik avser man en sinnesinformation som ger ett motoriskt svar, vilken till en början sker långsamt utan 

viljans inflytande. Det är den specifika sinnesinformationen som bestämmer våra rörelser.12 Sensomotorisk 

utveckling omfattar bland annat den kinestetiska- taktila, visuella, samt auditiva perceptionen. Under den 

sensomotoriska perioden lär sig barnet att känna igen föremål i sin omgivning. Det lär sig ändra kroppsställning 

och att röra sig i omgivningen, upptäcka sig själv och sitt eget förhållande till omgivningen. Vidare behärskar de 

färdigheterna att; gripa, hålla och manipulera objekt.13  Den sensomotoriska förmågan används intensivt tills det 

att barnet tillägnat sig dessa färdigheter.14 

 
 
7. 5 Perception  

Med perception menas förmågan att ta emot sinnesintryck så att vi blir medvetna om vad som sker. Sinne, 

motorik och perception har ett nära samband och hör ihop, varje del är beroende av varandra och påverkar den 

andra.  

* Kinestetisk perception: 

Den är sammansatt och består av muskelsinnet och balanssinnet. Här uppfattas en känsla för kroppsdelarnas 

samspel i rörelse och alla känslor som rör kroppen. Den kinestetiska perceptionen påverkar i hög grad en individs 

kroppsuppfattning.15 

* Taktil perception: 

Det taktila sinnet är lokaliserat till människans utsida, den yttre känseln vid bland annat beröring. Det taktila sinnet 

har stor betydelse när det gäller att planera motorisk aktivitet och hör nära samman med den kinestetiska 

perceptionen. 16 

* Visuell perception: 

Huvudkällan för extern information är synen. Den ger oss information om omgivningen och dess eventuella 

rörelser samt hjälper oss när vi ska bestämma tid och plats för egna rörelser.17 

* Auditiv perception:Avser förmågan att lokalisera och urskilja ljud, höra nyanser samt lyssna aktivt.18 

                                        
11 Sandborgh, G. & Stening-Furen, B. Inlärning genom rörelse. 1983.  
12 Schmidt, R. & Wrisberg, C. 2001. 
13 Östman, A-M. & Feldtman, K. 1991 
14 Servais, S-G.”Hur specialgymnastik kan användas i skolan.” Specialgymnastik- psykologisk information.1977. 
15 Östman, A-M. & Feldtman, K. 1991. 
16 Grindberg, T. & Jagtøien, G. 2000. 
17 Schmidt, R. & Wrisberg, C. 2001.  
18 Sandborgh, G. & Stening- Furen, B. 1983. 
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7. 6 Automatisering 

I och med skolstarten har de allra flesta barn automatiserade grovmotoriska färdigheter. Med automatisering 

menas att rörelser utföres utan någon medveten uppmärksamhet. Automatiserade rörelser uppträder när vi 

hanterar information snabbt, parallellt och utan störningar i uppmärksamheten. I förskolan och grundskolan 

uppkommer det ibland alarmering om barn som är försenade i sin motoriska utveckling.  

 

Barnen har inte automatiserat sina rörelser riktigt än och det gör att de måste ägna all sin koncentration åt att 

hantera olika rörelsemoment. 19 

 

Vidare hävdas att förmågan att kombinera olika rörelser inte nödvändigtvis behöver vara utvecklad vid samma 

tidpunkt som när barnets rörelser automatiseras. Olika kombinationer av rörelser är moment som kräver vidare 

träning.20  Detta gäller även automatiseringen av de grovmotoriska vardagsrörelserna, vilken är en process som 

fortgår under hela utvecklingen och i viss mån hela livet. Det är en aktiv process som fodrar mental koncentration 

och uppmärksamhet på uppgiften, till dess att den motoriska färdigheten är automatiserad.21 

 

7.7 Rörelsens betydelse  

Rörelsen är av fundamental betydelse för människans totala utveckling och för hennes upplevelser av sig själv. 

Genom rörelse och lek stärker vi vår kropp samt förbättrar vår koordination. Genom rörelse får vi också ökade 

kunskaper om världen och tingen omkring oss, vad vi förmår kroppsligt och hur vi reagerar i olika sammanhang.22 

En annan viktig aspekt när det gäller rörelsens betydelse är att rörelseträning höjer vakenhetsgraden, ökar 

syretillförseln till hjärnan samt lugnar ner eventuella hyperaktiva elever.23 

                                                                                                                                          
 
 
19 Gustafsson, B. & Hugoh, S-B. Full fart i livet - en väg till kunskap. 1987. 
20 Åhs, O. 1981. 
21 Sandborhg-Holmdahl, G.  & Stening, B. 1993.  
22 Åhs, O. 1981. 
23 Gustafsson, B.& Hugoh, S-B. 1987. 
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7.8 Vilken betydelse har en god motorisk utveckling för barnets självuppfattning? 

Det mest karakteristiska för synen på utveckling är uppfattningen av att det pågår en ömsesidig växelverkan 

mellan barnets fysiologiska och psykologiska strukturer samt de yttre faktorerna, det vill säga miljön. Detta är i sin 

tur beroende av barnets egna aktivitet som i hög grad påverkas av de inre motsättningarna hos barnet till exempel 

negativa tankar, negativa förhållningssätt och negativa känslor.24 Fysisk aktivitet ger erfarenheter tillsammans med 

andra på många olika och viktiga plan, till exempel att få träna sin sociala kompetens, samarbeta, ta ansvar samt 

att inta olika roller vid till exempel lek.25 Detta resulterar dessutom i en ökad medvetenhet om sig själv och andra 

rent fysiskt och psykiskt, vilket i sin tur åtföljs av emotionella och perceptuella upplevelser. Genom rörelse blir 

individen medveten om vem den är, vad den vill, vad den kan och vad den känner. Detta leder till en rik 

självkännedom. Att lära känna sig själv är en väg att kunna förstå andra, den sociala förmågan ökar när 

rörelsegemenskap upplevs. Rörelseträning som är inriktad på positiva upplevelser och som lockar till fantasi och 

inlevelse kan påverka och förbättra den psykiska balansen.26  

 

Ett barn som har ett positivt förhållande till sin kropp och som kan använda den i alla sorters lek och rörelse har 

också de bästa förutsättningarna för att samspela i den miljö som det befinner sig i. Ett barn som kan använda sin 

kropp på ett avspänt sätt lever i samspel med, och känner tillit till sin kropp. Samtidigt kan dessa barn lättare 

känna tillit till andra än de som är rörelsemässigt osäkra.  

Dessa faktorer resulterar i sin tur till att barn med fysiska färdigheter påverkar andra barns och vuxnas 

uppfattningar om barnet, vilket har stor betydelse för den egna självuppfattningen, i positiv bemärkelse.27 

 

Leken och rörelsen kan rätt bedriven och i en positiv och accepterande miljö, bidra till att barnet kan skapa en 

positiv självbild, det vill säga en realistisk och accepterande bild .Det kan också vara underliggande faktorer eller 

någon speciell uppmärksamhet som höjer barns självuppfattning och inte grovmotoriken i sig.  

                                                                                                                                          
24 Åhs, O. 1981.n, B. & Hugoh, S-B. 1987. 
25 Grindberg, T. &  Jagtøien, G. 2000. 
26 Östman, A-M. & Feldtman, K.1991. 
27 Grindberg, T. &  Jagtøien, G. 2000. 
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En sådan faktor kan vara en effekt av ett bättre samarbete och social trygghet som rörelsen frammanat. Trygga 

barn kan använda sin kraft åt att utvecklas och att lära sig. Att klara av en rörelse innebär trygghet för ett barn.28 

   

7.9 Konsekvenser av bristfälliga motorikfärdigheter  

För ett barn hänger den kroppsliga förmågan och känslan av att inte räcka till oerhört nära samman.  Ett 

misslyckande av något rörelsemoment kan leda till osäkerhet, som i sin tur bidrar till att självförtroendet gärna 

sviktar i fortsättningen.29 Osäkerhet tillsammans med en outvecklad motorik och kroppsmedvetenhet bidrar starkt 

till en begränsning av barnets lekmöjligheter. Att behärska de grundläggande motoriska färdigheterna har stor 

betydelse för förmågan att leka och i sin tur att fungera socialt.30 Om eleven inte har en tillräckligt väl utvecklad 

motorik kan den inte klara lekens alla former, den missar då inte bara den utveckling och tillfredsställelse som 

social kontakt med andra kan ge, utan också möjligheter till anpassningsövningar med regler och samarbete. En 

dålig motorik leder på så vis till en dålig social anpassning som i sin tur leder till dåligt självförtroende och 

undvikande av kroppsrörelse samt en mindre chans till att vederbörande någonsin ägnar sig åt fysisk träning som 

vuxen.31  

 

De motoriskt säkra barnen tenderar till att vara mer omtyckta i kamratgruppen än övriga. Barn som är motoriskt 

osäkra utesluts lättare ur leken medan en motorisk säker kropp leder till gemensam handling och samspel. Jones 

hos Åhs har i en uppföljande studie undersökt sambandet mellan tidig kontra sen kroppslig utveckling/fysisk 

förmåga och social anpassning senare i livet. Här fann man att de som under uppväxttiden varit sent utvecklade 

tenderade att vara mer tillbakadragna i ungdomsåren och som vuxen, än de som haft en tidig utveckling. 

Slutsatsen som drogs var att en tidig utveckling av fysisk förmåga är en betydelsefull faktor för fortsatt utveckling 

av en positiv självbild och förmåga till social anpassning.32  

 

 

 

 

 

 

 

                                        
28 Sandborgh-Holmdahl, G. & Stening, B. 1993. 
29 ibid. 
30 Grindberg, T. & Jagtøien, G. 2000. 
31 Åhs, O. 1981. 
32 ibid. 
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7.10 Stimulering till rörelse 

Det är skolans och förskolans plikt att ge eleverna goda och varierade möjligheter till fysisk aktivitet. Skolgården 

skall ge möjlighet och utrymme till fysisk utlevelse såsom lek och andra aktiviteter. En flexibel miljö, såväl inne 

som ute, underlättar anpassningen till den grovmotoriska leken. Organisationen av ytter- och innemiljön har en 

stor inverkan på hur mycket barn leker och rör på sig samt kvaliteten på den grovmotoriska leken. Skolan måste 

kunna erbjuda ett allsidigt utbud av fysisk aktivitet som en del av skolvardagen, med detta gäller även att det finns 

tillgängliga och användbara redskap. Klassrummet bör också tas tillvara som lekmiljö och rörelsestimulans, 

därmed kan fysisk aktivitet tillämpas som ett komplement i arbetet med att läsa, räkna och skriva.33 

 

Barn känner en naturlig glädje i att röra sig och har behov av att röra på sig. Föräldrar måste medvetet ge sina 

barn möjligheter till rörelse, inte bara en gång om dagen eller en gång i veckan, utan flera gånger om dagen. Även 

lärarna bör se till så att eleverna får möjlighet att springa, hoppa, klättra och krypa.34 Det är oerhört viktigt att 

barnet får erfara positiva upplevelser av fysisk aktivitet samt att det ingår spänning och utmaningar, detta är av 

stor vikt då barnet inte skall tappa lust till lek och rörelse. Barn skall inte på något vis bli tvingade till att leka utan 

skall stimuleras till att själva ta initiativ till leken.35 

 

7.11 Vad är lek? 

Enligt psykologen Homburger Eriksson finns det vissa kriterier för att en aktivitet eller verksamhet skall kunna 

betraktas som lek, dessa lyder: 

 

-     leken skall vara påhittad utan yttre tvång 

- barnet skall vara engagerat i leken 

- barnet skall kunna samspela med omgivningen genom leken. 

Vidare menar han att leken ger möjlighet till; frihet, glädje, njutning, spänning, problemlösning, gemenskap, fantasi, 

handling, rörelse, spontanitet, utveckling, entusiasm, upplevelse, samarbete och intellektuell utmaning. Dessa 

upplevelser uppfylls genom att utrymme har skapats för fantasi och kreativitet36 I lek och rörelse råder en 

växelverkan mellan fantasi och realism. I lek och skapande aktiviteter sker en upplevelseprocess som ej går att 

förutse, vilken gör aktiviteten spännande.37 Alla barn är i behov av lek, stillsammare med mindre fysisk 

ansträngning eller vildare med stor fysisk aktivitet.38 

                                        
33 Grindberg, T. & Jagtøien, G. 2000. 
34 Sanborgh-Holmdahl, G. & Stening, B. 1993. 
35 Grindbergh, T. & Jagtøien, G. 2000. 
36 Nielsen, H-C. Öva – Leka – Lära, Motorisk träning för alla. 1992.  
37 Östman, A-M. & Feldtman, K. 1991.  
38 Grindberg, T. & Jagtøien, G. 2000. 
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Homburger Eriksson hos Nielsen påvisar de olika mål man kan ha med en lek: 

 

- att lära känna sin kropp 

- att få erfarenheter av grundläggande rörelsemönster till exempel balansera och förflytta sig 

- att ge aktiv stimulering av grov- och finmotorik 

- att få grundträning det vill säga kondition och muskelstyrka 

- att ge social träning 

- att utveckla fantasi och kreativitet 

- att kunna använda sig av den faktiska miljön med dess redskap 

- att inleda en ny gemenskap 

- att tillgodose kognitiva områden, det vill säga att lära genom lek.39 

 

 

7.12 Leken som rörelseform 

Leken är en viktig del av ett barns tillvaro, dels i avseende till var barnet befinner sig i sin utveckling idag och dels i 

förhållandet till dess fortsatta utveckling. Barnet leker inte i syfte att utvecklas, barnet är i leken och utvecklas 

därför indirekt av lekens innehåll.40 Barn rör sig för att kunna leka. Det finns lek i rörelse och lek är alltid glädje, 

därtill hävdas det att lekglädje och rörelseglädje är samma sak.41 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
 
 
  
39 Nielsen, H-C. 1992. 
40 Grindberg, T. & Jagtøien, G. 2000.  
41 Östman, A-M. & Feldtman, K. 1991. 
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7.13 Att finna sin kropp och identitet via lek. 

Ett kroppsmedvetande är grunden för jag - utvecklingen, självbilden samt för självförtroendet. Att veta vem man 

är fysiskt och motoriskt och att kunna medvetandegöra kroppsliga upplevelser, är erfarenheter som är viktiga för 

hela utvecklingen. När man trivs med sin kropp har man en positiv kroppskänsla. När ett barn springer och 

hoppar av glädje och förtjusning upplevs positiva känslor med hela kroppen, vilket är ett uttryck för 

kroppskänsla. I lekens form får barn kunskap om sin egen förmåga. ”Vem jag är och vad jag kan ” blir till 

medvetande. I lek med andra klarnar begreppen jag och du, liksom vi och dem, även bekräftelsen på att man 

duger uppdagas genom leken.42 Lars Berg hos Grindberg & Jagtøien hävdar att leken är oersättlig, en individ 

måste leka för att kunna utveckla sin identitet.43 

 

                                            ”Det är i leken som barnet kan skapa, vara kreativt och det är 

                                      genom att vara kreativ som individen kan finna sin identitet”  Winnicot44 

 

 

7.14 Sociala faktorer gällande lekens betydelse. 

Genom leken bearbetar barnet de erfarenheter det har och lär känna sin egen och andras kompetenser inom olika 

områden. Barnet får möjlighet att förhålla sig till andra och erfara hur han eller hon vill att andra skall förhålla sig till 

honom eller henne, detta leder till en god social anpassning. Genom lek lär barn sig att lyssna, komma med egna 

idéer och förslag, samarbeta samt att anpassa sig genom att se ur en annans perspektiv och göra 

överenskommelser.45 Att delta i en fysiskt livlig lek eller andra former av gemensam fysisk aktivitet ger barnet 

många vikiga erfarenheter. Leken påverkar och utmanar barnet emotionellt, språkligt, socialt och fysiskt.46 Genom 

lekerfarenheter känner barnet sig fri och trygg i sin kropp samt i umgänget med andra, vilket resulterar i goda 

möjligheter att bli delaktig i en social gemenskap.47 

 

 

 

 

 

 

                                        
42 Östman, A-M. & Feldtman, K. 1991 
43 Grindberg, T. & Jagtøien, G. 2000.  
44 Östman, A-M. & Feldtman, K. s39, 1991. 
45 Gustaffson, B. & Hugoh,S-B. 1987. 
46 Nielsen, H-C. 1992. 
47 Grindberg, T. & Jagtøien, G. 2000. 
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Enligt Homburger Eriksson har den sociala och emotionella utvecklingen ett nära samband och går därför in i 

varandra.  

 

Den sociala utvecklingen omfattar: 

  

• jag - uppfattning/ jag - orientering 

• du – förståelse 

• vi – känsla / vi – förnimmelse 

• utvecklandet av förståelse för: samarbetets betydelse, ansvarskänsla, att kunna hjälpa och ta emot hjälp, 

ömsesidigt beroende och stöd, harmoni kontra konflikt. 

 

Den emotionella utvecklingen omfattar: 

 

• upplevelser av trygghet och/eller spänning 

• glädje och förtjusning 

• skoj kontra allvar 

• kampkänsla kontra flyktkänsla 

• förståelse samt accepterande av sig själv 

• upplevelse av stress 

• engagemang. 48 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                          
 
48 Nielsen, H-C. 1992. 
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8 REDOVISNING AV OBSERVATIONER 
 
 

8.1 Skola 1 

Eleverna har här tillgång till att leka i en liten skogsdunge, vilken dessvärre ligger lite avlägset från skolan och 

skolgården. Jag kunde inte observera att någon elev verkligen lekte i dungen. På skolgården finns en lekplats med 

klätterställning och gungor. Det finns några bänkar med sittplatser, en bollspelsplan med basketmål och bandymål. 

Det finns även en stor ruta där barnen kan spela bollspel. Ett schema har gjorts för bollplanen, de elever som jag 

intervjuade har tillsammans med sin klass tillgång till denna plan på fredagens lunchrast och under den långa 

förmiddagsrasten på tisdagar. Något schema för de kortare rasterna finns inte. Eleverna i år 6 har idrott på en 

annan skola som ligger någon kilometer bort, detta på grund av att deras skola inte har plats för dem. Matsalen 

återfinns i samma barack som klassrummet, men eleverna måste gå yttervägen som är några enstaka meter. 

Klassens korridor delas med tre andra klasser, halva korridoren används vissa dagar till dataundervisning. 

Eleverna jobbar därför inte så mycket ute i korridoren. Eleverna har sina böcker i skolbänkarna. 

 

 

8.2 Skola 2 

Skolgården på denna skola är omgiven av mycket grönområde med lite skog där barnen har mycket plats till 

rörelse. Skolgården består av bollplank, en basketplan, flera rutor där eleverna spelar boll och de har möjlighet 

att leka i en lekpark. Den här klassen delar korridor med tre andra klasser, de har relativt gott om plats och de 

har ofta eget arbete ute i denna korridor, de rör sig då mycket till och från klassrummet. Också här ligger 

matsalen i mellanstadiets barack, men eleverna får gå yttervägen, som är några få meter. Detsamma gäller 

idrottshallen som ligger precis bredvid matsalen. Eleverna har sina böcker i skolbänkarna.
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9 RESULTAT  
 

 

Under resultatdelen jämför och sammanfattar jag intervjusvaren. Eleverna namnges med bokstäverna A till H. 

 

1) Tycker du om att röra på dig? Varför? Varför inte? 

 

Samtliga av de intervjuade tycker att det är roligt att röra på sig. Anledningarna till det är att de blir piggare, 

gladare, får motion och kondition samt att det är lättare att koncentrera sig på lektionerna. En elev känner 

dessutom att det går bättre att sova om nätterna om han rör mycket på sig. Om man inte rör på sig menar en elev 

att man blir ”slapp” och en annan att man blir ”stel i kroppen”. 

 

2) Anser du att det är viktigt att barn får röra på sig mycket i skolan? 

 

Eleverna anser att det är viktigt att få möjlighet att röra på sig under skoltid, mestadels för att få energi till att orka 

koncentrera sig i skolan och för att det är bra för kroppen. En elev påtalar att känseln i benen avtar om han sitter 

stilla för länge. En annan elev hävdar att det är viktigt att få röra på sig i skolan på grund av att många sitter 

framför datorn på fritiden och att de blir slappa och trötta av det. En av de åtta eleverna hävdar dock att det 

kanske är viktigt att få röra på sig, men att alla inte gör det i alla fall. Hon tycker att det är skönt att sitta inne och inte 

röra på sig om det är kallt ute. Hon menar att det är ganska många som faktiskt gärna sitter inne när de har rast, främst då det är 

kallt ute.  

 

3) Hur tar du dig till och från skolan? Till och från gymnastiksalen? Till och från matsalen? 

 

Det visade sig att alla eleverna går eller cyklar till skolan, ingen får skjuts av någon förälder. Det var fem elever 

som svarade att de ibland springer till matsalen. Två av eleverna som alltid går är också de elever som anser sig 

vara i minst behov av mycket rörelse. Den ena klassen får gå en bit till idrottshallen medan den andra bara har 

några meter att gå. Det var inte någon på den första skolan som kommenterade att det skulle vara jobbigt för dem 

att gå eller cykla den biten. 
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4) Hur mycket rör du på dig under skoltid? I vilka sammanhang? I klassrummet? 

 

Alla elever är här överens om att de inte rör på sig speciellt mycket under lektionerna. Det händer någon enstaka 

gång att de leker en rörelselek. Härtill menar en elev att man faktiskt inte ska röra på sig under lektionstid. 

Eftersom den ena skolans klass har tillgång till en studiehall att grupparbeta eller arbeta individuellt i, rör de sig lite 

mer då de går eller springer mellan de olika grupperna och till och från klassrummet. På båda skolorna sker dock 

rörelsen främst under rasten, två av åtta elever anser att de rör jättemycket på sig och fem ganska mycket. En av 

dessa elever refererar till hur mycket de andra rör sig och därefter bestämmer sig för att hon rör på sig ganska 

mycket. En av dem vet inte, eftersom hon inte tänkt på det. 

 

 

5) På vilket sätt rör du på dig? Lek? Spel? 

 

Eleverna på skola 1 svarar att de leker ganska mycket, jämförelsevis med den andra skolans elever som inte 

leker så mycket. Båda skolornas elever svarar att de spelar mycket bollspel. Elev C spelar nästan bara kort på 

rasten men menar också att det passar henne bra för att det känns barnsligt att leka. Elev B och D säger också att 

de spelar kort ibland men att de oftast rör mycket på sig. Elev E och F är oftast med på bollspel men de går 

också gärna runt skolgården och pratar med varandra, också här uppges att det är barnsligt med vissa lekar och 

att det inte är lika kul med skolans bollspel längre. Elev A, G och H visar på mycket lust och glädje till att röra på 

sig i form av basket och fotboll. 

 

 

6) Tycker du att skolgården är anpassad till rörelse? Hur och till vad? 

 

Intervjusvaren visar att skolgårdens anpassning till rörelse huvudsakligen anses vara positiv, men tre av fyra elever 

på skola 1 anser dock att mycket är anpassat till de yngre barnen. Elev C tycker att det finns gott om plats men 

menar samtidigt att hon bara använder sig av bänkarna. Elev D från samma skola uppger att det ibland kan 

uppstå dispyter elever emellan när bollplanen inte räcker till för alla. Dessa konflikter uppstår trots att det finns ett 

schema när respektive klass har tillgång till planen.  Samtliga av de intervjuade på skola 2 anser att det finns 

ganska gott om plats. Dessvärre uppstår det även här konflikter om bollplanen. Denna skola har löst det så att 

rastvakterna delar upp planen eleverna emellan efter bästa förmåga och efter varje enskild dispyt. 
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7) Vilka redskap har du tillgång till på rasten, det vill säga till exempel bollar, hopprep, tennisrackets 

och så vidare?   

 

Här framkommer det att båda skolorna huvudsakligen har tillgång till likadana redskap; fotbollar, basketbollar, 

tennisbollar och hopprep. Skola 1 har tillgång till bandymål men dessvärre inte till några bandyklubbor. Skola 2 

har också möjlighet att spela badminton fast utan nät. De flesta av de intervjuade på skola 1 avslöjade en viss 

saknad efter lite mer redskap. 

 

 

8) Hur känner du dig efter en rast med mycket lek och rörelse? 

 

De flesta känslor efter en rast med mycket rörelse och lek visade sig vara att det känns skönt och fräscht samt att 

eleverna känner sig piggare. Två elever menar att de känner sig glada. Elev C och F menar fortsättningsvis att det 

kan vara svårt att börja jobba direkt om man rört sig mycket och blivit trött. Fyra av åtta elever menar dock att 

det till en början kan vara svårt att varva ner och samla koncentration för lektionsarbetet, men att det sedan 

faktiskt är enklare att koncentrera sig efter mycket lek och rörelse. Elev D menar att han blir pigg och kan 

koncentrera sig bättre om han rört mycket på sig, har han däremot spelat kort på rasten är han fortfarande trött 

när lektionen börjar, men den friska luften har gjort honom lite piggare. Den friska luften visade sig betyda mycket 

för alla eleverna.  

 

 

9) Tycker du att du har möjlighet att röra på dig tillräckligt mycket i skolan eller skulle du vilja få 

röra på dig mer under en skoldag?  

 

De flesta menar här att de faktiskt är nöjda. Elev D menar dock att lite mer anpassning för just de äldre på skolan 

skulle uppskattas. En av eleverna säger att det ofta ”spritter” i benen och skulle därför vilja röra på sig lite mer 

under lektionstid. En annan elev kom med förslaget att börja dagen med morgongymnastik.  
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10) Finns det några kroppsrörelser som du anser att du inte behärskar? Hur påverkar det dig? 

 

Ingen av eleverna anser att de har svårigheter med några kroppsrörelser. Det var i alla fall inte något som fem av 

åtta elever har funderat över eller tänkt på.  

Två av eleverna menar i såfall att specifika rörelser, såsom moment inom redskapsgymnastiken, kan vara svåra. 

En av dessa två elever påtalar att han känner sig väldigt säker när det gäller olika bollsporter med dess olika 

rörelser. 

 

11) Vad gör du helst på fritiden?  

 

Elevernas fritidsintressen speglas i de ovan nämnda svaren, med detta menar jag att de som rör sig mycket under 

skoltid också ägnar mycket tid åt fysiska aktiviteter på fritiden. Två av eleverna som inte verkade vara så 

entusiastiska över mycket rörelse och lek rör inte heller så mycket på sig under deras fritid.  
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10 DISKUSSION 

 

Glädjen och behovet över att röra på sig går inte att misstolkas Den litteratur jag läst stämmer väl överens med 

resultatet av intervjuerna. Barn är i behov av rörelse och det finns en naturlig glädje hos barn i att röra sig. Östman 

menar därtill att rörelseglädjen och lekglädje är samma sak eftersom i leken är medlet just rörelse.49 

 

För att rörelseglädjen skall kunna tillfredsställas är det nog så viktigt att skolan förser eleverna med både plats på 

skolgården såsom tillräckliga redskap. Jag anser att skolan bör erbjuda eleverna en mängd olika rörelseaktiviteter 

som kan passa för varje enskild individ. 

 

Nog så viktigt är också planeringen av inomhusmiljön. Bänkarnas placering och att ha tillgång till olika grupprum 

som eleverna får gå mellan är också av stor vikt. Jag anser att ett system med boklådor/hyllor som vissa skolor 

har, där eleverna förvarar alla sina böcker, är ett bra sätt för de elever som upplever att det är jobbigt att sitta 

stilla länge. Eleverna får då en chans att mellan varje lektion röra på benen. En av de intervjuade eleverna sa att 

han skulle vilja röra på sig mer under lektionerna då han ibland känner att det spritter i benen, en annan menade 

att han tappar känseln i benen om han sitter stilla alldeles för länge och en tredje hävdade att det faktiskt inte är 

tillåtet att röra på sig under lektionstid. Här är det förutom ett införande av boklådor bra om läraren kan tillämpa 

inlärning genom rörelse, för att tillfredsställa rörelsebehovet å ena sidan och för variationens skull å andra sidan. 

Variation med rörelsemoment tror jag skapar glädje och tillfredställelse då några av eleverna påtalar att det är 

jobbigt att sitta still när lektionsarbetet känns långtråkigt.  

 

I litteraturen hävdas att det är skolans plikt att värna om elevernas möjligheter till varierande fysisk aktivitet, inte 

minst klassrummet ska tas tillvara som en möjlighet till rörelse och lek. Att föra in rörelse och lek i klassrummet 

menar man är ett bra komplement till inlärningssituationen.50 

 

Jag menar att det faktum att rörelse och lek alstrar glädje är en enorm förutsättning för oss som jobbar i skolan 

som på många sätt kan utnyttja detta till att eleverna sprider glädje omkring sig. Elevernas sociala kompetens 

utvecklas vid rörelselekar då barnen intar olika roller, de lär sig att samarbeta, respektera varandra, ta ansvar och 

framför allt att ha roligt tillsammans.  

 

 

                                        
49 Östman, A-M & Feldtman, K. 1991.  
50 Grindberg, T. & Jagtøien, G. 2000. 
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Lekens och rörelsens betydelse gällande utvecklandet av den sociala rollen, det egna jaget  samt den motoriska 

utvecklingen är något som betonas i den litteratur jag läst. Lek och andra former av fysisk aktivitet ger olika 

erfarenheter med andra och på olika plan. Detta gäller bland annat den språkliga-, sociala-, emotionella- samt den 

motoriska erfarenheten. Vår kropp stärks av rörelse och lek samt att koordinationen förbättras, detta har i sin tur 

en påverkan på den totala utvecklingen. 

 

Av intervjuresultatet att döma vill jag hävda att Homburger Erikssons definition av den sociala och emotionella 

utvecklingen här tillgodoses. Den emotionella utvecklingen omfattar bland annat; glädje och förtjusning, skoj 

kontra allvar, trygghet och/eller spänning. Det är just sådana känslor som de flesta elever uppger sig känna efter 

en rast med mycket rörelse och lek. När det gäller den sociala utvecklingen får eleverna träna på det som 

omfattar den utvecklingen; jag - uppfattning, vi - känsla, utvecklandet av förståelse för samarbete, ansvarskänsla, 

harmoni kontra konflikt.51 Kortspel är också en lek, förvisso utan rörelse, men jag vill ända hävda att den 

emotionella och sociala utvecklingen tränas även här. 

 

I litteraturen hittar man också påståenden som att rörelseträning faktiskt höjer vakenhetsgraden, ökar 

syretillförseln till hjärnan samt lugnar ned hyperaktiva elever. Dessutom tar man upp faktorn att 

koncentrationsförmågan ökar, vilket många av eleverna påpekade under intervjun. Många elever menar att frisk 

luft kombinerat med rörelse och lek gör det enklare att arbeta i skolan. En reflektion över dessa uttalanden är att 

förutom att koncentrationsförmågan påverkas så förbättras också välmåendet; glädjen och tillfredsställelsen gör 

att skolarbetet känns mycket lättare. 

  

Alla elever som jag intervjuat hävdar att de behärskar alla kroppsrörelser väl. Jag är inte säker på om denna fråga 

var rättvis på så vis att det kanske var svårt för eleverna att just i denna stund redogöra för detta. Om de däremot 

skulle fått i uppgift att reflektera över detta några dagar kanske svaret skulle kunna sett annorlunda ut. Eleverna 

kunde då jämfört sina färdigheter med andra elever vid olika rörelsesituationer, deras egna färdigheter skulle på så 

sätt bli tydligare. Å andra sidan tror jag att om eleven inte uppfattat brister i motoriken under åren som gått har 

denne en ganska så väl utvecklad motorisk kropp. ”Genom rörelse blir individen medveten om vad den är, kan, 

vill och känner. Det i sin tur leder till självkännedom.” 52  

                                                                                                                                          
 
51 Nielsen, H-C. 1992.  
52 Östman, A-M. & Feldtman, K. s15, 1991. 
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Vi skall dock inte förglömma att inte minst ur det motoriska perspektivet, är det fortfarande viktigt att röra på sig 

vid 12 års ålder. Den motoriska utvecklingen är här inte färdigutvecklad hos alla, den motoriska förmågan och 

den fysiska tillväxten fortgår ända in i puberteten. Oftast är den motoriska utvecklingen fullbordad först efter 15 år 

hos flickor och efter 18 år hos pojkar.  

 

Intervjusvaren när det gäller elevernas åsikter om huruvida de har möjlighet till rörelse och lek eller ej förvånade 

mig en aning. Efter att de påtalat de positiva känslorna av rörelse och lek väntade jag mig att eleverna skulle 

känna större behov av att få röra på sig än de verkligen gjorde, både vad gäller klassrumssituationen och på 

rasterna. I den litteratur jag läst betonas just behovet av rörelse och lek, och detta behov har jag själv alltid trott 

varit oerhört stort. Under intervjun framkommer det att behoven finns men samtidigt att dessa faktiskt tillfredsställs 

hos flertalet av de intervjuade. Värt att notera är det faktum att de elever som rör mycket på sig i skolan också 

rör mycket på sig på fritiden, medan de två elever som inte känner stora behov av att röra på sig inte heller är så 

fysiskt aktiva på fritiden. Kiphart hos Åhs menar härtill att det ofta följer ett negativt cirkelsystem vid ett 

undvikande av rörelseträning. Han menar att om en individ har svårt med vissa rörelser och därför undviker dessa 

kan det på sikt leda till en dålig social anpassning och dåligt självförtroende. Därmed ser han en mindre chans till 

att individen ägnar sig åt fysisk aktivitet i vuxen ålder.53  

Främst gäller nog detta lite yngre barn, men det är inte omöjligt att det finns 11-12 åriga elever runt om på 

skolorna som inte vågar vara med i vissa lekar på grund av att de inte behärskar alla dess rörelser. Lusten till lek 

och rörelse avtar då alltmer. 

 

Anledningen till att några inte rör sig lika mycket som de resterande, är bland annat att de anser sig ”vuxit” förbi 

vissa lekar. Detta framkom relativt tydligt i intervjun då några av flickorna påtalar att de blivit vuxnare och därmed 

anser att många lekar är barnsliga. Detta medverkar tyvärr till att rörelsebehovet i form av lek i skolan avtar, 

förutsatt att inte skolan kommer med nya förslag på vad de äldre eleverna kan göra på rasterna. Man skall 

återigen inte glömma att dessa flickor verka vara nöjda med den rörelse som de ändå utför.  

 

Vidare hävdar två elever på skola 1 att mycket är anpassat till de yngre eleverna, att de kanske skulle behöva lite 

mer redskap på rasterna. Efter observation av skolornas utemiljö vill jag hävda att bollplansschemat som den ena 

skolan tillämpar speglar den åtgång som det är på bollplaner och plats i övrigt, en konsekvens av den åtgång som 

lyder är att det uppstår en del dispyter elever emellan på grund av att de inte får spela på bollplanen när de vill. 

                                        
53 Åhs, O. 1981. 
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Den andra skolan verkar klara problemet bättre eftersom eleverna verkar nöja sig med att dela på planen om 

flera vill spela, den skolgården har dock fler bollrutor och bollplank tillgängliga.  

Dessvärre är det väldigt trångt på skolgården och jag anser att det ges minimala utrymmen för diverse spel och 

lek. Enligt Grindberg & Jagtøien är det viktigt att skolgården ger möjlighet och utrymme till fysisk utlevelse, en 

flexibel miljö underlättar anpassningen för den grovmotoriska leken. De hävdar dessutom att anpassningen gäller 

även tillgängligheten av användbara redskap. 

 

10.1 Slutdiskussion 

Utifrån detta arbete har jag sökt svar på hur stor betydelse rörelse och lek har för den motoriska utvecklingen 

samt hur rörelsebehovet ser ut hos elever i dagens skola. Att det är viktigt att röra på sig på grund av olika 

faktorer är härmed ett viktigt resultat som framkommit. Rörelseträning har en betydelsefull påverkan när det gäller 

den motoriska utvecklingen, vilken i sin tur påverkar inte bara den egna individens utan också andras 

uppfattningar om sig själv som därtill underlättar det sociala samspelet. Ett införande av information på skolorna 

om vikten av att röra på sig kan te sig vara ganska svårt och otillräckligt.  

Istället anser jag att kraft och energi skall satsas på att stimulera till rörelse och lek. Mycket information om kropp 

och rörelse koncentreras i dag på konsekvensen fetma. Detta skulle inte vara nödvändigt om samhället kände till 

andra viktiga konsekvenser av en alltför låg fysisk aktivitet, vilka har behandlats i detta arbete. 

 

Med detta arbete har jag också sökt svar på frågan hur utbudet av möjligheter till rörelseaktivitet inom skolan ser 

ut. Jag har fått kunskap om hur viktigt ett allsidigt utbud av fysisk aktivitet är, därmed har jag kommit fram till att 

skolan idag bör komplettera skolgårdarna med nya och intressanta lek- och spelmöjligheter. Den fantasi och 

kreativitet som de flesta barn besitter gör att många kan komma på egna lekar och spel, men det finns också de 

som vill röra på sig men som behöver hjälp. Lust och fantasi behöver stimulans. Nya lekar kan kanske också 

tyckas barnsliga men jag lever i tron om att så inte är fallet då eleverna får uppleva förnyelse, spänning, glädje på 

andra sätt än via lekar som de lekt sedan år 4 eller kanske till och med sedan i år 1-3.  

 

Avslutningsvis vill jag referera till Grindberg & Jagtøien som hävdar att ”Barn måste få använda sin fysiska energi 

på ett konstruktivt sätt under skoldagen. De skall inte sitta för länge åt gången. Detta gäller både lek och 

lärande.”54 Vidare anser jag att detta skall has i åtanke med syfte till elevernas välmående gällande emotionell 

utveckling å ena sidan och motorisk utveckling, social utveckling samt utveckling av det egna jaget å andra sidan. 

  

 

 

                                        
54 Grindberg, T & Jagtøien,G. s100, 2000. 
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10. 2  Vidare forskning 

Om jag skulle få chansen att forska mer kring detta område skulle jag välja att titta lite mer på  olika rörelsevanor 

hos såväl de yngre barnens som i år 7-9. När det gäller de yngre eleverna skulle jag vilja jämföra två olika skolor, 

varav den ena tillämpar inlärning genom rörelse samt är aktiva när det gäller all kroppslig aktivitet, och varav den 

andra inte alls jobbar på detta sätt. Det intressanta vore att forska om skillnaderna gällande den motoriska och 

sociala utvecklingen och inte minst elevernas psykiska och fysiska hälsa. När det gäller år 7-9 har jag reflekterat 

över tomma skolgårdar utan lek och rörelse, många av dessa elever går  inte ens ut på rasten, istället går de ofta 

till skolans uppehållsrum eller sitter i korridoren. Jag skulle vilja finna ett sätt att få ungdomarna intresserade av 

rörelse och lek samt att inse vikten av det. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervjuresultat: 

Skola 1 

 

1)  Tycker du om att röra på dig? 
 
Elev A: - Ja, för det är skönt. Jag tycker att det är bra att röra på sig för att man blir mjukare i kroppen av det. 
När man blir äldre är det bra om man har rört på sig när man är liten, man blir inte lika stel då och kroppen orkar 
mer. 
Elev B: - Ja, jag tycker om att röra på mig därför att man inte blir lika slapp utan man blir pigg och får också bra 
kondition av att röra mycket på mig. 
Elev C: - Ja, det är kul. Jag gillar att röra på mig för att jag blir glad av det. 
Elev D: - Jag mår bra av det. Jag blir piggare av att röra på mig. 
  
 
2)  Anser du att det är viktigt att man får röra på sig mycket under skoltid. Varför? 
 
Elev A: - Ja, det är nog bra. Det är lite lättare att koncentrera sig på lektionerna då. 
Elev B: - Det är jätteviktigt att man har tillgång till att röra på sig i skolan för många sitter framför datorn på 
dagarna och blir slappa i kroppen av det, medan andra är jättepigga för att de rör mycket på sig. 
Elev C: - Ja, det tycker jag att det är. Man orkar jobba mer under lektionerna. Det är oftast lättare att 
koncentrera sig efter att man rört på sig och om man fått frisk luft. 
Elev D: - Ja, man får lie extra motion och man blir inte så trött på lektionerna. 
 
 
3)  Hur tar du dig till och från skolan? Till och från gymnastiken? Till och från matsalen? 
 
Elev A: - Jag går till och från skolan, det tar bara några minuter. Det är ungefär tio meter till matsalen, vi får gå ut 
på gården och sedan in i byggnaden igen, jag springer ibland. Jag går till idrottshallen, den ligger lite längre bort så 
det tar fem till tio minuter. 
Elev B: - Jag cyklar till skolan, det tar ungefär tio minuter. Om någon kompis inte har cykel så brukar jag gå med 
den personen för att få lite extra motion, annars cyklar jag, det tar bar några minuter. Till matsalen är det bara tio 
meter, dit brukar jag springa. 
Elev C: - Jag cyklar ibland och går ibland till skolan. Det tar ungefär fem minuter att gå till skolan. Om jag har 
cykeln i skolan cyklar jag till idrottshallen annars måste jag gå. Till matsalen går jag. 
Elev D: - Jag går till skolan, det är bara 100 meter. Jag går till idrottshallen, det tar mellan fem och tio minuter. 
Till matsalen är det ungefär tio meter, man får gå ut på gården och sen genom en port, jag går oftast dit. 
 
 
 
 
4)  Hur mycket rör du på dig under skoltid? I vilka samanhang? I klassrummet?  
 
Elev A: - Jag rör mig mest på rasterna. Vi rör oss inte mycket i klassrummet men om man ska hämta något så 
rör man lite på sig. Ibland blir jag sprallig i kroppen och känner att jag vill röra på mig under en lektion, men jag 
gör det inte.  
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Elev B: - Jag rör mig väldigt mycket på rasterna. I klassrummet rör vi inte så mycket på oss. Ibland kan läraren 
köra en rörelselek eller någon annan övning där man ska gå runt i klassrummet och fråga varandra saker. Då rör 
vi endel på oss, men inte så mycket. Jag tror att jag rörde mig mer i 4:an än vad jag gör nu, men det är nog inte så 
stor skillnad. 
Elev C: - Jag vet inte riktigt, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag tror att jag rörde på mig mer på rasterna när 
jag gick i 4:an och 5:an. Nu är det lite barnsligt att leka de lekar man gjorde då. Jag rör mig inte så mycket nu. 
Elev D: - Jag rör mig ganska så mycket på rasterna. På lektionerna ska man ju inte röra på sig. Vi leker väl 
ibland, när man går fram till tavlan eller hämtar böcker från bokhyllan rör man lite på sig. 
 
 
5) På vilket sätt rör du på dig? Lek? Spel? 
 
Elev A: - Jag spelar oftast minifotboll, man har en tennisboll som man skjuter i mål med fötterna. Då rör man 
mycket på sig och om man kämpar blir man trött. 
Elev B: - Vi leker oftast olika lekar, nu leker vi datten eller burken, då springer alla jätte mycket. Endel i klassen 
spelar minifotboll, jag var med på det förr men inte längre. Vi spelar kort också ganska ofta, då rör jag inte på 
mig. Vi har kommit på en ny lek som heter maffian, men det är inte heller någon rörelselek. När klockan ringer 
och rasten är slut brukar vi tävla om vem som kommer först in i klassrummet. Den som kommer sist förlorar, 
leken kallas för sisten. 
Elev C: - Förr var jag ofta med på minifotboll men det är jag inte längre. Nu spelar jag oftast kort på rasten. 
Elev D: - Jag springer mycket, eftersom vi spelar Minifotboll ofta. Ibland kan jag vara med på Burken också. På 
vissa raster spelar jag kort, då rör man ju inte på sig så mycket förstårs. 
 
 
6) Tycker du att skolgården är anpassad till rörelse? Hur och till vad? 
 
Elev A: - Ja, för mindre barn. Jag spelar bara minifotboll, det finns inget annat att göra. Det finns plats för alla 
men det finns inte tillräckligt med redskap. 
Elev B: - Ja, lite. Vi har basket- och fotbollsplaner. Många av de yngre önskar sig gungor, men vi som är äldre 
gungar ju inte så mycket. När man blir äldre börjar många att spela kort på rasterna, för att man tycker att vissa 
lekar är löjliga. Vi brukar inte tänka på att vissa lekar är löjliga, vi leker ändå. 
 Elev C: - Det är ganska bra, det finns gott om plats. Jag använder inte så mycket av skolgårdens redskap och 
plats. Jag sitter på bänkarna när vi spelar kort. 
Elev D: - Vi har bollplaner, men vi är rätt så många elever så vi kan bli osams ibland om dem. Mycket på 
skolgården är anpassat till de yngre, som gungor och klätterställningar. 
 
 
 
 
7) Vilka redskap har du tillgång till på rasten, det vill säga till exempel bollar, hopprep, tennisrackets 
och så vidare? 
 
Elev A: - Tennisbollar, fotbollar, basketbollar, hopprep. Vi får fråga vaktmästaren om de redskap vi vill ha. Om 
vi saknar något kan vi skriva önskelappar till elevrådet så kan de köpa in. Jag skulle vilja ha fler bandyklubbor. 
Elev B: - Vi har fotbollar, tennisbollar som vi hämtar hos vaktmästaren. Vi kan ge förslag på redskap till 
elevrådet så kanske de köper in mer. Vissa dagar har vår klass rast på andra tider än de andra på skolan så då är 
det inte svårt att få använda de redskap man vill. 
Elev C: - Fotbollar och tennisbollar. Vi kan få använda hopprep också om vi vill. 
Elev D: - Vi har mycket bollar och några hopprep, men ingen vill ha hopprep i vår klass. Det finns mycket 
redskap för de yngre, för lite för 5:or och 6:or. Jag tror att om man önskar olika redskap kan skolan köpa in. Vi 
hämtar redskapen hos vaktmästaren. 
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8) Hur känner du dig efter en rast med mycket lek och rörelse? 
 
Elev A: - Trött och lite flåsig. Glad, det blir lättare att börja jobba också eftersom man inte är lika sprallig i 
kroppen efteråt. Ibland är det svårt att varva ner men oftast väldigt lätt. 
Elev B: - Fräsch eftersom jag har varit ute i friska luften, andfådd ibland när man sprungit mycket, det känns bra. 
Ibland är det lättare att koncentrera sig under lektionen efter rasten eftersom det känns skönt efter att man rensat 
huvudet. Det kan också vara svårt att koncentrera sig för ibland fryser man om händerna och man är uppe i varv. 
Om vi spelat kort eller Maffian rör man ju inte på sig så man blir trött men vi brukar alltid leka ” sisten in ”, då 
springer alla så fort de kan in till klassrummet. 
Elev C: - Lite piggare, andfådd. Det kan vara svårt att börja jobba direkt efter en livlig rast, men det beror på 
hur trött man blivit. Jag har nog lättare för att koncentrera mig efter att jag spelat kort under rasten. Det är skönt 
att man fått frisk luft. 
Elev D: - Det känns bra. Det är lättare att koncentrera sig om man har rört mycket på sig. 
Man blir pigg, man är fortfarande trött om man spelat kort men man har ju i alla fall fått frisk luft. 
 
 
9) Tycker du att du har möjlighet att röra på dig tillräckligt mycket i skolan eller skulle du vilja få röra 
mer på kroppen under en skolvardag? 
 
Elev A: - Det är bra, jag vill springa mycket och göra olika rörelser. Ibland vill jag röra på mig mer när vi har 
lektion.  
Elev B: -  Jag tycker att det är lagom för jag rör mig mycket på rasterna. 
Elev C: -  Jag är nöjd.  
Elev D: - På lektionerna är jag nöjd, men det borde finna mer redskap för de äldre på skolan. 
 
 
 
 
10) Finns det några kroppsrörelser som du anser att du inte behärskar? Hur påverkar det dig? 
 
Elev A: - Nej. 
Elev B: - Jag tycker att jag behärskar alla kroppsrörelser bra. 
Elev C: - Nej, bara detaljerade rörelser, som till exempel redskapsgymnastik kan vara svårt, det är ingenting 
som påverkar mig. 
Elev D: - Jag känner mig säker. Jag spelar fotboll, så jag känner mig säker på bollsporter. Kanske olika saker 
man måste göra på idrotten. Det är ingenting jag tänker på. 
 
 
11) Vad gör du helst på fritiden? 
 
Elev A: - Jag är vill vara ute mycket. Jag spelar i en fotbollsklubb och en bandyklubb. Jag tränar två gånger i 
veckan med fotbollen. Fast nu är ju säsongen slut, vi ska börja träna inne, då tränar vi en gång i veckan tror jag.  
Elev B: - Jag är med kompisar, går på stan. Jag går på gymnastik en gång i veckan.  
Elev C: - Jag tränar simning fyra gånger i veckan. Sen är jag med kompisar. 
Elev D: - Sportar. Jag spelar fotboll och bandy. Vi har uppehåll med fotbollen nu, ska börja träna inne, hur 
många gånger i veckan vet jag inte. När det är säsong tränar vi onsdagar och lördagar. Bandy spelar jag med 
kompisar för att det är kul. 
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 Skola 2 
 
1) Tycker du om att röra på dig? Varför? Varför inte? 
 
Elev E: - Ja, det är roligt och man får bra kondition av att röra på sig. Jag gillar inte att sitta still, därför tycker jag 
om att röra på mig, springa runt och så. Ibland kan det bli långtråkigt under en lektion och då är det roligt att röra 
på sig. 
Elev F: - Ja, det gör jag väl, det är roligt beroende på vad man gör. Är det kallt ute tycker jag inte om att gå ut 
och röra på mig i alla fall. 
Elev G: - Ja! Man kan göra så mycket olika saker genom att röra på sig. Det är bättre än att sitta framför datorn 
och ”häcka”. 
Elev H: - Ja, det tycker jag. Jag mår bra av det, det är lättare att jobba i skolan och det är lättare att sova på 
nätterna. Om jag är sjuk har jag svårt att sova eftersom jag inte kan röra på mig då. 
 
 
2) Anser du att det är viktigt att barn får röra mycket på sig under skoltid? 
 
Elev E: - Ja, man måste röra på sig så att man får energi, det är inte bra att sitta still för mycket, man blir så trött 
då. 
Elev F: - Det är viktigt att få motion. Det är bra om alla rör mycket på sig men alla gör ju inte det. Är det kallt 
ute är det skönt att bara sitta inne. 
Elev G: - Ja, för benen domnar om man sitter stilla en lång stund och det är inte alls skönt. Man blir trött. 
Elev H: - Ja, det tycker jag. Det går lättare att jobba, det tycker i alla fall jag. 
 
 
3) Hur tar du dig till och från skolan? Till och från gymnastiksalen? Till och från matsalen? 
 
Elev E: - Ibland cyklar jag till skolan, det tar cirka en minut, men om jag går tar det tio minuter ungefär. Om jag 
går hem med någon kompis kan det ta en timme.  
Till gymnastiksalen springer jag oftast det är bara några meter ifrån klassrummet. Men man måste gå yttervägen. 
Till matsalen springer jag också, den ligger precis bredvid gymnastiksalen. 
Elev F: - Jag går ibland och cyklar ibland. Om jag går tar det kanske tio minuter, om jag cyklar tar det bara 
några minuter. Jag går oftast till både matsalen och gymnastiksalen. 
Elev G: - Jag cyklar, det tar cirka fem minuter. Till matsalen och gymnastiksalen springer jag ibland och går 
ibland, salarna ligger bredvid varandra, men det är bara några meter ifrån vårt klassrum.  
Elev H: - Till skolan går jag, det tar tio minuter. Ibland går jag till matsalen, ibland springer jag. Det beror på om 
jag är ivrig att spela basket på lunchrasten. Jag springer ibland till gymnastiksalen. 
 
 
4) Hur mycket rör du på dig under skoltid? I vilka sammanhang? I klassrummet? 
 
Elev E: - Jag rör ganska mycket på mig, jag tycker om att springa. På rasten rör jag ganska mycket på mig. Jag 
tror att jag rör på mig mindre nu i 6:an. I klassrummet rör jag mig inte så mycket, ibland kan vi leka lekar på 
lektionen då får man röra på sig lite. Om vi får, går jag runt lite i klassrummet och i studiehallen( korridoren). 
Elev F: - Ganska mycket, som de flesta gör. Men ibland sitter jag inne på rasten, helst om det är kallt ute. 
Egentligen får vi inte det, men några gör det ibland. Vi sitter mest stilla i klassrummet, någon gång ibland kan vi 
leka rörelselekar men inte speciellt ofta. 
Elev G: - Jag rör på mig ganska mycket på rasten, i klassrummet rör vi inte på oss, det kan vara i såfall när vi går 
fram och tillbaka i studiehallen. 
Elev H: - Jag rör jätte mycket på mig på rasten. Men ibland kan jag bara stå och titta på de andra ifall jag inte 
tycker att det de spelar eller leker är roligt. Vi sitter mest på stolarna under lektionerna.  
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5) På vilket sätt rör du på dig? Lek? Spel? 
 
Elev E: - Tjejerna brukar gå runt skolgården och prata. Ibland spelar jag basket med killarna, eller andra 
bollspel, men det är oftast basket som vi spelar. Andra bollspel är pricken och king. När man spelar king hoppar 
man mycket. 
Elev F: - Jag spelar bollspel på rasten, hoppar hopprep ibland. Vi går också runt skolgården ibland. När vi 
spelar plankan rör vi ganska mycket på sig, men när vi spelar pricken rör vi oss inte så mycket. 
Elev G: - Jag kör nästan bara basket, springer mycket. 
Elev F: - Jag spelar king ibland, man har en boll som man spelar till varandra oftast med fötterna. Då hoppar man 
och rör sig ganska mycket. Oftast spelar jag basket. 
 
 
6) Tycker du att skolgården är anpassad till rörelse? Hur och till vad? 
 
Elev E: - Ja, det tycker jag. Vi har plats att spring runt och hålla på med bollar. Alla elever är inte ute samtidigt 
så vi har plats. Det kan bli för många vid basketplanen, men då brukar rastvakterna dela upp planen så att alla får 
plats. Men jag tycker inte att det finns så mycket roligt att göra längre för oss som blivit äldre, det har blivit 
barnsligt att leka nu när man går i 6:an. Det finns mycket gungor och sådant som de yngre tycker om, fast det 
finns ju på deras skolgård. 
Elev F: - Sådär, det är ju inte perfekt, men vi har ju bra rutor och planer att spela i. 
Elev G: - Vi har ganska gott om plats, vi har ju rutor, planer och plank. 
Elev H: - Ja, det tycker jag, alla har plats. 
 
 
7) Vilka redskap har du tillgång till på rasten, det vill säga till exempel bollar, hopprep, tennisracket 
och så vidare? 
 
Elev E: - Mest hopprep och  bollar, men jag tycker inte att det är roligt att hoppa hopprep längre, det gjorde jag 
i 4:an.  
Elev F: - Hopprep, badmintonrack med bollar, tennisbollar. 
Elev G: - Badmintonrack, badmintonbollar, basketbollar, hopprep. 
Elev H: - Bollar är det enda jag använder mig av. Jag vet inte vad det finns mer. 
 
 
8) Hur känner du dig efter en rast med mycket lek och rörelse? 
 
Elev E: - Trött och sömning eller kanske utmattad. Det är lättare att koncentrera sig i alla fall när man har fått luft. 
Om man har sprungit mycket och sedan kommer in i klassrummet och måste sitta still länge blir jag trött, då kan 
det vara svårt att koncentrera sig. 
Elev F: - Jag kan inte sitta still på direkten. Det känns nog som vanligt, men det kan vara svårt att komma igång 
och jobba, om jag inte rört på mig så mycket kan jag nog gå in för arbetet bättre. 
Elev G: - Att det är lättare att koncentrera sig om man fått frisk luft och har rört på sig. Om jag rör på mig 
mindre, men ändå lite, känner jag mig i alla fall inte bortdomnad i kroppen. Det beror också på vad jag gjort; om 
jag spelat basket känner jag mig utmattad men glad, om jag hoppat hopprep känner jag mig inte så glad och inte 
utmattad. 
Elev H: - Piggare. Det är lättare att jobba om man har spelat mycket bollspel på rasten. 
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9) Tycker du att du har möjlighet att röra på dig tillräckligt mycket i skolan eller skulle du vilja röra 
mer på kroppen under en skolvardag? 
 
Elev E: - Det är bra som det är, jag tycker att jag rör på mig ganska mycket. Jag vet inte om jag skulle behöva 
röra på mig mer, jag kan inte komma på något just nu. 
Elev F: - Jag är nöjd, kanske lite mer. Det beror på vad de andra gör för jag vill ha någon att röra mig med, jag 
vill inte hitta på något ensam. 
Elev G: - Jag rör mig mindre nu än i 4:an, varför vet jag inte, men jag är nog nöjd som det är. 
Elev H: - Det är ganska bra, men vi kunde kanske ha lite morgongymnastik i klassrummet innan vi börjar. Det är 
ganska lagom med det man rör på sig på rasterna. 
 
10) Finns det några kroppsrörelser som du anser att du inte behärskar? Hur påverkar det dig? 
 
Elev E: - Nej, ingenting som jag har tänkt på i alla fall. 
Elev F: - Jag vet inte, det har jag aldrig känt. 
Elev G: - Nej, ingenting som jag har tänkt på. 
Elev H: - Nej, det tror jag inte. 
 
 
11) Vad gör du helst på fritiden? 
 
Elev E: - Jag spelar handboll två gånger i veckan och match på helgen. Vi spelar cup på skolloven. Jag är ofta 
med kompisar. 
Elev F: - Jag är alltid med kompisar. Jag rider en gång i veckan, sjunger i kör en gång i veckan och dansar en 
gång i veckan. Jag skulle nog vilja röra på mig mer, men är det kallt vill jag inte gå ut. 
Elev G: - Jag springer mycket. Jag och mina kompisar  brukar spela dunken, inlines och bandy på fritiden. Men 
jag är inte med i någon idrottsförening. 
Elev H: - Jag är ute och springer mycket med pappa. Jag gör mycket av det som jag gör i skolan; spelar fotboll 
och basket. Jag är med i ett fotbollslag, men jag har varit sjuk endel det senaste halvåret så jag har inte varit med 
på träningar och matcher på länge. Laget tränar två gånger i veckan och spelar match en gång i veckan.
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