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Inledning 
Under vårt första år på lärarutbildningen vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, 

träffade vi under ett rörelsepass en pedagog som kom att öppna upp våra ögon för kopplingen 

mellan barns motoriska utveckling och möjlighet till inlärning.  Hon fick oss att förstå, för att 

ett barn ska kunna fungera både kroppsligt och intellektuellt så krävs en motorisk färdighet. 

Hon menade även på att, om barnet saknar denna färdighet går all energi och koncentration åt 

till att hålla sig kvar på stolen. Detta i sin tur kan leda till att barnet måste röra på sig ofta och 

kan därför lätt uppfattas som störig och bråkig. Ett barn som har svårt för att sitta kvar på sin 

stol får då också sämre förutsättningar och möjligheter till inlärning. Detta är även något som 

Myndigheten för skolutvecklingen (Internet, skolutveckling) anser vara viktigt: 
 För att lärande ska fungera bra måste eleverna även vara i god form och hjärnan vara i ett lärande 
 tillstånd. Att trivas och må bra är förutsättningen för att utveckla förmågan att lära och att utvecklas. Det 
 är möjligt i en miljö fri från stress och där barn och unga kan känna tillit och lugn, lust och nyfikenhet 
 och kan koncentrera sig på uppgifterna ( s.7). 
 
Denna koppling, mellan motorik och inlärning, skapade ett stort intresse som vi sedan burit 

med oss som en röd tråd genom hela vår lärarutbildning. Via föreläsningar, verkstäder och 

litteratur har vår egen förståelse och kunskap ökat och vi har insett vikten av att barnet måste 

ha grundläggande färdigheter inom motoriken för att kunna tillgodose sig intellektuella 

färdigheter. ”All motorik måste automatiseras så att barnets medvetande befrias från att styra 

rörelserna. Då först kan barnet ägna all sin uppmärksamhet åt att utveckla sitt språk och 

tankeförmåga” (Parlenvi & Sohlman 1999, s.55). 
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Syfte och problemformulering 
Syftet med denna studie var att undersöka hur åtta pedagoger ser på klassrummet som 

arbetsfält när det gäller att stimulera barns motoriska utveckling.  
• Ser pedagogerna möjligheter eller hinder till att använda motoriska rörelseövningar i 

klassrummet? 

• Stämmer pedagogernas syn på den motoriska utvecklingen överens med forskningen i 

området?  

• Har motoriska övningar något utrymme i verksamheten? 

• Finns det skillnader mellan pedagogernas synsätt på motorik beroende på längden av 
deras yrkesverksamma år? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 2 



  

Bakgrund 
Av egna erfarenheter har vi sett att en del skolor endast har en, eller i vissa fall ingen, 

speciallärare som är inriktad på motoriken. Därför anser vi att det faller sig naturligt att 

klassläraren ska skapa förutsättningar för att stimulera olika elevers rörelse behov. Hur ser 

pedagogerna på att stimulera barnens motoriska utveckling i klassrummet? Vilket ansvar 

tycker pedagogerna att skolan har? Litteratur och forskning visar på att det finns kopplingar 

mellan motoriska färdigheter och inlärning och därför frågar vi oss: Stämmer forskning och 

litteratur överens med pedagogernas syn på den motoriska utvecklingen?  

 

Forskning och litteratur inom fältet visar på att ett barn måste ha grundläggande färdigheter 

för att kunna ta till sig kunskap. Ett barn måste av fysiologiska skäl få röra på sig och ständigt 

få byta ställning eftersom muskulaturen inte tål ensidig och långvarig belastning.  Därför är 

det av stor vikt att pedagogen har förståelse för detta. ”Den motoriska utvecklingen sker efter 

fasta principer i en viss bestämd ordningsföljd som är lika för alla människor, oavsett etnisk 

tillhörighet eller kön” (Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000, s.32). Forskning säger även att 

den motoriska utvecklingen är en livslång process och därför kan vi inte räkna med att alla 

barn är färdigutvecklade när de börjar i skolan, därför har pedagogen ett stort ansvar att 

fullfölja stimulerandet och vidareutveckla barns motoriska utveckling (Ericsson, 2003; 

Sigmundsson & Vorland-Pedersen, 2004). Vi har även i litteraturen hittat många konkreta 

exempel på sådana övningar som stimulerar barns motoriska utveckling som är tänkta till att 

utföras i klassrummet.1

 

Motorik och rörelse i läroplanen? 
Med tanke på den breda forskning som bedrivs och den litteratur som finns i ämnet så bör 

medveten rörelsestimulering vara ett vanligt förekommande inslag i undervisningen. Men 

utifrån våra erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen (Vfu) har vi märkt att 

medvetna rörelser för motorisk stimulans inte är något som tas i bruk. Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) har fått ett tillägg som 

säger att varje elev ska erbjudas ”daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen samt 

uppmärksamma hälso- och livsstilfrågor” (Internet, Utbildningsdepartementet). Det står dock 

inte hur mycket tid som ska tilldelas per dag eller vad som menas med fysisk aktivitet. 

                                                 
1 Boktips se bilaga 1 
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Däremot kan man läsa i den slutrapport2 som Myndigheten för skolutvecklingen 

sammanställt, att regeringen gett uttryck för att minst 30 minuter fysisk aktivitet per dag ska 

ses som ett riktmärke. Rapporten utgår även från Statens folkhälsoinstitut som menar att 

fysisk aktivitet inte är detsamma som träning och motion (Internet, Skolutveckling).  

 

I Lpo94 går att läsa under rubriken en likvärdig utbildning ”hänsyn skall tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”(Internet, 

Utbildningsdepartementet). 

 

Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom 
Regeringen inrättade under år 2004 ett Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet 

hos barn och ungdom [NCFF]. Detta nationella centrum är placerat vid Örebro universitet och 

består av en nationell styrelse och ett vetenskapligt råd. Styrelsen består av en ordförande och 

två ledamöter som är utsedda av regeringen samt fem andra ledamöter som representerar olika 

samarbetspartners (Internet, NCFF). Syftet är att: 
 NCFF ska vara en strategisk aktör som genom olika insatser stimulerar skolorna att skapa och 
 utveckla arbetsformer och stödjande miljöer som främjar fysisk aktivitet utifrån såväl barns och 
 ungdomars villkor som skolans förutsättningar och värdegrund. 
 
 NCFF ska genom aktivt samråd med olika samhällsaktörer arbeta för ökad samverkan så att alla goda 
 krafter tas tillvara i arbetet med att främja barns och ungdomars fysiska aktivitet, hälsa och lärande. 
 
 NCFF ska stödja forskning och utveckling av metoder som främjar fysisk aktivitet inom ramen för hela 
 skoldagen. 
 
 NCFF ska bidra till att forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse för barns och ungdomars 
 vardagliga fysiska aktivitet omsätts till praktiska insatser. 
 
 NCFF ska genom styrelsens breda representation och vetenskapsrådets samlade sakkunskap säkerställa att 
 alla viktiga aspekter på ökad fysisk aktivitet i skolan beaktas (s. 4). 
 

NCFF ska stödja skolor i arbetet med hälsofrämjande- och fysiska aktiviteter utifrån skolans 

övergripande mål och riktlinjer. De anser att vi vuxna har ett gemensamt ansvar för att barn 

och ungdomar ska få bästa tänkbara förutsättningar till att röra på sig genom idrott, lek och 

dans. Barn och ungdomar ska också uppmuntras till nyfikenhet och till viljan att röra på sig 

samt upptäcka den egna kroppens fysiska möjligheter. Deras vision är ”en skola där lek, lust, 
                                                 
2 Myndigheten för skolutveckling fick i uppdrag att stödja och följa skolornas arbete med att genomföra de 
ändringar som gjorts i Lpo94 samt Lpf94 i syfte att stärka skolans ansvar att erbjuda daglig och regelbunden 
fysisk aktivitet. Detta sammanställs i denna slutrapport (Myndigheten för skolutveckling Dnr 2004: 170). 

 4 



  

trygghet, rörelse, hälsa och lärande förenas. En skola där hela miljön stimulerar alla barn till 

ett livslångt intresse för fysisk aktivitet och hälsa” (Internet, NCFF, s.3). 

Litteraturgenomgång 
I följande kapitel tar vi upp vad begreppet motorik och motorisk utveckling innebär. 

Litteraturen visar att den motoriska utvecklingen följer en naturlig utvecklingsgång. 

Författarna belyser vikten av att detta utvecklingsförlopp måste ha sin gång, för att ett barn 

ska kunna utvecklas till att bli en ”hel” människa. Vidare belyser litteraturen varför ett barn 

måste ha motorisk stimulans och hur leken kan vara ett hjälpmedel. Litteraturgenomgången 

avslutas med tidigare forskning inom ämnet. 

 

Vad är motorik? 
Begreppet motorik är, enligt Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok (2001), förmåga att 

kontrollera de egna muskelrörelserna. Grindberg och Langlo-Jagtøien (2000) definierar 

motorik som ett samspel mellan nerv och muskel, vidare att motorik är något som man gör 

och praktiserar. De menar att allt handlande är motorik och att motorik handlar om 

rörelseförmåga. 

 

För att en rörelse ska kunna utföras, måste de olika hjärnfunktionernas olika system med dess 

olika nivåer samspela för att på så sätt skapa vår fullständiga rörelsekapacitet. Även 

forskningen av hur människans rörelser utvecklas och lärs in, ingår i konceptet motorik 

(Grindberg & Langlo- Jagtøien, 2000). 

 

Reflexer 
Enligt Grindberg & Langlo-Jagtøien (2000) och Parlenvi & Sohlman (1999) föds barn med 

nödvändiga reflexmässiga rörelser, som till exempel gripa, suga och röra sig. Dessa rörelser 

övergår till att bli viljestyrda och målmedvetna rörelser vartefter barnet mognar och utvecklas. 

När rörelsen utförts upprepade gånger övergår rörelserna till att bli automatiserade. Bader-

Johansson (1991) och Forsström & Fägersten (2000) menar att utveckling av grundfunktioner 

som stå, gå och sitta är beroende av neurologisk mognad.3 För att få en förfinad och 

automatiserad färdighet är det viktigt att den får användas och ständigt utvecklas. Träning ska 

enligt Forsström & Fägersten (2000) vara ett naturligt inslag i barnets vardag och är den 

                                                 
3 Läran om nervsystemet och dess sjukdomar. Svensk ordbok och svenskuppslagsbok.2001. 
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dessutom lustfylld så ger den ökad effekt. Även de barn som inte har samma behov av 

rörelsen får ändå ett utbyte om det finns ett medvetet syfte bakom övningen. Så för att en 

rörelse ska bli automatiserad måste den utövas upprepade gånger (Parlenvi & Sohlman, 

1999).  

Grovmotorik och finmotorik 
Det är av stor vikt att barn under sin motoriska utveckling genomgår olika stadier som ligga, 

rulla, åla, sitta, krypa, stå och gå. Dessa stadier klassas som grovmotoriska och de utvecklas 

både före och sida vid sida med de finmotoriska momenten. Med finmotorik menas 

utvecklingen av perifera4kroppsdelar som händer och fötter. Barns motoriska utveckling sker 

enligt författarna, inifrån och ut och uppifrån och ner. Detta innebär att rörelser som utövas 

med centrala kroppsdelar utvecklas tidigare än de rörelser som sker med händer och fötter. 

Som sista detalj att utvecklas i denna utvecklingsfas kommer fingrar och tår. När 

noggrannheten väl infinner sig i fingerspetsarna kan man använda sig av pincettgreppet 

(Gustavsson & Hugoh, 1987). 

 

Sensomotorisk utveckling 
Enligt Parlenvi & Sohlman (1999) kan sensomotorisk utveckling förtydligas med begreppen, 

utveckling av sinnen och motorik. Sinnena kan delas in i två grupper: de yttre och de inre. 

Enligt Grindberg & Langlo-Jagtøien (2000) består de yttre sinnena av syn, hörsel, smak, lukt 

och känsel. De inre sinnena består av det kinestetiska, ställnings-/rörelsesinnet och det 

vestibulära, jämvikts-/balanssinnet. Via kroppens sinnesorgan får hjärnan information som 

den sedan gallrar och tyder. Detta leder vidare till att en vilja att agera väcks, med andra ord 

att svara på sinnesintrycket. Denna vilja om att svara överförs till att bli en motorisk idé. En 

inre rörelseföreställning eller en bild infinner sig (Ericsson, 2003; Forsström & Fägersten, 

2000; Östman & Feldtman, 2002).  

Sensorisk integrering  
För att ett barn ska kunna reagera och handla på ett smidigt och funktionellt sätt, t ex kunna 

röra sig i ett rum utan att slå sig eller slå till någon annan, måste ett samspel mellan kroppen 

och de olika sinnenas utveckling äga rum (Forsström & Fägersten, 2000; Parlenvi & Sohlman, 

1999). När samspelet infinner sig får barnet lättare att skapa en överensstämmande 

                                                 
4 Perife´r: som ligger långt från centrum av ngt område. Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok, Norstedts Förlag, 2001.   
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helhetsuppfattning av det som hörs, syns och känns i kroppen. Detta leder till att en känsla av 

ordning och trygghet infinner sig (Forsström & Fägersten, 2000). 

 

Varför motorisk stimulering? 
Den motoriska utvecklingen kan betraktas som en livslång process, eftersom den börjar redan 

i fosterstadiet och fortsätter livet ut (Eriksson, 2003). Därför behöver barn få daglig motorisk 

stimulans under hela sin uppväxt (Dessen, 1990).  

 

Grindberg & Langlo-Jagtøien (2000) menar att om barnet har en förtrogenhet till den egna 

kroppens rörelsemöjligheter ökar förutsättningarna för att barnet ska utveckla en ”sund själ i 

en sund kropp”. Därför är det viktigt att pedagoger har kunskap om: 
• barns fysiska utveckling och växande 
• barns motoriska utvecklingsgång 
• sinnenas betydelse för rörelse 
• integrering av sinnena och motoriken 
• samband mellan motorik och lärande (s. 21). 
 

”De flesta sjuåringar som just börjat skolan har redan sina grundläggande basfärdigheter i den 

sensomotoriska utvecklingen klar och kan med iver och glädje använda dem som redskap för 

nya äventyr i skolans värld” (Dessen, 1990, s.55). Det finns dock de barn som visar på brister 

i sin utveckling som beror på understimulering och för lite träning av motoriken under 

förskoleåren. Ju fler rörelser barnet har automatiserat och ju bättre kroppsuppfattning ett barn 

har, desto mer energi får de över för att kunna koncentrera sig på att lyssna, se och lära sig. 

Klassrummet är bland annat en plats där den motoriska utvecklingen främjas eftersom det är 

där vi kan samtala om vårt sätt att röra oss och om kroppens funktioner, samtidigt som vi kan 

utföra speciella övningar. Den lärarledda rörelseträningen leder då till att barnen får hjälp att 

utveckla en nödvändig, särskiljande och tålmodig uppmärksamhet (Sandborg-Holmdahl, 

1988).  

 

Gustavsson & Hugoh (1987) anser att barn i skolan sitter stilla för mycket och att detta i 

kombination med tv-tittande och dataspelande kan leda vidare till eventuella 

inlärningssvårigheter. Om barn ska kunna sitta stilla längre stunder i skolan behöver de få röra 

sig eftersom detta ger motion, förbättring av koordinationsförmågan, balanssäkerhet och 

kroppsmedvetenhet. Alla barn är i behov av rörelseträning även de som inte har brister i den 

motoriska utvecklingen. Trygghetskänslan ökar när man får träna på något man redan 
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behärskar och därför är det viktigt att anpassa rörelserna till barnets mognad. Skolan måste 

utveckla och stimulera ”hela barnet” och anpassa undervisningen så att barn med olika 

förmågor ges samma förutsättningar till utveckling. Genom att stimulera barnens motoriska 

utveckling behåller barnet sin nyfikenhet och sin tro på den egna förmågan. Detta leder vidare 

till lusten att lära. För att förstärka och underlätta inlärningsprocessen kan undervisning 

kombineras med rörelse och rörelselekar (Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000; Parlenvi & 

Sohlman, 1999). Detta sätt att tänka är inte något nytt. Redan i det antika Grekland under 

Platons tid insåg man vikten av rörelse. Platon menade att kropp och själ måste finna en 

harmonisk balans för att en helhetskänsla ska infinna sig i människan (Annerstedt, 1989).  

 

Ingegerd Eriksson (2003) menar i sin avhandling Motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer att träning av finmotorik i förlängningen leder till en gynnsam 

inlärningssituation. Det är genom att pedagogen medvetet tränar barnen till bättre grov- och 

finmotorik som ökat självförtroende, bättre koncentration och uthållighet och större möjlighet 

att kunna sitta stilla, leder vidare till en gynnsam inlärningssituation. Det är inte bara en faktor 

som bestämmer människans totala utvecklingssituation, utan det är resultatet av flera faktorers 

påverkan både positiva och negativa som slutligen ger helheten. Enligt Grindberg & Langlo-

Jagtøien (2000) och Raustorp (2004) kan det räcka med fysisk aktivitet i 10 minuter dagligen 

för att uppnå ett positivt resultat på barnets motorik, fysik och hälsa. 

 

Tora Grindberg, lektor vid högskolan i Trondheim och Greta Langlo- Jagtøien, lektor för 

lärarutbildning vid högskolan i Sør-Trøndelag, skriver i sin bok Barn i rörelse (2000) att 

klassrummen i skolorna är en hämmande miljö när det gäller lek och rörelse, med tanke på det 

knappa utrymme som finns. Men klassrummet har dock sina möjligheter, det är endast 

klassens tolerans som sätter ramar för hur lek och rörelser kan utföras. De menar att det är 

fullt genomförbart att leka lekar som främjar balans, kroppsmedvetenhet och koncentration 

utan att det för den skull behöver bli fartfyllt och svårhanterligt. Det gäller att barn och vuxna 

tillsammans konstruerar en miljö där varje individ ges möjlighet till utveckling på ett lustfyllt 

sätt. Nedan följer några av Grindberg & Langlo-Jagtøiens (2000) argument för varför rörelse 

och kroppsövningar är viktiga för barn: 

• Rörelse är en glädjekälla. Genom fysisk aktivitet främjas koncentrationen och därmed 

skapas bättre förutsättningar till inlärningsförmågan. 
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• Rörelse och fysiska färdigheter är viktiga både i skolarbetet och i vardagssituationer, 

dessa färdigheter påverkar barnets självuppfattning och även andras uppfattning om 

barnet. 

• Genom rörelseövningar får barnet en bättre rums och - tidsuppfattning.  

• Genom kroppsövningar tränas det sociala samspelet och umgänget.  

• En rörelse påverkas av intryck och känslor. 

• Genom olika rörelse och kroppsövningar övas uppfattningen av ordningsföljd och 

orsak/verkan. 

• Genom att barnet får använda sinnen som hörsel och syn samtidigt som en rörelse 

utförs tränas också förståelsen för instruktion. 

• Kroppskontroll och kroppsuppfattning är förutsättningar för barnets inlärning av 

färdigheter och begrepp. 

 

Författarna lyfter fram i ovanstående punkter, att rörelsen och fysisk aktivitet ger 

förutsättningar för en gynnsam inlärning. Genom fysiska färdigheter hjälper man barnet att 

stärka sin självuppfattning, koncentrationsförmåga, rums och- tidsuppfattning och det sociala 

samspelet. 

 

Om pedagogen har en god insikt om barns motoriska utveckling, känner pedagogen sig också 

mer säker och trygg vid utförandet av övningar. Kan pedagogen dessutom föra över denna 

trygghetskänsla till barnen skapas därmed förutsättningar för lustfyllda och meningsfulla 

handlingar (Ericsson, 2003; Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000). Vikten av rörelse har inte 

blivit mindre viktigt genom åren, tvärtom: 
 Vårt samhälle ser helt annorlunda ut idag jämfört med för 70 år sedan, eller 500, eller varför inte 10000 år 
 sedan. Men trots den enorma samhällsutvecklingen är människan genetiskt densamma. Vi är skapade för 
 ett liv i rörelse (Raustorp, 2004, s.11). 
 

Dessen (1990) och Nielsen (1990) anser att det finns en stor risk att många barn får växa upp i 

en alltför rörelsefattig miljö, där barnen mister den naturliga utvecklingen eftersom de växer 

upp i en tid där de blir burna. ”Men vi har ärvt en kropp som under millioner år utvecklats för 

att användas under aktivitet. I detta perspektiv blir rörelse under uppväxtåren speciellt viktigt” 

(Dessen, 1990, s. 11). 
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Lek som hjälpmedel vid stimulering av den motoriska utvecklingen 
I leken är rörelsen i centrum, leken kräver rörelser eftersom lek är en händelse som kräver 

motorik. Via lek och rörelse utvecklar barnet sin kroppsmedvetenhet, den är betydelsefull för 

barnets jagutveckling, självbild och självförtroende (Östman & Feldtman, 2002). När barn 

leker ökar även förutsättningarna för att klara av grov- och finmotoriska uppgifter. Rim, 

ramsor och rytmövningar i kombination med lek och rörelseaktiviteter kan även ge 

förutsättningar att förstärka inlärningen i andra ämnen (Ericsson, 2003). Lek tränar även 

grundfunktioner som kondition, uthållighet, rörlighet, muskelstyrka, snabbhet och 

koordination (Nielsen, 1990).  

 

Ayres (1988) menar att leken har stor betydelse för motoriken eftersom när barnet leker 

används olika kroppsdelar på många olika sätt. Genom stora rörelser lär sig barnet att känna 

igen rummet omkring sig och genom att leka med små leksaker lär sig barnet att hantera 

fingrar och händer på ett effektivt sätt. Olika förmågor som grov- och finmotorik tränas med 

hjälp av lek vilket bidrar till att barnet utvecklar sin kroppsuppfattning. Vidare menar han att 

lekens betydelse för barns utveckling underskattas av samhället eftersom föräldrar många 

gånger inte är med när barnet leker och kan därför inte se hur leken utvecklar hjärnan. Leken 

ses då istället för en ”ren förströelse”. Östman & Feldtman (2002) menar även att: 
Den som inte har funderat på vad lek och rörelse betyder för barns utveckling tar lätt för givet att alla barn 

får den rörelse den behöver. Tror man så, kan det vara svårt att förstå att rörelseförstärkning kan ge 

barnen bättre utveckling och en bättre förmåga till inlärning (s.25) 

 

I Lpo94 under rubriken ”Skolans uppdrag” står följande: ”Skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet” och ”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 

betydelse för att eleverna skall kunna tillägna sig kunskaper. 

 

Tidigare forskning 

Motoriskt forskningsprojekt i Malmö 
Ingegerd Ericsson (2005) är filosofie doktor i pedagogik och arbetar som universitetslektor i 

idrottsvetenskap på lärarutbildningen i Malmö. Hon har bland annat deltagit i ett lokalt 

utvecklingsarbete i Lund, som kallas MUGI (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning). 

Arbetet utgår från sambandet mellan barns koncentrationsförmåga och den egna 

kroppskontrollen.  
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MUGI-projektet började med att alla sexåringar i förskolan fick regelbunden motorisk träning 

under 60 minuter varje vecka. De barn som fortfarande behövde motorisk stimulering när de 

började i skolan fick då ingå i mindre grupper där de tränade ytterligare 60 minuter. Resultatet 

av projektet med träning och extra motorisk stimulans i förskolan blev väldigt positivt då de 

kunde se att effekterna blev till de bättre inom grovmotoriken, finmotoriken, perceptionen och 

förmågan att komma ihåg detaljer i skolarbetet. MUGI ingår nu som en specialundervisning i 

de skolor där projektet startade. Denna specialundervisning är först och främst för elever med 

brister i den motoriska utvecklingen och med perceptions- och koncentrationssvårigheter. 

Samtliga elever som börjar i skolan ingår även i olika motorikobservationer, dessa 

observationer har ett eget schema som kallas för MUGI-observationsschema5 (Ericsson, 

2005).  

Bunkefloprojektet 
Ericsson har fördjupat sig inom motorik och inlärning och därmed skrivit avhandlingen 

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (2003). Ericssons studie som är en 

delstudie i Bunkefloprojektet- en hälsofrämjande livsstil visar på vikten av extra motorisk 

träning, fysisk aktivitet och ökad idrottsundervisning i skolan.   

 

Syftet med Bunkefloprojektet var att undersökningsgrupper bestående av elever från årskurs 1 

till 3 varje dag under 3 års tid gavs schemalagda rörelselektioner. Samt att 

idrottsundervisningen ökades från två till tre lektioner per vecka. Detta i syfte för att ge 

eleverna förutsättningar till bättre koncentrationsförmåga, grovmotorik och förbättring av 

skolprestationer inom matematik och svenska. Motorikobservationer gjordes med hjälp av 

MUGI observationsschema och de barn som ansågs ha motoriska brister erbjöds även här en 

extra rörelselektion i mindre grupp. För att visa att resultat uppnåtts bildades en 

jämförelsegrupp och den bestod av 1/3 av skolans 1-3 års elever. När undersökningsgruppen 

fick utökat rörelseschema fortsatte jämförelsegruppen med den ordinarie 

idrottsundervisningen (Ericsson, 2003, 2005). 

 

När de båda grupperna jämfördes kunde man se att de barn som erbjöds mer fysisk aktivitet 

och motorisk stimulans också hade förbättrade grov motoriska rörelsemönster som 

automatiserats. De hade också fått mer kapacitet och energi vilket gjorde att de förbättrade sin 

läs- och skriv förmåga och ökade sin rums- och taluppfattning (Ericsson, 2005). 

                                                 
5 MUGI- observationsschema, se bilaga 2. 
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Genom den litteratur vi läst och genom tidigare forskning har vi fått belägg för att all form av 

rörelse är bra för alla barn, oavsett om de har motoriska förseningar eller ej. Kan denna 

rörelse även utövas i grupp gynnas hela barnets personlighetsutveckling genom att, 

jaguppfattningen utvecklas, samhörigheten med klasskamraterna ökar och detta leder vidare 

till att självförtroendet växer. Detta är dock bara några aspekter för varför motorisk 

stimulering i klassrummet kan vara så betydelsefull för barnets utveckling. För tydlighetens 

skull kommer vi här att presentera våra frågeställningar igen. 

• Ser pedagogerna möjligheter eller hinder till att använda motoriska rörelseövningar i 

klassrummet? 

• Stämmer pedagogernas syn på den motoriska utvecklingen överens med forskningen i 

området?  

• Har motoriska övningar något utrymme i verksamheten? 

• Finns det skillnader mellan pedagogernas synsätt på motorik beroende på vilken 
åldersgrupp de undervisar? 

 

Metod 
Val av metod 
Denna studie baseras på intervjuer med pedagoger från två olika skolor inom samma 

kommun. Undersökningsgruppen bestod av sex klasslärare från årskurs 1 till 3, en 

idrottslärare och en specialpedagog. Denna specialpedagog är utbildad inom ämnet motorik 

och har därför kunskaper om barns motoriska utveckling. För att uppnå vårt syfte och få svar 

på våra frågor använde vi oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Detta för att nå den 

subjektiva kunskapen hos de enskilda pedagogerna, eftersom vi är ute efter kunskaper som 

beskriver den verklighet och sanning som pedagogerna befinner sig i. Hur ser deras 

erfarenheter ut och vilka är deras tankar om barns motoriska utveckling just nu, detta är 

exempel på kunskapssökning som den kvalitativa metoden lämpar sig särskilt väl för. Denna 

metod är enligt Johansson & Svedner (2004) ett bra tillvägagångssätt för att få pedagogerna 

att ge så utförliga svar som möjligt i det berörda ämnet. Eftersom en kvantitativ 

undersökningsmetod resulterar i mångfald (Stukát, 2005), ansåg vi att den kvalitativa metoden 

lämpade sig bäst i vår forskning. 
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Det finns dock nackdelar med den kvalitativa metoden. Vi har förståelse för att den 

intervjuades svar inte behöver vara sanningsenliga, till exempel kan ämnet för den intervjuade 

vara obekant eller han/hon kan känna sig osäker på om svaren är av betydelse för intervjun, 

vilket leder till att svaret kanske inte överensstämmer med dennes sanna verklighet. Intervjuer 

av detta slag kräver även tidskrävande transkriberingar, d v s man överför från tal till skrift 

(Svensk ordbok och Svensk uppslagsbok, 2001). Våra egna värderingar och tankar kan 

påverka hur vi tolkar och analyserar svaren vi får (Johansson & Svedner, 2004), men 

ambitionen var att vara så objektiva som möjligt i vår analys.  

 

Till intervjuerna använde vi oss av diktafon för att vi som intervjuare skulle kunna 

koncentrera oss och vara mer uppmärksamma på pedagogens svar. Det är lätt att missa viktig 

information om man använder sig av penna och papper.  

 

Urval 
För att begränsa vårt undersökningsområde valde vi endast de lägre årskurserna eftersom det 

är mot denna målgrupp vi inriktat vår egen utbildning. De två kommunala skolor vi valt är 

enligt oss traditionella, något som även pedagogerna uttryckt. Med traditionella menar vi att 

det är till stor del en auktoritär lärare som undervisar och barnen intar information. 

Klassrummet ses därför som en plats för stillasittande undervisning: 
 Miljön och det pedagogiska rummet visar hur vi som pedagoger, vid ett givet tillfälle, har konstruerat 
  vår förståelse av vad ett barn är, kan vara och borde vara. Miljön bär på traditioner och föreställningar 

      och sänder också ut budskap om vad som förväntas ske i olika rum (Dahlberg/Åsén, 2005, s. 202).  
 

Vi inser att detta är att generalisera men våra erfarenheter från tidigare praktikplatser visar på 

att detta ändå dominerar på de kommunala skolorna.  Därför ansåg vi det vara intressant att 

undersöka om dessa pedagoger använder sig av metoder och övningar som stimulerar den 

motoriska utvecklingen.  

 

För att få till stånd intervjuer valde vi att kontakta dessa tidigare praktikplatser tack vare att vi 

där redan hade etablerade kontakter. Detta ledde till att vi snabbt fick inbokade tider till 

intervjuerna, vilket gjorde att tid sparades. Genom personlig kontakt med skolornas ledning 

förklarade vi vårt syfte med denna studie och att vi ämnade intervjua de tillfrågade 

pedagogerna. 
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Etiska ställningstaganden 
Berörda pedagoger fick information både om syftet med studien och en garanterad 

anonymitet, det vill säga att svaren inte kan härledas till vare sig person eller skola.  

Specialpedagogen och idrottsläraren fick frågan om vi i vår uppsats fick namnge dem efter 

deras yrkestitlar och båda gav sitt samtycke till det. Vi upplyste även om att det inspelade 

materialet rån intervjuerna kommer att förstöras efter uppsatsens slut (Johansson & Svedner, 

2001). 

 

Beskrivning av undersökningsgrupp 
För att få varierade uppfattningar av ämnet intervjuade vi två klasslärare från årskurs 1, två 

från år 2 samt två från år 3. Vidare ville vi jämföra klasslärarnas åsikter och tankar med en 

idrottslärares och en specialpedagogs åsikter och tankar och huruvida det finns ett samarbete 

mellan pedagogerna eller inte. Den ena skolan saknar specialpedagog därför valde vi att 

intervjua en idrottslärare eftersom denne också är insatt inom ämnet motorik och dess 

betydelse. De olika pedagogernas yrkesverksamma år rör sig från tre till fyrtio år, detta leder 

till att vidden av kunskap och erfarenhet är mångfasetterad och varierad. Fördelen med denna 

åldersblandning är att vi kan få en bild över hur pedagogerna tänker kring ämnet motorik. Har 

en pedagog med trettio års erfarenhet samma kunskaper om motorik som en pedagog med tre 

års yrkeserfarenhet? Anser de överhuvudtaget att detta är något viktigt som bör prioriteras? 

Samtidigt vill vi tillägga att de intervjuade är kvinnor då manliga pedagoger i de lägre 

årskurserna saknas på just dessa skolor. 

 

Intervjuerna 

Förberedelse av intervjufrågor  
Eftersom vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod, var vår ambition att frågorna 

skulle vara av en sådan karaktär att pedagogen inbjöds till informationsrika svar. Med 

karaktär menar vi öppna -, demografiska -, hypotetiska – och sammanfattande frågor.  

• Öppna – den intervjuade ges möjlighet till stor svarsmöjlighet och berättarfrihet. 

• Demografiska – frågor angående den intervjuades yrkeskunskaper, utbildning och 

ålder. Denna typ av frågor rekommenderas till slutet av intervjun eftersom en 

förhörskänsla kan uppstå hos den intervjuade. 

• Hypotetiska – dessa frågor kan inspirera till antaganden, tankegångar och önskningar. 
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• Sammanfattande – dessa frågor försäkrar intervjuaren om att svaren har tolkats på ett 

korrekt sätt. (Berglund & Löfgren-Johansson, 2004).    

 

Våra frågor6 syftar till att få fram pedagogens tidigare erfarenheter och aktuella kunskaper om 

motorik och dess utövande. Syftet är även att ta reda på hur pedagogerna ställer sig till detta 

utövande inom klassrummets ramar. Därför ställde vi frågor som: Vad är motorik för dig? Ser 

du ett samband mellan motorik och inlärning? Samt frågor som berör vem som har det största 

ansvaret för att ett barn skall få träna sin motorik och vem som då har de bästa 

förutsättningarna.  

 
Vi kontaktade personligen de pedagoger vi ville intervjua och vi åkte till de två skolor vi valt 

och presenterade vårt syfte med vår studie. Vi förklarade att intervjun skulle ta cirka 30 till 45 

minuter. För att pedagogerna skulle känna sig bekväma i sin roll som respondent (den som 

blir intervjuad) valde vi tillsammans med pedagogen att intervjuerna skulle äga rum inom 

skolans lokaler. Samtliga av de tillfrågade såg väldigt positivt på att bli intervjuade och därför 

tillkom inga bortfall.  

 

Pilotintervju 
När frågorna var klara och den tekniska utrustningen fanns på plats valde vi att utföra en 

pilotintervju, det vill säga en testintervju med någon utomstående. Testpersonen blev en 

pedagog som är verksam inom skolans lägre åldrar. Syftet med denna intervju var att vi själva 

skulle få en inblick i hur våra frågor kunde uppfattas och om de var relevanta för ämnet. Efter 

denna testintervju lade vi till några fler följdfrågor som; hur menar du och kan du förklara? Vi 

hade beräknat tiden för intervjuerna till ca 1 ½ timme, vilket visade sig vara alldeles för lång 

tid.  

 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes som planerat under två veckor, utan några tekniska problem eller 

förseningar. Tiden för intervjuerna varierade mellan 30-45 minuter och utfördes på en plats 

utvald av pedagogen. Alla tillfrågade var väldigt positiva till att bli intervjuade därför tillkom 

inga bortfall. 

                                                 
6 Intervjufrågor, se bilaga 3. 
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Bearbetning av data  
Vi transkriberade endast de svar som vi ansåg vara relevant för just vårt ämnesområde, detta 

innebar att vi bortsåg från ickerelevant material. Med ickerelevant material menar vi 

diskussioner som landar i vilka böcker som är bra till andra ämnen, eller varför ett barn ska ha 

cykelhjälm. Vi valde att skriva ut svaren i skriftspråk istället för talspråk, eftersom vi ansåg att 

detta skulle underlätta själva analysarbetet. För att bli bekanta med de data vi fått läste vi 

tillsammans igenom transkriberingarna flertalet gånger, för att på så sätt lättare kunna urskilja 

de olika kategorier som fanns att finna. 

 

Metoddiskussion 
För att kunna få svar på våra frågor och uppnå vårt syfte var kvalitativa intervjuer den bästa 

metod att tillgå. Intervjuer är mer passande när man vill ha svar på individers inställning, 

synsätt, erfarenheter och attityder. Med en kvalitativ undersökningsmetod fick vi mer 

uttömmande svar än vad en enkät eller observationer skulle ha resulterat i. Enkäter är mer 

passande när man vill ha svar på fakta frågor (Johansson & Svedner, 2004). Stukát (2005) 

menar att observationer är bra om man vill veta vad pedagogen faktiskt gör och inte bara 

säger sig göra. relevans 

 

Eftersom kontakten med pedagogerna redan var etablerad presenterades endast syftet med 

intervjuerna. För att få pedagogernas spontana och ärliga svar valde vi att inte lämna ut 

frågorna i förväg. Detta för att respondenten inte skulle ges chans till att kunna läsa på om 

ämnet för att därigenom kunna ge sådant bra intryck som möjligt. Därför anser vi att svaren i 

denna studie är tillförlitliga och relevanta. Då vi endast intervjuat åtta pedagoger kan vi inte 

dra några generella slutsatser i vår studie, utan undersökningen bygger på vad de berättade för 

oss. 

Resultat och analys 
Vi kommer i följande text redogöra för de svar vi erhöll via intervjuerna och vi har delat in 

dem i fyra olika underrubriker. Vi har namngett skolorna till A och B och för att bevara 

pedagogernas anonymitet, även inom den skolan de är verksamma i, har vi valt att kalla dem 

för klasslärare 1, 2 och 3, detta betyder inte att det är pedagoger i årskurs 1, 2 och 3. När vi 

skriver klasslärare syftar vi på de pedagoger som har en egen klass, när vi benämner 

pedagoger så menar vi alla de pedagoger vi intervjuat. Då vi benämner idrottslärare och 
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specialpedagog så är det endast dem vi syftar på. Vi kommer att avsluta denna resultatdel med 

en sammanfattande analys för att visa att vi uppnått vårt syfte. 

 

Pedagogernas syn på motorik och rörelse 
Motorik är enligt de åtta pedagoger vi intervjuat ”att röra sig, grov- och finmotorik, glädje, 

viktigt för inlärning, kunna hålla pennan rätt, ha kontroll på kroppen. Det är mycket, det 

allting för att man ska kunna fungera”.  

 

De pedagoger vi intervjuat har förståelse för att motoriska övningar har en stor betydelse för 

barns utveckling och anser därför att alla elever är i behov av att få denna stimulans. De 

menar precis som Gustavsson & Hugoh (1987) att även om ett barn är motorisk välutvecklad 

ska även denne få chans till motorisk vidareutveckling. Vidare ansåg klasslärare B: 2 
  Jo men det är ju nyttigt för alla, alla behöver röra på sig och träna. Det är ju likadant med, om man 
 tittar på kunskapsinhämtningen till exempel och lära sig saker där. Man kan ju alltid bli bättre, man kan 
 alltid träna på och bli ännu bättre vad det än handlar om. Så det är väl likadant med motoriken tror jag.  
 

Medan klasslärare A: 3 menade att de barn som är fysiskt aktiva inom en idrott inte är i 

”riskzonen” eftersom dessa barn då har ett intresse för att röra på sig och det ligger ett stort 

ansvar på föräldrarna att barnet är mer fysiskt aktiv både i hemmet och inom 

idrottssammanhang. Klasslärare A: 2 menade att barn med motoriska förseningar saknar en 

”inre motor och drivkraft”. Klasslärare A: 1 gav ett annat svar och det löd: 
  Kanske inte för att förbättra finmotoriken och så, men för att må gott, för att rörelse mår man bra av, 
 motion och av att röra sig, ja syresätta hjärnan och så. När de har suttit stilla en stund om man känner att 
 nu börjar det eh… energin falla här då, då får man göra någonting, resa på sig och sjunga och röris tycker 
 de är jättekul. Ja så den har flera funktioner, rörelsen tycker jag. 
 

Alla klasslärare uttryckte mer eller mindre att de saknade kunskap om på vilket sätt de kan 

stimulera den motoriska utvecklingen och därför blir medvetna grovmotoriska 

rörelseövningar något som många av klasslärarna prioriterar bort på dessa två skolor. De 

anser att ämnen som svenska och matematik är mer viktiga och därför får motorik- och 

rörelseövningar komma i andra hand. Klasslärare A: 3 menade att:  
Vi måste förstå att vi är ju satta till att lära dem det här också. Vi vill ju att barnen ska lära sig. Men visst 
är det ju ändå viktigt att barnen ska röra sig.  

 

Detta var något som återkom i alla klasslärares svar, nämligen att läs- och skrivinlärningen är 

ju trots allt huvudprioritet.  
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Klasslärare A: 2 uttryckte:  
 Jag tycker inte att jag hinner, jag tycker att dagarna liksom är fullsmockad … av allt man måste. Och så 
 måste man ju det här också, det är ju det här som är så sjukt, så prioriterar man bort det här då. Det är det 
 första man plockar bort när man känner sig stressad, jag kan inte ge något svar på varför. Det är inte det 
 att jag tycker att det är roligt, utan det är bara det att det inte blir av. 
 

Specialpedagogen menade: 
Om ett barn inte har motoriska färdigheter kan han eller hon inte heller få in det viktiga, visst måste 
barnen få träna sig på att läsa och skriva, men då måste också pedagogerna ta bort hindren först. 
 

Pedagogernas syn på motorik och inlärning 
Parlenvi & Sohlman (1999) m fl menar att en undervisning som är kombinerad med rörelse 

och rörelseövningar förstärker och underlättar inlärningsprocessen. När det gäller kopplingen 

mellan motorik och inlärning var det endast specialpedagogen, idrottsläraren och klasslärare 

A: 2 som tydligt visade på kunskaper i ämnet. Om pedagogen har en god insikt om barns 

motoriska utveckling, känner pedagogen sig också mer säker och trygg vid utförandet av 

övningar. Kan pedagogen dessutom föra över denna trygghetskänsla till barnen skapas 

därmed förutsättningar för lustfyllda och meningsfulla handlingar (Ericsson, 2003; Grindberg 

& Langlo-Jagtøien, 2000).  Specialpedagogen, idrottsläraren och klasslärare A: 2 menade att 

barnet måste ha en automatiserad grov motorik för att kunna lyssna, se och hålla sig kvar på 

stolen. Idrottsläraren menade att det första en klasslärare ska prioritera är arbetet med det 

sociala samspelet och det andra är att de ska få röra på sig och till sist läs- och skrivinlärning. 

Hon menade att om ett barn inte har lärt sig samarbeta kan barnet inte heller koncentrera sig 

på att lära sig läsa och skriva. Specialpedagogen uttryckte även:  
 Det är väldigt viktigt att barn rör på sig och hur de rör sig och att de klarar av att arbeta diagonalt 
 och inte går passgång, utan att de arbetar med armar och ben på rätt sätt. Man bör ju forska i var 
 svårigheten ligger, varför det är svårt för ett barn att skriva, är motvillig till att skriva och det är ju många 
 gånger att motoriken inte är färdig. Samma gäller ju för läsning, ögonens rörelser, att få ögonen att 
 samarbeta så att de inte konkurrerar med varandra. Det påverkar läsningen.  Allt det där för att det ska bli 
 enklare för barnen i läs- och skrivprocessen. Och att reflexerna är färdiga så att de kan sitta på stolen så 
 att inte all koncentration går åt till att sitta stilla utan att ramla av stolen. Det är så mycket som måste vara 
 klart för att barnen ska kunna fokusera sig och koncentrera sig på ren inlärning. 
  

De andra klasslärarna belyste finmotorikens betydelse för inlärning. De menar att barnet 

måste ha en färdigutvecklad finmotorik för att kunna forma bokstäver och hålla i en penna 

samt kunna använda en sax på rätt sätt. Klasslärare B: 3 svarade: 
Grovmotoriken kan vara svår och för min del så känner jag att jag inte riktigt har den tiden heller, tyvärr. 
Men det skulle man ju kunna hitta på övningar till, men jag vet inte, jag har aldrig hamnat i den 
situationen.  

 

Vissa uttryckte en osäkerhet om sambandet mellan motorik och inlärning, klasslärare A: 1 sa: 
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 Alltså, jag vet att det finns forskningsresultat i det här och jag vet att alla mår bra av att röra på sig. Jag 
 vet att många väldigt skärpta elever också är duktiga i idrott, hur det hänger samman vet jag inte, jag kan 
 inte själv svara på det men jag tror absolut inte att det skadar någon och jag vet ju att har man kontroll på 
 sin kropp så mår man bättre, man blir säkrare och i och med att jag känner mig säkrare och tryggare med 
 mig själv så kanske jag presterar bättre arbeten i andra ämnen också. Så tror jag, jag vet inte. Självkänslan 
 är ju jätteviktig, har du inte den då, då blir ju allt annat tungt. 
 

Pedagogernas syn på att utföra motoriska övningar i klassrummet 
Flertalet klasslärare anser att klassrummet inte är den bästa platsen då det gäller att stimulera 

barns grovmotoriska utveckling, eftersom de anser att det finns för många bänkar och barn. 

De menade att en ommöblering av bänkar lätt skapar kaos och detta leder till något som blir 

för ”krångligt och jobbigt” för pedagogen att hantera. Grindberg & Langlo- Jagtøien (2000) 

menar att klassrummet dock har sina möjligheter, det är endast klassens tolerans som sätter 

ramar för hur lek och rörelser kan utföras. De menar att det är fullt genomförbart att leka lekar 

som främjar balans, kroppsmedvetenhet och koncentration utan att det för den skull behöver 

bli fartfyllt och svårhanterligt. Det gäller att barn och vuxna tillsammans konstruerar en miljö 

där varje individ ges möjlighet till utveckling på ett lustfyllt sätt. Klasslärare A: 3 påpekade 

tydligt att utövandet av motoriska övningar, trots vetskapen om dess betydelse, inte fungerar i 

klassrummet:  
 Ahh, det är ju liksom inte bra. Det är ju för trångt, om man tänker den rent fysiska miljön, så är det ju för 
 trångt att göra bra rörelser. Men det är ju bättre än ingenting man får ju gilla läget. Skjuta ihop stolar och 
 bord för varje gång, det blir ju så jobbigt så då tror jag att man avstår. Det ska vara enkelt. 
 

Vidare menar klasslärare B: 2: 
 Det kan jag ju känna, om man sätter igång med någonting så är det oftast så att barnen tycker det är roligt 
 och det är ju jättekul att se att de är jätteglada, men man måste också tänka på att man ska också kunna få 
 det här lugnet igen. Visst de kan hålla på och dansa och röra på sig och göra olika övningar… man måste 
 också kunna lugna ner sig sen igen. Kunna sitta på stolen. 
 

Specialpedagogen har tillsammans med en annan idrottslärare format ett rörelseprogram som 

gynnar barns motoriska utveckling vilket är avsett att användas i klassrummet.7 Av de 

klasslärare vi intervjuat var A: 2 den som var mest positiv till att utöva detta rörelseprogram i 

klassrummet. Hon menar även att hon måste planera in passet i schemat, annars är det lätt att 

det faller i glömska.  Även idrottsläraren såg möjligheter med klassrummet då det gäller att 

utföra övningar som stimulerar den motoriska utvecklingen. Hon anser att det inte bara 

behöver vara yviga rörelser, utan det kan räcka med att man ställer sig upp och sträcker på sig, 

ligger på en stol eller kryper under bordet. Det är inte alltid man behöver möblera om. Ett 

annat svar vi fick var från klasslärare B: 1: 

                                                 
7 Se bilaga 4, Röris program 
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 Absolut kan man använda sig av klassrummet, nu tycker ju jag att jag har för många elever i ett klassrum, 
 då är det väldigt svårt för då ska man hålla på med alla dessa bänkar och bort med dem åt kanterna och så 
 här. Men som nu, är det rätt så lagom så det går ju… det går ju dels att utnyttja den här ringen som man 
 kan ha här på mitten och dels till lite musik och lite dans, så här. Man har det här mellan bänkarna, så 
 klassrummet… absolut. 
 

Pedagogernas ansvar  
I läroplanen - Lpo94, under rubriken Skolans uppdrag kan man läsa det tillägg som 

regeringen tillfört och som ska gälla för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet:  
 Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.  
 Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 
 inom ramen för hela skoldagen. 
 

Det tillägg som tillkom i Lpo94 hade alla åtta pedagoger en positiv inställning till. Klasslärare 

B: 1 svarade:  
Det är ju i och för sig positivt att de får röra på sig, sen tycker jag att barn rör sig väldigt mycket 
åtminstone på lågstadiet. Vi har ju lådor där de får gå och hämta sina arbeten, då rör de sig väldigt mycket 
och det kan bli nästan för mycket ibland, tycker jag. 
 

Klasslärare A: 2 uttryckte att: 
Det är förfärligt att detta tillägg var tvunget att stå som ett mål, det borde finnas med i undervisningen 
ändå. Även om man följer läroplanen så kan man ju som pedagog ändå lägga in lite personligt sätt över 
sitt sätt att vara lärare. Även om man har samma mål så kan man ju gå mot de målen på olika sätt.  

 

Trots den positiva inställningen till tillägget i Lpo94, är det ingen av klasslärarna som tycker 

att de lever upp till det, på grund av tidsbrist och utrymmesskäl.  De menar att då måste de ta 

tid från något annat och de kan idag inte se från vilket ämne det skulle kunna vara. Eftersom 

läs- och skrivinlärning, som tidigare nämnts, är huvudprioritet. Klasslärare A: 1 ansåg att 30 

minuter är alldeles för mycket, hon menade:  
 Jag har ingenting emot rörelse det är bara det att man känner sig så stressad att hinna med allting. Det 
 känns ju som att det viktigaste är att komma igång med läsinlärningen, skrivningen och räkna, ja, forma 
 bokstäver och så.  
 

Flertalet klasslärare uttryckte dock en önskan om att skolans ledning borde erbjuda mer 

kompetensutveckling inom ämnet. Men också att de borde utforma direktiv för hur den 

dagliga fysiska aktiviteten ska kunna få sin givna plats i undervisningen. Klasslärare B: 3 

menade: 
 Man har ju stoppat schema ändå, det är ju fullt upp med det man har. Då innebär det ju att man får ta av 
 lektionerna och skulle det bli att det kom ifrån rektorerna, ja då skulle jag ju göra det, då är jag ju tvungen 
 att tänka till vart man kan plocka timmarna och sådär. För jag tror ju att det här är nyttigt för barnen 
 egentligen, men det är ingenting vi har diskuterat här på skolan. Alltså det är ju inget jag har kämpat för 
 heller, jag har ju inte tagit upp det heller. Så det är ju ingenting jag går och grämer mig över, fast jag kan 
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 komma på det ibland. Just när man pratar med andra lärare, som går ut på skogsrundor och så där. Jag vet 
 inte riktigt när det här tillägget kom till. 
 
Vi ställde också frågan om vem som har det största ansvaret för att ett barn ska få motorisk 

stimulans. Klasslärare B: 3 svarade: 
  Mycket måste ju utgå från föräldrarna, men det är ju vi som ser barnen dagligdags. Man kan ju inte säga 
 att rektorn har ett ansvar för det utan det är ju vi som ser barnen i rörelse, alltså fritids, skolpersonal och 
 idrottsläraren. Men det kanske är idrottsläraren som har dom största kunskaperna om vad som är naturligt 
 och normalt för barn i alla åldrar. 
 

Idrottsläraren svarade:  
 Ja då tycker jag nog att det i första hand är jag som idrottslärare, som i alla fall ska initiera så mycket som 
 möjligt. Klasslärarna har kanske mer det dagliga ansvaret för att det ska hända något varje dag. Men jag 
 tycker att idrottsläraren ska vara den som pushar på och försöker hjälpa till med vad man kan göra. Det 
 ligger ju mycket på idrottsläraren men kanske inte hela ansvaret jämnt, det är ju så att det är ju rektorn 
 som alltid har det största ansvaret. Han eller hon har ju ansvaret för att barnen ska kunna nå sina mål, så 
 är det ju. Men i praktiken sen då?  
  

Det som var återkommande i samtliga intervjuades svar var att skola och föräldrar måste ha 

ett gemensamt ansvar och ett samarbete. De menar att barnen idag sitter alldeles för mycket 

framför data och tv, de leker inte på samma sätt som förr, vilket leder till att de blir för 

stillasittande. Därför måste hem och skola, enligt klasslärare B: 2, ha en god kommunikation 

sinsemellan eftersom det ibland kan vara svårt att ensam se de barn som behöver motorisk 

träning. Vidare menar hon att det är viktigt att ta hjälp utifrån, från till exempel resursteamet, 

eftersom det är bra om det är många som ser barnet. Klasslärare B: 1 har under en längre tid 

ansett att: 
 Det är viktigt att fördela de resurser som finns inom skolan. Jag hela tiden sagt att man ska satsa det på 
 lågstadiet för det är här man kan fånga upp problematiken och tillgodose de behov som finns. I stället för 
 att säga att på den här skolan satsar vi på fotboll på högstadiet så kan man säga att på den här skolan 
 satsar vi våra resurser och hjälp till barnen på lågstadiet. För jag tycker att den grunden man lägger där, 
 den har de med sig hela vägen upp. Då tror jag att många föräldrar skulle söka sig till en sådan skola. Men 
 det är ju ingen som lyssnar på det. 
 

När vi frågade om vem som har de bästa förutsättningarna till att stimulera barns motoriska 

utveckling, så var det fem av sex klasslärare och idrottsläraren själv som ansåg att just 

idrottsläraren har de bästa förutsättningarna. Klasslärarna menade på att det trots allt är 

idrottsläraren som har tillgång till en stor sal med fria ytor och att det är denne som bär på 

kunskaperna. Specialpedagogen däremot svarade att det för tillfället inte finns någon pedagog 

som har de bästa förutsättningarna. Hon skulle vilja se att det fanns en extra speciallärare på 

skolan som skulle kunna arbeta med endast motorisk stimulans. Klasslärare B: 2 kan heller 

inte se att det finns någon på skolan som på bästa sätt skulle kunna stimulera den motoriska 

utvecklingen. 
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Sammanfattande analys 
I kommande avsnitt vill vi ta reda på om vi har uppnått vårt syfte och fått svar på våra frågor. 

Vi har därför delat in dessa i tre underrubriker. 

 

Pedagogernas syn på den motoriska utvecklingen  
Flertalet av pedagogernas svar pekar på att motoriska brister enbart skulle kunna bero på 

barnets ointresse för idrott eller att barnet inte sägs ha någon inre motor eller drivkraft. Men 

forskning och litteratur menar att den motoriska utvecklingen har en naturlig gång och detta är 

något som inte kan belastas barnet. Därför måste skolan, enligt Gustavsson & Hugoh (1987) 

utveckla och stimulera ”hela barnet” och göra undervisningen anpassad så att barn med olika 

förmågor ges samma förutsättningar för att utvecklas.8 Forsström & Fägerström (2000) menar 

att om barnet ska kunna få en förfinad och automatiserad motorisk färdighet är det viktigt att 

denna färdighet ständigt får användas och tränas och att denna träning ska vara ett naturligt 

inslag i barnets vardag.9 När det gäller pedagogernas syn på den finmotoriska utvecklingen är 

det denna färdighet som värderas mest, eftersom det är enligt flertalet klasslärare den 

finmotoriska färdigheten som trots allt är den som ger verktyget till att visa vad barnet kan 

och har lärt sig. Gustavsson & Hugoh, (1987) menar att barn utvecklas inifrån och ut och 

uppifrån och ner, det innebär att fingrar och tår är de sista kroppsdelarna att utvecklas 

motoriskt. Med andra ord innebär detta att rörelser som utövas med centrala kroppsdelar 

utvecklas tidigare än de rörelser som sker med händer och fötter.10 På båda skolorna 

prioriteras grovmotoriska rörelseövningar bort då pedagogerna anser att tiden inte räcker till 

eftersom ämnen som läs- och skrivinlärning har huvudprioritet.  

Pedagogernas syn på klassrummet  
I stora drag ses klassrummet som en plats där ren undervisning ska ske, rörelser som 

stimulerar den motoriska utvecklingen får inte någon nämnvärd plats. Möjligheter till 

motorisk stimulans finns, de är dock begränsade eftersom klassrummet anses vara för trångt. 

Anledningen är att det där finns för många barn, stolar och bord, vilket skapar för många 

hinder och därmed prioriteras utövandet av motoriska rörelser bort. Det största hindret ansågs 

av samtliga pedagoger ändå vara tiden. Klasslärarna menade att om de ska kunna stimulera 

barns motoriska utveckling måste de avstå från något annat och de hade svårt med att se vad 

                                                 
8   Se sidan 8 i denna uppsats 
9   Se sidan 6 i denna uppsats 
10 Se sidan 6 i denna uppsats 
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det skulle kunna vara eftersom de måste ta det ”viktiga” först. Fåtalet klasslärare såg 

möjligheter till integrering mellan medvetna motorikövningar och den övriga undervisningen.  
Enligt Grindberg & Langlo-Jagtøien (2000) och Raustorp (2004) kan det räcka med fysisk 

aktivitet i 10 minuter dagligen för att uppnå ett positivt resultat på barnets motorik, fysik och 

hälsa. Ericssons studie (2003) visar att barn som erbjudits daglig fysisk aktivitet och därmed 

fått bättre motorik har ökat sin prestationsförmåga samt fått bättre resultat inom ämnen som 

svenska och matematik.11

Finns det skillnader pedagoger emellan? 
Det vi kommit att se genom de svar vi fått är att det inte är någon större variation mellan 

klasslärarnas tankar och åsikter angående den motoriska utvecklingen. Resultatet visar även 

att det inte har någon betydelse om klasslärarna arbetat i 3 eller 40 år. Ämnen som svenska 

och matematik är det som prioriteras och den motoriska utvecklingen får stå åt sidan. Enligt 

dem själva och via de svar vi fått kan vi se att det råder brist på kunskap i ämnet motorik. 

Genom idrottslärarens och specialpedagogens svar kan vi se en stor skillnad i deras tankesätt 

jämfört med klasslärarnas. Dessa pedagogers åsikter och tankar visar att de besitter stora 

kunskaper i ämnet. Vår tolkning är att de pedagoger som har kunskap om motorik också är de 

som anser att den motoriska utvecklingen är av betydelse och måste få sin naturliga plats i 

klassrummet.  

 

Slutdiskussion 
Som vi nämnde i inledningen öppnades våra ögon för motorikens betydelse för barnets 

utveckling och välmående, genom ett rörelsepass på Campus, Norrköping. Forskning visar att 

motorisk färdighet ger förutsättningar för att ett barn skall kunna inhämta kunskaper i 

undervisningen. Men de menar också att bara för att dessa färdigheter finns betyder det inte 

att ett barn då kan läsa eller skriva, utan detta kan vara ett sätt att ta bort eventuella hinder för 

att barnet skall kunna uppnå dessa mål (Sandborgh & Stening-Furén, 1983). 

 

Vi har varken i litteraturen, forskningen eller på skolorna stött på någon som motsäger att 

motorisk stimulans inte skulle främja barns utveckling. Detta tolkar vi som att motoriken och 

dess betydelse för barns utveckling ändå är ett accepterat och etablerat begrepp i samhället. Vi 

har inte heller funnit något i den litteratur eller forskning vi studerat, som menar på att 

klassrummet inte skulle kunna vara en bra plats för motoriska rörelseövningar. Detta anser vi 
                                                 
11 Se sidan 12 i denna uppsats 
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vara lite synd, då vi tror att detta hade kunnat ge mer skiftningar till diskussionen. I 

intervjuerna har det heller inte framkommit några nya eller revolutionerande svar, utan det 

mesta som sades om klassrummet har varit sådant som vi, genom vfu och egna erfarenheter, 

haft en viss föraning om. Att det visade sig vara så få pedagoger som såg möjligheter i 

klassrummet är dock något som förvånar oss. Vi anser att det är i just de lägre åldrarna som 

pedagogerna har de största förutsättningarna till att avsätta tid för bland annat den motoriska 

stimuleringen. Detta grundar vi på våra tre år inom lärarutbildningen men även på Lpo94 där 

det står under rubriken Skolans uppdrag att skolan ”skall erbjuda daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen samt uppmärksamma hälso- och livsstilfrågor”.12 Vi kan även 

styrka vårt påstående med Ingegerd Ericssons (2003) forskning, där hon visar synliga resultat 

på att daglig fysisk aktivitet i skolan gynnar barnets motoriska utveckling, 

koncentrationsförmåga och prestationsförmåga. Detta ledde till att barnen fick bättre resultat i 

ämnen som svenska och matematik. Även litteraturen visar att när ett barn börjar i skolan 

finns behov av att röra sig och alla barn är inte motoriskt färdigutvecklade bara för att de 

börjar i skolan, utan detta är en process som pågår hela livet. Därför är det viktigt att 

pedagogen fortsätter att stimulera och vidareutveckla den motoriska utvecklingen.13  

 

Med tanke på den forskning och litteratur som finns om motorik och dess betydelse för barns 

utveckling och välbefinnande, ställer vi oss frågande till hur det kommer sig att pedagoger då 

medvetet prioriterar bort den färdighet som krävs, för att ett barn ska klara av att sitta kvar på 

stolen utan att ramla av. Är det kunskaper som fattas eller är det brist på stöd från skolans 

ledning? Pedagogerna har dock ansvar att följa läroplanen och vi anser att den största 

bidragande faktorn till bortfallet av den motoriska stimuleringen beror på ett bristande 

egenintresse och nonchalans mot både barn och Lpo94. Om pedagogerna får 

kompetensutveckling inom området motorik kan detta bidra till att skolan sannolikt lyckas 

fånga upp fler barn med motoriska förseningar. Detta i sin tur skulle leda till att barnens 

förutsättningar till en god inlärning skulle öka och därmed skulle färre barn ”falla mellan 

stolarna”. Eller kan det vara så att Lpo94 behöver revideras och förtydligas, med tanke på att 

det inte finns några direkta riktlinjer för hur den motoriska utvecklingen ska stimuleras av 

skolan/pedagogen?  
 

                                                 
12 Se sidan 3 i denna uppsats 
13 Se sidan 3 i denna uppsats 
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Att använda sig av klassrummet för att stimulera den motoriska utvecklingen känns för oss 

naturligt eftersom det är där vi kommer att träffa barnen dagligen. Under arbetets gång har vi 

stött på en uppsjö av litteratur som på ett konkret sätt visar hur pedagogen och barnen 

tillsammans i klassrummet kan utföra rörelser som främjar den motoriska utvecklingen på ett 

lustfyllt sätt. För att dela med oss av det materialet har vi placerat referenslistan över 

litteraturen, som bilaga. Denna studie har gett oss en större förståelse och kunskap om 

kopplingen mellan barns motoriska utveckling och möjligheter till inlärning. Vi har även 

genom litteratur och forskning fått det bekräftat att vid gemensamma rörelseövningar gynnas 

inte enbart barnets motoriska utveckling, utan även det sociala samspelet, gruppkänslan ökar 

och barnets självkänsla och självförtroende stärks. Ericsson (2003) m fl menar att om 

pedagogen har en god insikt om barns motoriska utveckling, känner pedagogen sig också mer 

säker och trygg vid utförandet av övningar. Kan pedagogen dessutom föra över denna 

trygghetskänsla till barnen skapas därmed förutsättningar för lustfyllda och meningsfulla 

handlingar. Detta är något som vi kommer att bära med oss vidare in i yrkeslivet som lärare.  

 

Förslag till vidare forskning 
Genom att vi i vår studie endast har intervjuat åtta pedagoger förstår vi att det inte går att 

generalisera denna syn på klassrummet som arbetsfält för att stimulera den motoriska 

utvecklingen. Därför anser vi att det skulle vara intressant att leda denna forskning vidare och 

intervjua fler pedagoger för att se om förhållningssättet till detta område skiljer sig på andra 

skolor. 

 

Flertalet av de pedagoger vi intervjuat uttryckte en vilja om att skolledningen och 

kommunerna bör ge direktiv om hur och när den dagliga fysiska aktiviteten ska få plats i 

undervisningen. Denna önskan är även något vi stött på ute på våra praktikplatser. Därför 

anser vi att även detta skulle vara av stort intresse att forska vidare om, vem som ser till att 

skolorna tillgodoser sig kompetensutveckling som berör barns motoriska utveckling. Vilka 

tankar har ledningen på skolorna och vilka tankar har kommunerna om detta med motorik och 

rörelse? Anser de att det är ett viktigt ämne som bör belysas? Kan läs- och skrivsvårigheter 

kopplas till att idrottslektionerna dragits ner de senaste åren? Kan det vara en av orsakerna till 

att så många barn går ut grundskolan med stora brister i läs- och skrivkunskaper? 
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Bilaga 1 

Boktipset 
 
Tips på litteratur som visar konkreta övningar när det gäller att stimulera barns motoriska 
utveckling i ett klassrum. 
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Engelholm, A-M. (1998) Titta - jag kan, Mölndal: Förlaget Lutfisken AB. 
 
Ericsson, I. (2005) Rör dig – Lär dig, Stockholm: SISU Idrottsböcker- Idrottens förlag. 
 
Forsström, A., & Fägersten, I. (2000) Perception & motorik, Umeå: SIH Läromedel 
Försäljning. 
 
Gustavsson, B., & Hugoh,S-B. (1987) Full fart i livet – en väg till kunskap, Mjölby: Cupiditas 

Discendi. 

Jonson, B. (1983) Vi rör oss tillsammans, Lund: Liber Förlag.  

Nielsen, H-C., Vesterdorf, A. Skaftved, J. (1990) Motorisk träning för fumlare och tumlare, 

Örebro: Motorika AB. 

Parlenvi, P., & Sohlman, B. (1999) Lär med kroppen – det fastnar i huvudet, Stockholm: 

Sveriges Utbildningsradio AB. 

Sandborgh, G. (1977) Rörelse, Stockholm: Esselte Studium AB. 
 
Sandborgh- Holmdahl, G. (1988) Rörelse i klassrum och lekrum, Malmö: Ekelunds Förlag 
AB. 
 
Östman, A-M., & Feldtman, K. (2002) Det lekfulla arbetssättet, Umeå: Specialpedagogiska 
institutet. 
 
 

  



  

Bilaga 2 

MUGI observationsschema  
MUGI observationsschema är tänkt att användas av skolsköterska, idrottslärare och 
speciallärare under ledning av utbildad idrottslärare. 
 
Datum:…………..  Observatör:…………………………………… 
Klass:……………   Grupp:………….  Antal flickor: ………………..Antal pojkar:…………. 
Elevernas lärare i idrott:…………………………….. 
(Utbildad idrottslärare, 1-7 lärare eller förskollärare) 
 
Inledning och uppvärmning: Individuell lek med stor boll 
 
MUGI-övning                                         Mindre svårighet                   Stor svårighet 
    osäkerhet eller 
                                                                  tveksamhet 
                            
 

1  Kasta och fånga 
       stor boll 5 ggr 
       i följd 
 
2  Studsa stor boll 
       5 ggr i följd 
 
       Höger 
 
       Vänster 
 
3  Hoppa hoppasteg 
       Diagonalmönster 
       Ca 15 m framåt 
 
4  Hoppa på ett ben 
       2 x 7 m 
    
       Höger 
       
       Vänster 
 
5  Stå på ett ben 
       10 sek 
 
        Höger 
 
        Vänster 
 
6  Gå utåt med tårna utan 
 Stora medrörelser 2 x 7 m 

  



  

MUGI- övning  Mindre svårigheter  Stor svårighet 
  osäkerhet eller 
  tveksamhet 
7  Växelvis ”skidhopp” 

 Rytmiskt 15 ggr 
      

8 Härma kroppsrörelser och  
      kroppsställningar 
      Lek ”Gör si, gör så” 
 
A, ”Värma knäna” 
      Diagonalmönster 
 
B, Motsatt sida arm resp 
     ben lyfts ut till sidan 
 
C, Höger hand på vänster öra 
    och vänster hand på vänster höft 
 
9 ”Hinderbana” 
 
A,  Hoppa med rockring 
 Förflyttning med springsteg 
 
B, ”Längdhopp över dike” 
 1 m 
 
C, ”Höjdhopp över trollina” 
 40 cm 

  
Mindre svårighet, osäkerhet eller tveksamhet = 1p 
 Stor svårighet = 2p  
 
 
 

  



  

Bilaga 3 

Intervjufrågor till klasslärare  
 
1. Vad är motorik för dig? 

 
2. Regeringen har gjort ett tillägg i Lpo 94 som innebär 30 min rörelse/dag i undervisningen. 

 Vad anser du som pedagog om detta tillägg?  
 Ser du positivt eller negativt på detta? 
 

3. Ser du ett samband mellan motorik och inlärning? 
 På vilket sätt? 
 

4. Anser du att du har kunskap om barns motoriska utveckling? 
 Om ja. På vilket sätt har du skaffat dig den kunskapen?  
 Använder du dig av den kunskapen? 
 På vilket sätt? (Finns syfte och medvetna rörelser?) 
 Om inte. Vad beror det på? 
 Hur skulle du kunna gå tillväga för att få kunskap om barns motoriska 
 utveckling? 
 

5. Anser du att alla ”dina” elever behöver motorisk träning? 
 Hur tänker du då? 
 

6. Om du märker att ett barn verkar ha motorisk försening, hur går du tillväga för att möta 
upp det barnet? 
 

7. Hur ser du på klassrummet som arbetsfält när det gäller att träna barns motoriska 
utveckling? 
 Hur tänker du? Berätta mer. 
 

8. Finns det någon pedagog på skolan som du anser har de bästa förutsättningarna för att 
stimulera den motoriska utvecklingen? 
 Finns något samarbete er emellan? 
 

9. Vem anser du har det största ansvaret för att barn ska få träna sin motorik? 
 Hur tänker du? 

 

  



  

Bilaga 4 

Röris program 
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