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förståelse för hur elevers motoriska utveckling påverkar lärande. Studien utförs med hjälp av litteraturstudie och 
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Hur utvecklar barn sin motorik?  
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att underlätta lärandet. Däremot krävs det mer kompetens hos lärare för att se det viktiga med motoriken. 
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1. Bakgrund 

Motorik såsom lärande är vida begrepp, vilka jag kommer att ta upp i den här studien. Både 

motorik och lärande har relevans i skolan vilket då också har relevans för mitt framtida yrke. 

Det här avsnittet beskriver bakgrunden till val av mitt ämne. För att gå över till syftet samt 

frågeställningarna till studien och sedan avsluta med begränsningen av arbetet. 

Sedan början av utbildningen på Lärarprogrammet har jag blivit mer intresserad av hur man 

arbetar med motorik i skolan. I Lpo 94 står det att ”[u]ndervisningen skall anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling.”
1
 Läroplanens text är utmanande för lärare då det finns stora krav och 

många mål som ska uppnås. Under min utbildning har jag mött ett flertal lärare som tycks sig 

se ett samband mellan utvecklingen av motorik och inlärningen i klassrummet. I ämnet idrott 

är det centralt att röra på sig. Jag har både hört från lärare under mina praktiker och läst i 

litteraturen att idrottstimmarna reduceras och barnens vardag blir stillasittande. Därför får 

klasslärare och förskollärare en ännu större roll i att motivera barnen till rörelse. I den 

kommande skollagen Lgr11 står det att ”[v]arje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 

växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter.”
2
 

Min utbildning ger mig behörighet att undervisa i grundskolans tidigare åldrar med inriktning 

på grundläggande färdigheter samt specialisering mot estetiska ämnen och 

samhällsvetenskapligt tema. Det jag har läst under min utbildning har ökat mitt intresse för 

lärares syn på sambandet mellan motorik och lärande, därför har jag valt att skriva mitt 

examensarbete om detta ämne. 

                                                 
1
 Skolverket, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94,1994, s.4. 

2
Skolverket, Lgr 11 http://www.skolverket.se/content/1/c6/02/21/84/Lgr11_kap1_2.pdf , s.7. 
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1.1. Syfte och frågeställningar  

I den här studien är syftet att teoretiskt och empiriskt få ökad förståelse för hur elevers 

motoriska utveckling påverkar lärandet. I mitt arbete kommer jag att utgå ifrån följande 

frågeställningar:  

Hur utvecklar barn motorik?  

Vad betyder motorik för lärandet?  

Hur arbetar förskolelärare och klasslärare med motorisk träning? 

1.2. Begränsning av studien 

För att begränsa studien bearbetas ämnet ur ett lärarperspektiv med fokus på barnets motorik 

och lärande. Begränsningen görs både i urvalet av lärare och i fokus på barns motorik och 

lärande. Lärarna är förskollärare och klasslärare i årskurs 1–3 vilket jag går närmre in på 

under metod och genomförande. Fokuset på barn anser jag vara viktigt för mitt framtida yrke. 

Både begreppen inlärning och lärande kommer att användas parallellt, då båda innebär en 

förändring av vetande, tankeförmåga och förvärv av kunskap.
3
  Även leken som har en stor 

del i barns vardag kommer tas upp. Det är endast kort då fokus kommer att ligga på den 

lärarleda aktiviteten. Även metoder för motorik i skolan kommer att nämnas men inte ligga i 

fokus. 

 

                                                 
3
 Egidius, Henry, Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning, 2006, s.178, 235. 
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2. Litteraturgenomgång 

I den här texten kommer jag redogöra för den litteratur jag bearbetat. Vad gäller upplägget på 

litteraturgenomgången kommer den att följa frågeställningarna då jag börjar med hur barn 

utvecklar motorik. Där förklarar jag begreppen motorik och perception samt visar på hur barn 

utvecklar de här färdigheterna. Sedan forstätter det med vad motorik betyder för lärandet där 

jag visar på tidigare forskning inom området samt vad i motorik och perception som är viktigt 

för lärandet. Avsnittet avslutas med hur pedagoger kan arbeta med motorisk träning i skolan 

och förskolan där jag ska ge exempel på observationsschema och rörelseprogram. 

2.1. Hur barn utvecklar motorik  

Motorik är ett vitt begrepp som innehåller både biologiska och psykologiska perspektiv. 

Sigmundsson & Pedersen använder sig av begreppet motoriskt beteende för att täcka båda 

perspektiven.
4 

Begreppet motorik innefattar människans rörelseförmåga och rörelsemönster 

men även hur rörelser lärs in och utvecklas.
5
 Åhs beskriver liknande begreppet som bildande 

och lagrande av rörelsemönster, styrningen av rörelseimpulser och de kroppsliga 

dimensionernas betydelse för rörelseförmågan.
6
 

Den motoriska utvecklingen kan betraktas som en livslång process, som börjar redan i 

fosterstadiet och fortsätter livet ut.
7
 

 Det finns mycket forskning som belyser barnets motoriska utveckling under de första två 

åren, däremot förhållandevis få som fokuserar på den motoriska utvecklingen efter tre års 

ålder.  

                                                 
4
 Sigmundsson & Pedersen, Motorisk utveckling: nyare perspektiv på barns motorik, 2004, s.15-20. 

5
 Ericsson Ingegerd, Rör dig - lär dig: motorik och inlärning, 2005, s.19. 

6
 Åhs, Olle Utveckling genom lek och idrott, Natur och kultur, Stockholm, 1986, s.30. 

7
 Ericsson 2005,  s.29. 
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Det förklarar Digerfeldt som att ”rörelseutvecklingen under de första levnadsåren styrs av den 

neuromuskulära utvecklingen för att sedan med tilltagande ålder bli ett alltmer komplext 

system av interaktioner där barnets omgivning, motivation, attityder, intressen och 

möjligheter till övning griper in”. Hon anser att detta försvårar en systematisk forskning.
8
 

Exempel på faktorer som påverkar motorikens utveckling är arv och miljö. Hur mycket de 

påverkar och vad de påverkar är däremot forskarna inte helt eniga om. Det har pågått en 

diskussion huruvida arv eller miljö har störst betydelse för den motoriska utvecklingen, som 

verkar ha landat i ett samspel mellan arv och miljö.
9
 Sigmundsson & Pedersen betonar vikten 

av miljöns påverkan då det är enda möjligheten att förbättra barns motorik. De menar att barn 

behöver stimuleras för att kunna utveckla motoriska färdigheter.
10

 Ett liknande resonemang 

förs av Maltén då han framhåller att det är föräldrar och lärares roll att stimulera barnet så att 

hjärnstammen når optimal nivå.
11

 Åhs betonar vikten av att barn i förskoleåldern själv får 

utveckla sin motorik genom en stimulerande och fri miljö. På förskolan borde man ge barnen 

möjlighet att upptäcka och känna var de har sina kroppsdelar och rörelser. Genom det 

förbättras kroppsuppfattningen som har betydelse för senare inlärning men bidrar också till en 

bättre jaguppfattning.
12

 Holle beskriver utförligt hur den motoriska utvecklingen ser ut. Allt 

ifrån barnets första huvudlyft till första ljushoppen.  

Ett barn som utvecklas normalt kommer under de första levnadsåren att lära sig krypa, gå och 

springa och detta skapar grunden för barnets fortsatta rörelseutveckling och för den mängd 

färdigheter som krävs för att kunna delta i andra barns lek och på det hela taget klara sig i det 

dagliga livet.
13

  

                                                 
8
Digerfeldt, Gunvor, Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek, 1990, s.83. 

9
Sigmundsson & Pedersen, s.23ff. 

10
Sigmundsson & Pedersen, s.55-56. 

11
Maltén, Arne, Hjärnan och pedagogiken - ett samspel, 2002, s.47. 

12
Åhs, Olle, Motorisk utveckling och idrott: en litteraturöversikt med förslag till pedagogiska riktlinjer, 1981, 

s.36-37. 

13
 Holle Britta, Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling: praktisk vägledning med 

utvecklingsschema och övningsexempel, 1978, s.130. 
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Holle, som forskat mycket i barnets motoriska utveckling anser att barnet måste genomgå det 

senso-motoriska stadiet (utvecklingen av perception och motorik) innan barnet kan utvecklas 

vidare. Barnet kan inte förväntas lära sig läsa eller skriva förrän den senso-motoriska 

utvecklingen är klar.
14

 Ett liknande resonemang har Grindberg & Jagtoinen då de konstaterar 

att den motoriska utvecklingen sker i ”fasta principer i en viss bestämd ordningsföljd som är 

lika för alla människor, oavsett etnisk tillhörighet eller kön”
15

 hur snabbt barnet däremot 

passerar de olika stadierna beror på flera faktorer.  

Enligt flera författare
16

 är det viktigt att skapa en stimulerande miljö där barnet kan utveckla 

sin motorik och få motoriska utmaningar. Nyberg & Tiden anser att naturen är en bra miljö 

som ”erbjuder, i form av bäckar, träd, stenar och ojämn terräng lämpliga miljöer för motorisk 

träning.”
17

 En bra lekmiljö ska däremot ha en pedagogisk tanke, den ska vara lockande att 

röra sig i, pröva sig fram och hjälpa till att utveckla färdigheter i motorik.
18

 Holle liksom 

Nilsson anser att naturen är den bästa lekplatsen. På en bra lekplats måste det finnas redskap 

så att möjligheten finns att utöva varje motorisk färdighet på många olika sätt.
19

 I förskolan 

har leken en stor roll vad gäller barns utveckling. Leken ger stimulans för alla sinnen och kan 

på ett naturligt sätt ge barnet utlopp för dess aktivitetsbehov. Leken medverkar också till att 

stimulera både motorik och psyke samt ge utlopp för tankar och känslor.
20

 Vidare konstateras 

att leken har en mycket positiv effekt vad gäller barns förståelse av rums- rörelse- och 

riktningsbegrepp men även på ordförråd och kroppsuppfattning.
21

  

                                                 
14

 Holle 1978, s.10. 

15
 Grindberg Tora & Jagtøien, Greta Langlo, Barn i rörelse: fysisk aktivitet och lek i förskola och skola, 2000, 

s.32. 

16
 Nyberg, Marie & Tiden, Anna 2007, Allsidig rörelsekompetens- ett kroppsligt abc, s 84, samt Nilsson, Johnny 

2007, Motoriskt lärande och motoriska lekmiljöer, s.206. I Håkan Larsson & Jane Meckbach (red.) 

Idrottsdidaktiska utmaningar, Holle 1978, s.137. 

17
 Nyberg & Tiden, s.83. 

18
 Nilsson, s.206. 

19
 Holle, 1978, s.137. 

20
 Holle 1978, s.130. 

21
 Digerfeldt, s.188. 
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De motoriska färdigheterna som är viktiga för barnet att utveckla och utmanas i kan man 

samla under begreppen grov- och finmotorik, vilka ytterligare ska belysas nedan. 

2.1.1. Grovmotorik och finmotorik 

Grindberg och Jagtoinen beskriver grovmotorik som ett samlingsord för de stora rörelserna 

man använder när man t.ex. rullar, sitter, kryper eller står och finmotorik som de mer 

begränsande och finare rörelserna man använder vid t.ex. när man syr, skriver eller ska gripa 

något. ”Rörelser med munnen och ögonen räknas också till finmotoriken. Därför betraktas 

koordination av öga/hand och öga/fot som finmotoriskt arbete.”
22

 I den kommande kursplanen 

för idrott & hälsa, Lgr 11, står det att elever i år 1-3 ska få undervisning i de grovmotoriska 

grundformer, t.ex. springa, hoppa och klättra.
23

 

Den grovmotoriska utvecklingen sker enligt Maltén i tre riktningar. För det första uppifrån 

huvudet och ner. För det andra inifrån lemmarnas fästen och ut mot tår och fingerspetsar, 

samt från stora yviga rörelser till mer specifika rörelser.
24

 Ericsson visar på att om 

utvecklingen i grovmotoriken brister kan det visa sig genom klumpighet, dålig balans eller 

svårigheter att lära sig nya motoriska färdigheter. Vidare menar hon att de grovmotoriska 

bristerna består av svårigheter i automatisering, muskelspänning, balansförmåga och motorisk 

samordning.
25

 Det är viktigt att automatisera rörelsen innan man börjar arbeta med nästa. Att 

öva på kontralaterala rörelser
26

 är en bra övning för att testa automatiseringen. Elever som 

tenderar att gå passgång har ofta svårt att prata samtidigt som de gör en övning vilket tyder på 

att rörelserna inte är automatiserade.
27

 

                                                 
22

 Grindberg & Jagtoinen, s.31-32. 

23
 Lgr11. 

24
 Maltén, s.47. 

25
Ericsson 2005, s.37. 

26
 T.ex. krypa med vänster ben och höger arm (motsatsen till passgång). 

27
 Maltén, s.56-57. 
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”Parallellt med grovmotorikens utveckling pågår en utbyggnad av barnets finmotorik.”
28

 

Utvecklingen av öga-hand koordinationen är mycket viktig för den fortsatta utvecklingen i 

skrivutvecklingen och det roligaste sättet att utveckla det är enligt Holle genom bollspel.
29

 

Öga-hand koordinationen är en viktig färdighet i läsningen och skrivningen. Det samverkar 

med handgreppet som också är viktigt för skrivandet. Handgreppet utvecklas från och med att 

vi föds, då barnet ska kunna gripa och släppa, fram till att ha utvecklat en användbar 

finmotorik.
30

 Gripreflexen i händer och fötter är medfödda och en förutsättning för att 

nervtrådar och kontrollen av rörelserna ska äga rum.
31

 När man talar om motorik är det svårt 

att undgå att vidare gå in på perception. Motorik och perception utvecklas i samspel till 

varandra och jag kommer nu vidare visa på perception och dess utveckling.  

2.1.2. Perception  

Perception innebär att man kan ta in sinnesintryck och kunna samordna dessa ”till 

meningsfulla tolkningar av verkligheten” för att kunna orientera sig och handla i omvärlden.
32

 

Perception kan delas in i två huvudgrupper: Sinnen som informerar om omvärlden och sinnen 

som informerar om vårt förhållande till omvärlden.
33

 I den första gruppen ingår visuell, 

auditiv, smak, lukt och taktil perception. Visuell perception är ögats sinne. ”Den visuella 

perception som krävs för att kunna läsa är resultatet av många byggstenar som bildats i 

samband med spädbarnsålderns och den tidiga barndomens senso-motoriska aktiviteter.”
34

 

Auditiv perception hör ihop med aktivt lyssnande, att skilja olika ljud åt, att lokalisera ljud, 

auditivt minne och ljudassociationer. Det är viktigt att träna hörselcellerna för att kunna 

särskilja på vissa ljud.
 35

  

                                                 
28

 Maltén, s.50. 

29
 Holle, Britta, Rörelseberedd - lekberedd?: möt barnet där det står : praktisk vägledning i barns grovmotoriska 

utveckling, 1985, s.23. 

30
 Holle 1978,s.43-46. 

31
 Grindberg & Jagtoinen, s.36-37. 

32
 Åhs 1986, s.17. 

33
 Grindberg & Jagtoinen, s.51. 

34
 Ayres, Jean, Sinnenas samspel hos barn, 1988, s.26. 

35
 Maltén, s.98. 
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Taktil perception innebär beröring och är det första som utvecklas redan när barnet ligger i 

moderlivet. De taktila impulserna skickas till så gott som hela hjärnan. ”[D]et är därför 

beröring är så viktigt för hela den neurala organisationen. Utan riklig taktil stimulering av 

kroppen tenderar nervsystemet att komma i obalans.”
36

  

I den andra gruppen ingår kinestetisk och vestibulär perception. Kinestetisk perception 

betyder ”att röra” och ”förnimmelse”, även kallat muskel- och ledsinnet.
37

 Genom den 

kinestetiska perceptionen får vi t.ex. reda på om handen är öppen eller stängd. Sinnesorganet 

ger information till CNS
38

 om muskelspänningar och om töjningens hastighet i den spända 

muskeln. ”Utan detta sinne skulle alla rörelser ha varit långsamma och klumpiga samt 

beroende av synen. Sinnet är helt avgörande för vår omedvetna uppfattning om 

kroppsdelarnas inbördes ställningar och rörelser.”
39

 Vestibulär perception även kallat 

balansorganet, sitter i innerörat. Det innehåller en komplicerad benstruktur som liknas vid en 

labyrint. Det känsliga systemet har två huvudsakliga funktioner, det reagerar på 

gravitationskraften och det reagerar på kraftiga eller hastiga rörelser med huvudet. ”De 

impulser som leds nerför ryggmärgen samverkar med andra sensoriska och motoriska 

impulser och har betydelse för kroppshållning, balans och rörelse.”
40

  

Det första som utvecklas hos människan är just samspelet mellan sinnen och rörelse.
41

 Barnet 

utvecklar först sinnena som informerar om den egna kroppen och dess förhållande till jordens 

gravitation. Sedan utvecklas syn och hörsel som informerar om föremål som befinner sig 

längre bort från kroppen. Den visuella perceptionen är viktig för lärandet då den ”bidrar till 

kontrollen av vår finmotorik utan att vi är medvetna om det.”
42

  

                                                 
36

Ayres, s.46. 

37
 Jagtoinen, Greta Langlo, Hansen, Kolbjørn & Annerstedt, Claes, Motorik, lek och lärande, 2002, s.52. 

38
 Det Centrala Nervsystemet. 

39
 Jagtoinen, s.55. 

40
 Ayres, s.47. 

41
 Jagtøien, s.51. 

42
 Schmidt, Richard A. & Wrisberg, Craig A., Idrottens rörelselära: motorik och motorisk inlärning, 2001, s.93. 



12 

 

Vidare säger de att seendet också ger information om stabilitet, balans, rörelsens hastighet, 

rikting, tid och rörelser av föremål i vår omgivning. Digerfeldt kallar dessa förmågor för 

anpassningsmotorik och de kopplas snarare till öga-hand eller öga-fot koordinationen.
43

 

Anpassningsmotoriken utvecklas snabbt under sex till tolv årsåldern.
44

  

2.2.  Vad betyder motorik för lärandet 

Jag har nu förklarat begreppen motorik och perception samt visat på hur barn utvecklar dessa 

färdigheter. I det här avsnittet kommer jag att fördjupa mig i de begreppen och visa på vad 

tidigare forskning säger om motorikens betydelse för lärandet.  

Med inlärning menar vi att lära sig tala, läsa, skriva och räkna. Men också att lära sig förstå, 

tänka och reflektera. Att bli medveten om en mångfald, inte bara en lösning på problem och att 

lära sig att lära.
45

  

En förutsättning för lärande är bra kost och god sömn. Även behovet av frisk luft och motion 

som ökar blodets syresättning behöver tillgodoses och det visar Maltén på att föräldrar och 

lärare borde ta ansvar över.
46

 Åhs framhåller vikten av varierad motorisk träning för att 

stimulera kroppsuppfattningen, vilket är viktigt för inlärningen.
47

 Maltén håller med om att 

det behövs variation i undervisningen för barnets lärande. Han pekar även på grov- och 

finmotoriken (främst handmotoriken) samt perceptionens betydelse för barnets 

funktionsområde.
48

 

                                                 
43

 Digerfeldt, s.91. 

44
 Åhs 1981, s.53. 

45
 Sandborgh-Holmdahl, Gun & Stening, Birgitta, Inlärning genom rörelse, 1993, s.6. 

46
 Maltén, s.44. 

47
 Åhs 1986, s.27. 

48
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Fysisk rörelse – från tidig spädbarnsålder och genom hela livet spelar en viktig roll för 

skapandet av det nätverk av nervceller som utgör utvecklingens innersta kärna. Inlärning sker 

alltså inte enbart i hjärnan, utan i samspel med kroppens fysiska aktivitet.
49

  

Utökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan ger eleverna bättre 

koncentrationsförmåga. Det visar Ericssons studie i Bunkefloprojektet.
50

 Däremot anser hon 

att mer forskning behövs inom området för att kunna dra generella slutsatser om exakt vilka 

effekter utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning ger i skolan.
51

 I lärande är det egna 

skapandet viktigt för att barnen ska få fortsätta att utforska sitt eget skrivande och laborerande 

med språket. Det kan ske genom att i drama, musik, rörelse, bild- och formskapande samt 

utforskandet av nya ord.
52

 Det är viktigt att få förebilder till hur man hanterar redskapen i 

läsning och skrivning men också hur man kopplar samman örat och ögats språk. En skada i 

sinnescentrum, perceptuella – och motoriska inlärningsproblem eller försenad 

språkutveckling kan vara orsaker till att man har svårt att koppla örat och ögats språk.
53

 Det 

har visat sig att barn har god inlärningsförmåga före puberteten vad gäller koordinativa 

färdigheter.
54

 För att ta tillvara på barnets goda inlärningsperioder måste förskollärare och 

lärare ha kunskap. Viktiga kunskapsområden för lärare är barns fysiska och motoriska 

utveckling, sinnenas betydelse för rörelse samt sambandet mellan motorik och lärande. Denna 

kompetens krävs för att eleverna ska kunna utveckla en förtrogenhet till sin egen kropp och 

dess rörelsemöjligheter för ”att utveckla en sund själ i en sund kropp.”
55

 Det krävs som 

Grindberg & Jagtoinen framhåller kompetens om barnets utveckling och fysiska förmåga. 

                                                 
49

 Maltén, s.42. 
50

 Ericsson, Ingegerd, Motorisk utveckling I Bunkefloprojektet. 

51
 Ericsson, Motorisk utveckling I Bunkefloprojektet. 

52
 Björk Maj & Liberg, Caroline, Vägar in i skriftspråket: tillsammans och på egen hand, 1996, s.12-13. 

53
 Björk & Liberg, s.134-135. 

54
 Åhs 1986, s.62. 

55
 Grindberg & Jagtoinen, s.21. 
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Det har visat sig att en varierad motorisk träning stimulerar utveckling av kroppsuppfattningen, 

liksom förmågan att orientera sig i rummet mm. Härigenom övas bl. a perceptionen, vilken är 

betydelse för läsinlärningen.
56

  

Perceptionens färdigheter spelar olika roller i lärandet. Den visuella och auditiva perceptionen 

är av stor betydelse för läs- och skrivinlärningen.
57

 Särskilt är det viktigt att kunna skilja på 

fonologiska ljud.
58

 Hörseln får hjälp av flera sinnen vid lyssnandet, särskilt det vestibulära 

sinnet då man måste kunna vrida på huvudet för att höra från vilket håll ljudet kommer.
59

 

Perceptionssvårigheter kan påverka skolprestationerna, framförallt övningar som stimulerar 

kinestetisk, vestibulär och taktil perception.
60

 Rumsuppfattningen som är viktig för 

användningen av metersystemet men även för skrivandet “kan förbättras med hjälp av träning 

som omfattar vestibulär träning.”
61

 Tillsammans med den kinestetiska perceptionen ger de 

barnet förutsättningar att röra sig och uppleva miljön. 

Förmågan att förflytta sig ger barnet kunskap om rummet och avståndet mellan sig självt och 

föremål i omgivningen. Det räcker inte att bara se saker och ting för att kunna lära sig att 

bedöma avstånd. Hjärnan måste också ’känna in’ avståndet med hjälp av förnimmelserna från 

kroppen.
62

  

Ericsson som forskat kring motorikens betydelse för skolprestationer och självförtroende har 

kommit fram till att ju större brister ett barn har i den motoriska utvecklingen desto större 

nytta har barnet av utökad fysisk aktivitet i skolan.
63
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Ökad fysisk aktivitet förbättrade också barnens skolprestationer i matematik och svenska, 

”särskilt när det gäller skrivförmåga, läsförmåga, rumsuppfattning samt 

taluppfattning/tankefärdigheter, där skillnaderna mellan interventions- och jämförelsegrupp är 

säkerställda.”
64

 Fysisk aktivitet kan användas som ett viktigt komplement i arbetet med att 

lära barn läsa, skriva och räkna.
65

 Grindberg & Jagtoinen menar att fysisk aktivitet skapar 

gynnsamma upplevelser samt att begrepp och sammanhang utvidgas och klargörs.  

Liknande resultat tar Holle upp som visar på att 10-12% av lågstadieelever har 

inlärningssvårigheter. Hon anser att en del av fallen kunde ha undvikits om man jobbade med 

motorisk träning och medvetenhet, ”särskilt om orsaken är en understimulerad miljö.”
66

 

Vidare framhåller hon att ”alla ämnen i skolan förutsätter att barnet kan uppfatta alla 

sinnesintryck(…) kan percipiera; det gäller bland annat läsning, skrivning och geografi, där 

särskilt form-, riktnings- och rumsuppfattningen är nödvändiga förkunskaper.”
67

 Det kräver 

mycket komplicerad integration av sinnesintrycken för att lära sig läsa. De är från ögonen, 

ögon- och nackmusklerna men även de speciella sinnesorganen.
68

 

Den sensoriska integration som sker när barnet rör sig, pratar och leker är en förutsättning för 

den mera komplicerade sensoriska integration som krävs för att läsa, skriva och uppföra sig på 

ett önskvärt sätt. Om de senso-motoriska processerna organiserats ordentligt under de första sju 

åren, får barnet lättare för att tillägna sig intellektuella och sociala färdigheter längre fram i 

livet.
69
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2.3. Hur pedagoger kan arbeta med motorisk träning 

Vi har nu fått en inblick i hur barn utvecklar sin motorik samt vad i motorik som är viktigt för 

lärandet. Jag ska i detta avsnitt avsluta kapitlet med att visa på hur pedagoger kan arbeta med 

motorisk träning. Först kommer jag att visa på tidigare forskning vad de anser lärare borde 

fokusera på för att sedan visa på två observationsscheman samt ett rörelseprogram som 

exempel på motorisk träning. 

Det är (…) viktigt med regelbundna pauser under inlärningen eftersom kunskapen behöver tid 

att stabilisera sig. Variation mellan aktivt lyssnande och egen bearbetning är viktig om 

kunskapen skall bli meningsfull och kunna lagras i minnet.
70

  

Motorisk utveckling och verbal utveckling stöder enligt Digerfeldt varandra.
71

 ”Ett gott 

ordförråd är en förutsättning för god läsförståelse, samtidigt som mycket läsning är en viktig 

källa till ett gott ordförråd.”
72

 Hammond & Warner tar upp sambandet mellan motorisk och 

språklig utveckling, i sin artikel om idrottslärare och logopeders goda matchning för 

samarbetsprojekt. De menar att logopeder och idrottslärare kan dela med sig av sin kunskap 

till varandra, för att kunna hjälpa det enskilda barnet med motoriska och språkliga svårigheter. 

Logopedens och idrottslärarens mål ligger nära varandra. Exempel på ett sådant mål kan vara 

utveckling av social kompetens och kritiskt tänkande. De menar att eleverna behöver 

koordinera sina rörelser och använda sitt språk på ett fungerande sätt i både idrotts- och 

klassrumsundervisningen.
73

Åhs uppfattning är att skolan i första hand ska inriktas på att 

utveckla balansförmågan och kombinationsmotorik hos barnen, för att man ska kunna bygga 

vidare och fortsätta utveckla grundfärdigheterna.
74

 

                                                 
70
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För att integrera motorik i klassrummet kan det vara bra att använda någon metod. Här 

kommer några exempel på vad det finns för redskap till lärarna för att använda motorisk 

träning. Först är det Röris som är ett rörelseprogram, sedan är det MUGI och MPU som båda 

är observationsschema med tillhörande rörelseprogram. 

Röris är ett program genom Friskis & Svettis vilket startade som ett skolprojekt för lågstadiet 

i samverkan med Stockholms stad 2003. ”Projektets syfte är att få in rörelse som något 

lustfyllt och lättillgängligt under skoldagen via ett enkelt paus[g]ympaprogram.”
75

 De har två 

varianter, både Röris och Mini-Röris. Mini-Röris är för förskolebarn från tre år och kan 

utövas direkt utan utbildning. Röris däremot som är för lågstadiebarn sju till tio år, kräver en 

halvdags utbildning.
76

 Röris är framtaget som ett material till pausgympa i skolan. I 

utbildningen får lärarna en cd-skiva, en affisch med rörelsemönster och teori samt praktik 

bakom programmet. Programmet kan genomföras både ute och inne.
77

 ”Programmen är 

framtagna för att inspirera till ett liv med rörelse både för barn och vuxna. Det är kul att röra 

sig till musik. Svårare än så behöver det inte vara.”
78

 

MUGI står för Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning. Det är ett observationsschema 

för förskola och skola som är baserad på Ingegerd Ericssons interventionsstudier Motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer.
79

 MUGI startades i ett lokalt utvecklingsarbete i 

Lund 1985-1987 och dess observationsschema användes även i Bunkefloprojektet. 

Bunkefloprojektet är ett projekt som drog igång 1999 på Ängslättskolan vid Bunkeflostrand. 

Eleverna i årskurs ett till två fick en schemalagd rörelselektion varje dag.
80

  

Därutöver hade de extra idrottslektion för dem som behöver mer motorisk träning i mindre 

grupper. Projektet startade år ett till två och höll på i nio år. Ericsson var en av forskarna i det 
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här projektet och hon studerade eleverna utveckling i relation till koncentrationsförmåga och 

skolprestationer.
81

 Motorikobservationerna mäter barnens motoriska rörelseförmåga. 

Övningarna i samband med observationen är relativt enkla att bedöma och observera samt 

kräver ”minimal verbal förståelse och minnesförmåga” hos deltagarna. Testet beräknas ta en 

timme för en grupp på 10-13 barn.
82

 I schemat står det vilken övning läraren observerar sedan 

skriver läraren elevens namn i en av de två rutorna, antingen under ”Mindre svårigheter 

osäkerhet eller tveksamhet” eller ”stor svårighet.”
83

 Observationerna ska helst ske i grupp 

under en vanlig idrottslektion för att öka motivationen hos eleverna att utföra uppgifterna på 

ett naturligt sätt.
84

 

MPU 
85

står för Motorisk-Perceptuell Utveckling. MPU är ett 

neuropsykologiskt/neurofysiologiskt observationsschema från födseln till sju år som är 

standardiserat i Danmark. Schemat är tänkt som ett redskap vid bedömning av barnets 

utveckling i förhållande till den kronologiska åldern eller som ett komplement till 

yrkesrelaterade test.
86

 Det finns ett schema för flickor och ett för pojkar då Holle har sett att 

de skiljs åt i viss motorisk utveckling Observatören ska även kryssa i om barnet är ett 

bröstbarn. Det påverkar barnets sök- och sugreflexer som integreras senare. 
87

 Genom extra 

stimulering tar eleven igen där det brister i utvecklingen. Parallellt med den motoriska 

stimuleringen är det även viktigt att utveckla läs och skrivinlärning för att komma ikapp. Ett 

ifyllt MPU schema kan ge en bild av barnets motoriska ålder samt hur utveckling och 

funktion går i det centrala nervsystemet. 

                                                                                                                                                         
80
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för val av metod samt hur studien genomfördes. Först 

tar jag upp de metodval jag gjort för att samla in och analysera data. Efter det beskrivs 

genomförandet av studien, urval av informanter, etiska aspekter och intervjufrågorna. 

Mitt syfte i studien är att få ökad förståelse för hur den motoriska utvecklingen påverkar 

elevers lärande. Detta kommer att belysas ur ett lärarperspektiv då jag är intresserad av hur 

lärare tänker kring sambandet mellan motorik och lärande. I min studie har jag valt att 

använda mig av en kvalitativ metod.  Det är för att intresset ligger i lärares synpunkter och 

åsikter, vilket passar sig mer för en kvalitativ metod än kvantitativ. Kvantitativ metod innebär 

att forskaren använder sig av sifferdata för att analysera statistik och på så sätt beskriva 

verkligheten. Den kvalitativa metoden beskriver verkligheten genom data som består av 

språkliga utsagor.”
88

 

 För att få en så verklig bild som möjligt av lärarnas syn har jag valt kvalitativ metod för att 

”problemet handlar om att tolka och förstå människors upplevelser.”
89

 En kvalitativ metod 

innebär att analysera, tolka och förstå verbala textmaterial. "Eftersom varje kvalitativ studie är 

unik så kommer även det analytiska arbetssättet att vara unikt.”
90

 För att få relevant 

information till studien var kvalitativ intervju det bästa. Från början funderade jag kring att 

använda enkät som metod men valde sedan bort det, då man i intervjuer kan man få djupare 

information med hjälp av samtalsspecifika följdfrågor. Min metod till datainsamlingen är 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor som ger en bred bild av fenomenet, vilket kan 

vara svårt med enkäter. I semi-strukturerade intervjuer har intervjuaren en intervjuguide
91

 

med förbestämda teman som ska tas upp utan speciell ordning.
92
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”I kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom 

detta ger kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt.”
93

   

I min studie har jag inspirerats av fenomenologi som analysansats. I den kvalitativa metoden 

ingår det att studera ett fenomen och det görs i både fenomenologi och 

fenomenografi.”Fenomenografi har det gemensamt med fenomenologin att fokus just är riktat 

mot att studera uppfattningar.”
94

 I fenomenologi är syftet att fånga det gemensamma och 

oföränderliga för att få en bild av fenomenets väsen.
95

 I fenomenografi ligger 

uppmärksamheten istället på variationerna att uppleva världen, snarare än likheterna.
96

 

Genom att hitta det gemensamma och generella i intervjuerna kommer jag att få en 

omfattande analys. Fortsättningsvis ska jag redogöra för det urval jag har gjort till mina 

intervjuer men även hur de gick till.  

3.1. Genomförande 

Min studie genomfördes ur ett lärarperspektiv med semi-strukturerade intervjuer. Ambitionen 

var att hitta fyra klasslärare i årskurs ett till tre och fyra förskolelärare som informanter för att 

få en bredare bild hur man arbetat med motorik i skolan och innan eleverna kommer till 

förstaklass. Lärarna var sedan tidigare bekanta så jag tog kontakt på olika sätt, genom mail, 

sms och samtal. När jag hade fått ihop informanter blev det tillslut fem klasslärare i årskurs 

ett till tre och tre förskollärare. Alla mina informanter var kvinnliga då större delen av 

klasslärare och förskollärare i de åldrarna är just kvinnor. Det var svårt att få ihop informanter 

då intervjuperioden var under en intensiv period på året för de flesta klasslärare, samt för att 

urvalet var på baserat på kompetens. Informanterna var från två förskolor och tre skolor, i två 

olika kommuner. På två av skolorna har jag haft min VFU
97

 och på en förskola har jag 

arbetat.  
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Intervjuerna skedde under en vecka och jag transkriberade samma dag eller dagen efter att 

intervjun ägt rum. Sex av intervjuerna gjordes på respektive skola/förskola. De resterande två 

intervjuades hemma hos mig. Alla utom en fick frågan om jag fick spela in deras intervju, 

vilket jag fick. Den enda som inte fick frågan antecknades för hand. Jag kommer nu kort 

beskriva vilka mina informanter är, de namn som används är fingerade: 

Jannike är mammaledig men lämnade senast en åk 2. Carina är klasslärare i en integrerad 

klass 1-3. Evy även hon klasslärare i integrerad klass 1-3. Ingela arbetar som förskollärare, 

men är utbildad lärare 1-7. Anna-Maria arbetar som förskollärare, men är utbildad 

fritidspedagog. Maja arbetar som resurs på förskola, utbildad förskollärare. Marianne är 

klasslärare år 2, samt Kerstin också hon är klasslärare år 2.  

I mina intervjuer tog jag hänsyn till de fyra etiska principerna som Bryman tar upp
98

 genom 

att före intervjun berätta om: Informationskravet - syftet med min undersökning, 

Samtyckekravet – att det är frivilligt att vara och att de får avbryta om de vill eller hoppa över 

frågor. Konfidentialitetskravet - Att uppgifterna behandlas med största konfidentialitet och 

Nyttjandekravet - de uppgifter som samlas in kommer endast att användas till mitt 

examensarbete. 

Intervjuguide
99

, som jag gjorde utifrån mitt syfte och frågeställningarna, är de frågor jag 

ansåg vara mest relevanta markerade med fetstil. Intervjuguiden var som ett stöd under 

intervjun. Frågorna ställdes inte i samma ordning och inte heller på samma sätt. Klasslärare 

och förskollärare fick lite olika frågeformuleringar, vilket jag märkte efter hand var 

nödvändigt. Före intervjuerna gjordes en pilotintervju då frågorna testades. Därefter 

formulerades några frågor om och efter andra intervjun togs ytterligare en fråga bort, då den 

upplevdes konstlad i intervjun.
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4. Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet och analysen av det insamlade materialet redovisas. I 

analysen har jag utgått från intervjufrågorna
100

 för att sedan sortera i gemensamma generella 

synsätt. Därefter har jag sammanställt mitt resultat under följande rubriker: Hur tror 

pedagogerna att barn utvecklar sin motorik? Vad betyder enligt pedagogerna motorik för 

lärandet? Hur arbetar pedagogerna med motorisk träning? Vad behöver en kompetent 

pedagog ha för kunskaper i motorik? 

De elever som nämns, både i förskolan och i skolan, kommer här benämnas som barn. Jag 

kommer ibland att skilja på förskollärarna och klasslärarna och när jag menar både 

förskollärare och klasslärare skriver jag pedagogerna. Motorik är ett vitt begrepp, därför har 

jag använt underrubriker i analysen som visar på de olika nivåerna i motorik som visat sig i 

materialet. 

4.1. Hur tror pedagogerna att barn utvecklar sin motorik? 

Motorik kopplas enligt lärarna nästan direkt till rörelse. De menar att motorik är all slags 

rörelse och att motoriken utvecklas genom att röra på sig. I leken får barnen röra sig fritt och 

klättra, hoppa och springa, vilket de flesta pedagogerna betonar är bra för barns motoriska 

utveckling. Leken är en stor del av förskolebarnens vardag och är viktig för barnens lärande. 

Så leken har ju en väldigt stor betydelse i förskolan. Och motoriken finns ju med i leken hela 

tiden. För dom använder ju verkligen sina kroppar… på alla sätt och vis i leken… det är ju … 

ah… det går ju verkligen hand i hand så.(Ingela) 

ah då tänker jag på deras rörelse alltså… barnens rörelser. Och jag tänker ju mycket ute också. 

Deras … hur dom går och springer och hoppar… klättrar… tänker jag mycket på 

faktiskt.(Anna-Maria)  
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Att barnen utvecklar sina motoriska färdigheter genom att röra på sig är samtliga pedagogerna 

överens om. Några betonar däremot lite extra vikten av att vistas utomhus bland träd, rötter 

och ojämn mark. Jag tycker att ungar ska vara terränggående.(Evy) I naturen får barnen 

naturligt motoriska utmaningar. Förskolläraren Maja menar att man ska ha en gård som 

utmanar motoriken och att en bra utomhusmiljö ska vara fylld med ojämn mark för att barnen 

ska få just den här stimulansen till att utmanas i sin motoriska utveckling. Det bästa skulle 

alltså vara en skogsmiljö. Och det är flera av pedagogerna överens om. 

... att gå på hälarna, tränar att gå på tår, tränar att gå på utsidan det ger ju en kännedom om 

egna kroppen och också träning av balans och motorik färdighet som aldrig är fel att klara att 

vägen inte är jämn att inte bara gå på asfalt utan att man klarar av att gå om foten skulle vicka 

åt ena eller andra hållet.(Evy) .  

Det är väldig bra träning få komma ut i skogen och gå på stigar och hoppar på stenar och … 

klättra och. För när det är ojämnt i huvud taget, det är en stor utmaning för dom. (Anna-Maria) 

Klasslärarna tänkte främst på uppdelningen fin- och grovmotorik när de tänkte på motorik. 

Grovmotorik kopplas till idrotten eller vistelsen utomhus då man klättrar i träd och utforskar 

naturen medan finmotoriken kopplas till handmotoriken. Den utvecklas enligt klasslärarna 

genom att plocka med pärlor, ärtor, klippa, klistra och skriva. Finmotoriken är viktig att öva 

upp då den är central när barnen ska lära sig skriva. 

Finmotoriken tror jag mycket det här med att i ett experiment plocka ärtor med en pincett eller 

sådär eller klippa är en jättebra motorikövning att man klipper grejer att jag inte klipper färdigt 

utan att dom får göra … eh… och sånt här va. Såna övningar med att öva finmotoriken gör jag 

mer va att när man skriver sina bokstäver och man känner och sånt här.(Carina) 

4.2. Vad betyder enligt pedagogerna motorik för lärandet? 

Lärarna fick frågan om de kunde se något samband mellan motorik och lärande samt vad man 

gör om elever har motoriska svårigheter. Här ska jag belysa deras tankar kring detta samband.  
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Jag tror att rörelse är viktigt för inlärning men jag kan inte säga att den ungen såg jag och det 

blev så eller den ungen så jag och det blev si. Men jag tror, det måste ha inverkan.(Evy) 

Samtliga pedagoger tror att det finns ett samband mellan motorik och lärande. Däremot var 

det flera som hade svårt att säga att de hade sett det, medan andra menar att det är 

vetenskapligt bevisat att det har ett samband. Pedagogerna betonar att motoriken underlättar 

för lärande. Det råder en gemensam uppfattning om att det finns ett samband, samtidigt som 

pedagogerna har svårt att bevisa det.  Jag har alltid tänkt att det finns ett samband men har 

svårt att säga att så ÄR det. Det finns väldigt många undantag.(Jannike) Jag ska nu visa på 

hur de uppfattar motorikens betydelse för lärandet. 

I samtalet om motorikens påverkan för lärandet kom främst två viktiga faktorer upp och det 

var koncentrationen och användningen av skrivhantverket som visar sig vara av betydelse. 

Flera av pedagogerna påvisar att eleverna behöver röra på sig för att orka sitta still, jobba och 

hämta energi.  

Jag tror att man måste ha rörelse för att orka sitta still och i och med att man rör på sig får man 

lite mer energi och syre till hjärnan och då tror jag att man tänker bättre och lär sig 

bättre.(Evy) 

Här skiljer sig skolan och förskolan åt då det krävs av barnen i skolan att sitta stilla oftare och 

längre stunder. Så att jag tror jättemycket på på motoriken och att man förstår dess betydelse 

särskilt ju äldre barnen blir. För när dom är små så är det så naturligt eller liksom en ett och 

ett halvt åring kan inte, man förväntar sig inte att dom ska kunna sitta stilla … så länge. Eh, 

men att man också har kvar den tanken. När dom blir lite större.(Ingela) Skolan är formad så 

att det finns raster för att barnen behöver röra på sig, för att orka.  

Det kräver en viss koncentration i skolan för att orka lyssna och sitta på sin plats. Även 

rörelse i undervisningen har stor betydelse för koncentrationen genom att få dubbel inlärning. 

För jag tror då blir det dubbelinlärning. Man får säga det och man får klappa det. Och då blir 

det lättare att det går in att man förstår liksom med.. vad det handlar om. (Anna-Maria)  
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En annan faktor som visar sig tydligt i alla ämnen är användningen av pennan och 

handmotoriken. Om en elev har svårigheter att skriva blir det problem i alla ämnen. Det 

påverkar ju jättemycket för dom som har svårt med finmotorik dom så dom får ju slita så 

mycket mer när dom ska skriva och göra.(Marianne) För en del barn är skrivandet jobbigt då 

man håller ”fel” i pennan eller skriver med yviga gester. Svårigheter i finmotoriken syns 

tydligt i skolan, menar flera av pedagogerna. 

4.2.1. Vad gör man om man upptäcker att en elev har motoriska svårigheter? 

Hur man arbetar med motoriska svårigheter skiljer sig åt om det gäller finmotorik eller 

grovmotorik men också om det är i skolan eller förskolan. Jag kommer därför att först 

diskutera förskolans arbetsätt för att sedan gå vidare med skolans arbetsätt. 

På förskolan anser förskolelärarna att de arbetar med förebyggande och främjande av 

motoriken hela tiden. I och med den nära kontakten med föräldrarna tar man upp problem och 

framgångar dagligen. En förskollärare berättar att barnen får visa sin motoriska utveckling på 

utvecklingssamtalen. och då ser man ju, hur långt dom har kommit… åh är åh att hålla i en 

penna och sånna här saker också då. …. Och se att det här. Det här klarar inte det här barnet 

då måste vi… jobba med det. Så att dom måste liksom klara vissa steg för att gå vidare för att 

kunna hänga med.(Anna-Maria) De är överens om att de hela tiden arbetar med motoriken 

och om man ser att någon har svårigheter så tar pedagogerna tag i det direkt. 

Kan det ju va så här nu kan vi sätta oss och pärla lite eller du kan lägga pussel här eller att 

man att man utmanar barnet till att… göra sånna … aktiviteter som främjar … det motoriska 

läran eller utvecklingen. Man får träna på det.(Maja) 

Klasslärarnas arbetssätt ser lite annorlunda ut än förskolans. På skolan anser lärarna att den 

motoriska träningen ligger på andras bord som t.ex. speciallärare eller idrottslärare.  

Om svårigheterna har med grovmotorik att göra sker det ofta ett samtal med idrottsläraren. 

Sedan är det upp till idrottsläraren att hjälpa barnet.  
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Och då tänker vi så att då tränar vi lite extra på grundrörelser och sånt här att 

krypa och det här va och att, vad heter det här när man går… (visar 

kontralaterala rörelser) passgång … precis att man gör det lite mera på gympan 

då. Jag tränar ju inte dem rörelserna då.(Carina) 

Om en elev har finmotoriska problem är det special- eller resursläraren man talar med. En 

klasslärare berättar att de har haft specialslöjd i en liten grupp där målet syftet med de är ju att 

dom ska få göra nånting som är som dom känner att dom verkligen lyckas för annars när dom 

har slöjd så blir det så här att dom behöver så mycket hjälp och läraren hinner inte att hjälpa 

dom och så blir det aldrig riktigt bra…(…)och då har det blivit riktigt fina saker 

alltså.(Marianne) Även redskap som Alfasmart
101

 och specialgympa tas upp av någon lärare. 

Det betonas däremot att det har funnits mycket arbete med motorik, men de vet inte om det 

finns kvar eller så lägger man inte så mycket pengar på det längre. Det finns oerhört lite 

resurser för specialgympa. Fokus läggs nästan alltid på läs och skriv och mycket sällan på 

motoriken.(Jannike) 

4.3. Hur arbetar pedagogerna med motorisk träning? 

Pedagogerna använder sig främst av två sätt att integrera motoriken i skola och förskola. Det 

ena var i undervisningen, man gör alltså rörelser till en sång eller hoppar tio hopp när man ska 

lära sig siffran tio. Det andra var som paus eller avbrott i undervisningen. Genom att ta ett 

avbrott och röra på sig lite och få frisk luft och ny energi. Jag kommer här redogöra för 

rörelse i undervisning och rörelse som paus, hur det används och vad syftet är med det.  

4.3.1. Rörelse i undervisningen 

Rörelse i undervisning användes av de flesta klasslärarna och av alla förskollärarna. En 

förskollärare sa att motoriken används i allt de gör, och särskilt som pedagog då man konkret 

visar barnen hur de ska göra.  
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Att använda motorik i undervisningen underlättar för lärandet, menar lärarna. Genom att 

använda sig av olika sinnen vid inlärningen fastnar kunskapen bättre. Jag använder mycket 

sånger eller ramsor i de andra ämnena. Vi går till skogen mycket och har praktisk matte. Det 

är bra för att barn lär sig när de rör sig.(Jannike) Några av klasslärarna menar att i 

arbetsgången finns det mycket rörelse som stimulerar lärandet. Särskilt i bokstavsinlärningen 

används rörelse i arbetsgången.  

Håller man på med bokstäver ska man känna det i hela kroppen och inte bara få det genom 

ögon och öron utan att man Känner det med. Att man BYGGER ett A med modellera eller man 

BYGGER en bokstav eller en siffra med sin kropp på golvet i en grupp eller sådär va.(…) man 

plockar med pärlor eller sorterar eller det här. Det är ju motorik också för mig när man kopplar 

praktiska övningar med kunskaperna man ska få liksom.(Carina)  

Genom att röra på sig skapar man variation i undervisningen. Barnen får använda konkret 

material och använda så många sinnen som möjligt för att få ner att detta är siffran 5, detta är 

talet 5.(Evy) Variation i undervisningen och att använda kroppen när man lär sig är alltså bra 

för inlärningen. Genom rörelse får man syre till hjärnan och man räknar inte två hopp med 

bara munnen utan man hoppar två hopp man lägger saker man tittar på talraderna och 

tallinjerna och man liksom ser det konkret och gör det konkret.(Carina) 

4.3.2. Rörelse som paus 

Rörelse som paus i undervisningen är vanligt förekommande. Alla pedagoger anser att det 

finns mycket rörelse i de små kropparna. 

för dom allra flesta barn som jag har träffat tycker dom ju att det är väldigt väldigt roligt… att 

röra sig. För dom är det ju väldig naturligt (skrattar) att röra sig. Så att på nåt sätt så känns det 

liksom att det är väl såklart vi ska ge dom en rörelsesamling för dom älskar ju verkligen detta 

och dom frågar ju varje dag ’ah kan vi inte sjunga hoppasången!’.(Ingela) 
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Rörelsepausen innebär ett avbrott i undervisningen för att få tillfälle att röra på sig. Ett 

material som används hos sex av åtta av pedagogerna är Röris
102

. En av förskollärarna 

använder sig av Mini-Röris utomhus på vår och höst. På förskolan blir det mer som en lektion 

än det blir på skolan. Endast en av pedagogerna som använder sig av Röris har gått kursen i 

det. De andra har fått det genom andra lärare eller genom en kurs av kollegor på skolan.  

Pausgympan används på skolorna som ett avbrott i skolarbetet och lärarna säger att Ah, det 

gör vi ju för att bryta av. Då kan vi ju träna höger och vänster och lite sånna rörelselekar och 

sånt där. (…)Det gör vi ju inte alltid utan ibland gör vi det bara för att det är kul.(Carina) 

Det främsta syftet till pausgympan är att barnen ska få röra på sig och få ny energi. Det sker 

ibland också genom att barnen får gå ut och röra på sig. På en skola var det populärt med att 

”ta luftare”, då får barnen springa ut och hoppa hopprep eller springa ett varv runt skolgården. 

Medan de på en annan hade promenader de dagar det inte var gympa. Vi hade ju, förut att vi 

gick promenader. Hade vi bestämt på den här skolan att… dom dagar vi inte har gympa så 

skulle alla gå promenader.(Marianne) 

För att sammanfatta rörelse som paus så är samtliga pedagoger i studien positivt inställda till 

det. Däremot finns det flera faktorer som gör det mer eller mindre smidigt att ha det i skolan. 

4.3.3. Faktorer som påverkar användningen av motorisk stimulering 

Pedagogerna anser att barn behöver röra på sig. Hur mycket motorik som däremot används i 

klassrummet är lite olika. Evy, Marianne och Kerstin har perioder då det används mer och 

perioder då det inte används lika ofta medan Carina och Jannike använder det så gott som 

varje dag. Carina har pausgympa inlagt i sitt schema, varje dag efter samlingen innan barnen 

börjar jobba. Evy menar på att hon har lagt upp dagen så att det blir rörelse, då är eleverna 

inte i samma behov av att ha pausgympa. 
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Ah, jag tror det är väldigt olika beroende på vilken lärare man har också om det är nån som … 

som liksom… verkligen har det som intresse så blir det ju nog mer… mmh.. så jag kanske inte 

har de sådär jättemycket. Kan man ju säga (Marianne) 

Det kan också vara svårt att få till det rent tidsmässigt i skolan. Det är många av klasslärarna 

som påpekar att det beror på många olika saker hur mycket rörelse de har. Flera anser att det 

är lätt att motorikövningar kommer i kläm då det tar lite tid. Det är så mycket som ska in vi 

behöver en timme längre i skolan. Jag är inte alls emot att vi ska har en halvtimme rörelse 

varje dag.(Evy) Klasslärarna menar att skolan är så fixerade vid att nå kunskapsmål så att 

motoriken hamnar i andra eller tredje hand.  

Pedagogerna menar att ökade krav i skolan bidrar till att de har svårt att prioritera sådant som 

kräver mer tid men som inte aktivt bidrar till att uppnå de uppsatta kunskapsmålen. Det är inte 

bara tiden som kan vara ett hinder för mer rörelse i skolan, det beror även på klassens 

sammansättning och storlek. Tre av pedagogerna anser att de har haft grupper som inte klarar 

av avbrott i undervisningen och då hoppar de över det. Det kan även vara så att det tar så lång 

tid för barnen att komma igång och arbeta efter en rörelsepaus vilket ses som slöseri med tid. 

En sista faktor är ytan. Det krävs utrymme för att röra på sig. Kerstin menar att det inte beror 

på 26 elever utan på de 26 bänkar som tar plats, vilket gör att det försvårar situationen. 

Förskolläraren Maja har Mini-Röris utomhus då ytorna inomhus är begränsade. Röris kan 

användas både inomhus och utomhus vilket är väldigt bra men det är ingen av klasslärarna 

som använder Röris utomhus i nuläget. 

4.3.4. Syftet med rörelse 

Lärarnas syfte med att ha rörelse i skolan och förskolan var lite olika. Det var främst tre syften 

som kom fram under intervjuerna; att eleverna ska få röra på sig, lära sig på olika sätt samt 

utveckling i det sociala samspelet.  

Det huvudsakliga syftet menar lärarna är att barnen ska få röra på sig. De behöver få stå upp 

och tänka på något annat en stund.  
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Syftet här är just att barnen ska få en paus och röra på sig. Vi vuxna går runt och hjälper 

barnen mycket, man glömmer lätt bort att de sitter mycket still.(Jannike) Ingela menar att det 

är bra att röra på sig, och att det är viktigt att barnen lär sig detta tidigt. Genom rörelse får 

barnen mer energi och avkoppling från arbetet som gör att man orkar lite till. Dels är det ju 

för att… dom behöver ju ett avbrott. Det märks att dom inte orkar mer, dom behöver röra på 

sig. Många blir ju oroliga i kroppen och… dom får mer energi… sen tror jag. Det tror jag är 

huvudsyftet.(Marianne) Alla pedagogerna betonar också att rörelserna är en viktig del i att ha 

roligt tillsammans. 

Genom olika arbetsmetoder så lär sig barn på olika sätt. Det var främst två pedagoger som tog 

upp det viktiga med variation i undervisning. Under andra delar av intervjun var det flera av 

pedagogerna som påpekade att vi är olika och måste därför lära ut på olika sätt. 

När vi är ute så är syftet att eleverna ska lära sig på andra sätt. Det är ju mycket med matten vi 

mäter, gör olika mönster, ställer oss i led i olika ordning, samlar material och sorterar. Det blir 

mycket i ett. De lär sig att känna på saker, samarbeta, kommunicera och uppleva.(Jannike) 

Flera pedagoger anser att barn har ett otroligt rörelsebehov som man inte få glömma bort i 

något ämne. Carina hävdar också att ingen lider av att man rör på sig, däremot kan några barn 

bli lidande om man hoppar över rörelsemomentet. Det är väsentligt att istället trycka på att 

barn lär sig på så olika sätt. Det är väldigt lätt att man undervisar utifrån det sättet som man 

lär sig bäst på själv.(Carina) Genom att kunskapen är samma, men förmedlas olika sätt, lär 

sig barnen om och om igen. Alltså syfte tycker jag just med det tycker jag att det det är 

återkommande. Och att dom då då lär sig mer och mer hur hur man liksom, det är ju inte så 

avancerat.(Anna-Maria) 

Genom rörelseaktiviteter tränas barnen i det sociala samspelet. Det är främst förskollärarna 

som tar upp att de ibland har rörelseaktiviteter just för att träna hur en styrd lek går till. Då 

tränas turtagning, regler och de olika momenten i leken.  
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det är ju mycket samspel också att och man har roligt … ihop…  För det har vi verkligen. Man 

tittar ju väldigt mycket på varann när man gör dom här rörelserna och … ah… det är ju många 

bitar är det ju.(Ingela)   

De menar på att det är viktigt att lära barnen lektraditioner så att de lär sig att leka själva. Den 

vuxne styr och pushar lätt leken om den är med, säger en av förskolelärarna. Därför är det 

viktigt att låta barnen leka själva och också lära dem hur leken går till. 

4.4. Vad behöver en kompetent pedagog ha för kunskaper i motorik? 

Att man borde ha mer kunskap om motorikens påverkan av lärande är majoriteten av 

pedagogerna överens om. De anser att det är viktigt att man vet vad motoriken innebär för 

olika saker. Vad den för med sig… hur den påverkar… barnet. (…) vet lite vad som händer i 

kroppen när man rör sig eller inte rör sig… eh hur man påverkar det man gör(…) Bara att 

veta att det påverkar mer än vad det gör.(Maja) Det är viktigt att veta att motorik är en 

förutsättning för lärande och välbefinnande samt skapa förståelse för det. 

Kunskap om att barn lär sig på olika sätt tar många av pedagogerna upp. Det är ju många 

saker som påverkar barnets optimala förmåga att ta till kunskap.(Jannike) De påpekar också 

vikten av att ha ett förråd med sånger, ramsor och lekar som man kan ta till när barnen 

behöver en paus för att orka lite till. Det är viktigt med variation och att tänka på att vi är 

olika och lär oss på olika sätt. 

Även kunskap om barnets utveckling är det två av lärarna som påvisar. De menar att det är 

viktigt att ha en kännedom om vad man kan förvänta sig i de olika åldrarna. Sen är ju 

självklart barnen individer och man måste hela tiden liksom vara medveten om att för vissa 

kan det ta längre tid.(Ingela) Som pedagog är det viktigt att kunna se om någon har grava 

motoriska svårigheter som behöver extra stöd.  
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4.5. Sammanfattning av analys 

I min analys har jag visat vad informanternas uppfattning om motorik och lärande är. Här 

kommer en sammanfattning av det jag har sett.  

Det har visat sig att de tycker att motorik utvecklas genom att röra sig där leken och naturen 

har stor betydelse, inte minst på förskola. Samtliga pedagoger anser att det finns ett samband 

mellan motorik och lärande, det visas särskilt då det gäller att uppehålla koncentrationen eller 

vid skrivandet. Man arbetar för motorisk utveckling på olika sätt då de på förskolan arbetar 

hela tiden och övar regelbundet om det är någon som har svårigheter, medan på skolan så tar 

man in speciallärare eller idrottslärare om man upptäcker svårigheter. Motorik i skolan och 

förskolan sker antingen som pausgympa där Röris är ett material många använder eller 

integrerat i undervisningen. Alla pedagoger använder sig av motorik på ett eller annat sätt 

men det kan skilja på hur mycket beroende på tid, grupp eller utrymme. Syftet med den 

motoriska träningen är främst att eleverna ska få röra på sig så att de orkar arbeta mer. Det 

läggs inte så mycket fokus på motorik i skolan för att det ska uppfyllas många andra mål. 

Pedagogerna är dock överens om att motorik är viktigt och att mer kunskap och kompetens 

om barns utveckling, lärteorier och kopplingen mellan motorik och lärande behövs. 
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5. Diskussion 

I det här avlutande avsnittet kommer jag att koppla samman resultatanalysen med mina egna 

åsikter och litteraturen, men först kommer jag diskutera studiens tillförlitlighet.  

5.1. Metoddiskussion 

En kvalitativ undersökning är alltid unik. Dock kan man diskutera studiens trovärdighet då det 

handlar om urval av informanter och bearbetning av data. I den kvalitativa forskningen talar 

man om validitet, vilket innebär att man ser till hela forskningsprocessens trovärdighet. I den 

här texten kommer urvalet av informanter och bearbetningen av intervjuerna diskuteras. Det 

är för att visa på trovärdighet i studien och förståelse för de problem som kan uppstå.  

Mina informanter består av klasslärare och förskollärare som jag har någon koppling till. Två 

av informanterna tidigare har varit mina mentorer under min VFU. Även förskollärarna är 

bekanta då jag arbetar extra på en av förskolorna och känner den andra förskolläraren privat. 

Även om jag kände de flesta pedagogerna upplever jag inte att det har påverkat min studie 

negativt. Dock kan det upplevas positivt att de var bekväma i intervjusituationen och med mig 

som intervjuare. De fick även bestämma var vi skulle hålla intervjun vilket kan vara en fördel 

för intervjusituationen. Min tidigare relation till lärarna har inte påverkat svaren eller studien 

då alla lärare sedan innan arbetat med motorik på olika sätt. I samtal jag har haft med 

informanterna innan studien påbörjades har jag även förstått att det finns en skillnad i synsätt 

och åsikter, vilket har lett mig till att försöka nå ett brett urval. Den enda av informanterna 

som jag inte träffat tidigare var Jannike, som nu är mammaledig. Hon bad att få 

intervjufrågorna före intervjun, för att koppla på skoltankarna igen. Då såg jag inget hinder 

med detta, men i efterhand kan man se att denna intervju skiljer sig något från de övriga. Det 

var denna intervju som inte spelades in utan endast antecknades för hand. Dock gav intervjun 

ett bra underlag med många goda reflektioner och resonemang från informantens sida, vilket 

gjorde att intervjun upplevdes tillförlitlig och relevant.  
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Patel & Davidsson trycker på att i en kvalitativ studie är det inte lika viktigt att allt är likadana 

utan ”[o]m frågan lyckas fånga det unika i en situation och detta yttrar sig i variation i svaren 

så är detta viktigare än att samma svar alltid erhålls.”
103

  

En annan faktor som kan påverka tillförlitligheten i studien är de transkriberade intervjuerna. 

Det sker ofta en viss påverkan på underlaget för analysen.
104

 I och med att man tolkar ljud i 

transkriberingen försvinner lätt betoningar och gester. Genom att jag försökt vara konsekvent 

och medveten i min transkribering med användning av t.ex. talspråk, ökar chansen för 

tillförlitlighet. Genom att transkribera direkt efter intervjun har jag haft kvar 

intervjusituationen i huvudet. Det har däremot inte fungerat i alla fall, då jag vissa dagar haft 

tre intervjuer på samma dag. I min transkribering fokuserade jag mest på det som uttryckligen 

sagts i intervjun, vilket jag ansåg vara det viktigaste för min studie.  

5.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur barns motoriska utveckling påverkar 

lärande. Jag ville även få reda på pedagogers syn på sambandet mellan motorik och lärande. 

Frågeställningar jag ville få svar på var hur barn utvecklar sin motorik, vad motorik betyder 

för lärandet och hur pedagoger arbetar med motorik i skolan. I resultatdiskussionen ska jag 

visa på de svar jag fått genom att först ta upp det viktiga ur motoriken för lärande. Därefter 

visas viktiga aspekter för arbetet med motorik för att sedan avsluta med didaktiska 

utmaningar i arbetet med motorik i förskola och skola. 

Sigmundsson och Pedersen tar upp diskussionen om huruvida arv eller miljö spelar in i 

motorik och lärande.
105

 De menar att arv och miljö samspelar med varandra. Miljöns roll i den 

motoriska utvecklingen belyses både av pedagoger och av författare.
 106

 Att barnen ska vistas i 

en stimulerande miljö är de överens om.  
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Maja som är förskollärare anser att barnen behöver en miljö som utmanar motoriken. Barn 

behöver klättra i träd, över rötter eller vistas på ojämn mark. Ett liknande resonemang har 

Nilsson då han anser att en bra lekmiljö ska ha en pedagogisk tanke. Den ska också vara 

lockande att röra sig i, pröva sig och hjälpa till att utveckla färdigheter i motorik.
107

 Ungar ska 

vara terränggående, säger Evy i intervjun. Ordet terränggående säger mycket om hur hon 

tänker om naturens påverkan. I samma stund berättar hon om att fritidspedagogerna tränar 

förskoleklassen att gå på hälarna, på insidan och utsidan av foten. Hon menar att barn som är 

uppvuxna i stadsmiljö inte kan gå på en ojämn stig utan att tappa balansen, därför är det 

viktigt att träna upp.  

Men vad har det här med lärande att göra? Jo, balanssinnet spelar en viktig roll då det gäller 

att lära sig, den vestibulära perceptionen talar om ifall vi står upp eller sitter ner, den reagerar 

också på kraftiga eller kvicka rörelser med huvudet.
108

 Särskilt vid inlärningen av läsning är 

balansen viktig då huvudet och ögats rörelse är beroende av god balans. Den vestibulära 

perceptionen reagerar över små rörelser, vilket gör att det är ett känsligt sinne. Genom att 

utveckla balans och kroppsuppfattning ökar man chansen till att lära sig att lära. Under mina 

VFU perioder har jag sett elever som har svårt att sitta still och koncentrera sig, de har haft 

yviga rörelser och också svårt med inlärningen. Jag tror att barn med god kroppsuppfattning 

och bra balansförmåga har fördel i lärande då de kan koncentrera sig på att lära sig istället för 

att hålla balansen eller koll på armar och ben.  

alla ämnen i skolan förutsätter att barnet kan uppfatta alla sinnesintryck(…) kan percipiera; det 

gäller bland annat läsning, skrivning och geografi, där särskilt form-, riktnings- och 

rumsuppfattningen är nödvändiga förkunskaper.
109

 

Det första som utvecklas hos en människa är samspelet mellan sinnen och rörelser.
110

 Som 

Holle menar i ovanstående citat har perceptionen en viktig roll i lärandet. Pedagogerna 

fokuserade mest på motorik, därför nämndes perceptionen knappt alls i intervjuerna. 
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Perception och motorik är två begrepp som är svårt att hålla isär, då de är viktiga faktorer för 

varandra. I det jag läst har motorik och perception alltid nämnts tillsammans. I inlärningen 

spelar perceptionen en viktig roll då upplevelser är viktiga. Därför anser jag att perception och 

motorik är tätt sammankopplade begrepp. Enligt Holle utvecklas perceptionen i det senso-

motoriska stadiet. Innan det har utvecklats kan man inte förvänta sig att ett barn kan lära sig 

läsa eller skriva.
111

 Det kräver mycket komplicerad integration av sinnesintrycken för att lära 

sig läsa.
112

 Flera av pedagogerna påpekade att svårigheter i läsning är svårt att se och koppla 

till motorik. Om man har en förståelse för perceptionen och motorikens sammankoppling 

anser jag att man enklare kan se kopplingen till lässvårigheter. Vikten av utveckling i 

perception har inte framgått i intervjuerna, däremot har förskollärarna betonat lekens roll i 

barnets utveckling. Leken ger stimulans för alla sinnen och stimulerar både motorik och 

psyke.
113

 På förskolan där leken står i centrum får barnen den här stimuleringen, vilket även 

förskollärarna betonade. Tyvärr kan man dock se att det saknas kunskap om perceptionen och 

motorikens nära samband hos klasslärarna. Vilket pedagogerna anser att de behöver mer 

kompetensutveckling i. 

Utvecklingen av öga/hand koordinationen är ytterligare en del som är mycket viktig för 

lärandet. Öga/hand koordinationen påverkar framförallt den fortsatta utvecklingen i 

skrivningen. Holle betonar bollspelets viktiga roll då det är det roligaste och bästa sättet att 

öva öga/hand koordinationen.
114

 På samma sätt talar en av klasslärarna om vikten av bollspel, 

då man borde ha tillgång till bollar att kasta med och sparka på. Hon menar även att det har 

inverkan på koncentrationen. Barn har inte tid att lära sig kasta boll då det tar för lång tid, 

hävdar Evy. Studien har ju visat på relevansen i att träna öga/handkoordination, dock är det 

svårt i hinna med i dagens skolmiljö. Det vore det intressant att titta på alternativa sätt att 

träna den här färdigheten. Barn idag har olika slags tv-spel och konsoler hemma, hämmar det 

eller hjälper det utvecklingen? Detta är inget jag kan ge svar på utifrån den här studien, men 

är absolut något som är intressant att undersöka i vidare forskning.  
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Det är viktigt för lärandet att kunna bedöma avstånd till papperet, katedern eller kompisen. 

Även i det sociala samspelet är det viktigt med öga/hand koordinationen för att kunna vara 

med i lekar och samarbetsövningar. Barn som inte har kontroll på sin kropp har svårt att 

interagera med andra barn, vilket leder till fler svårigheter i skolmiljön. Därför är det av 

största vikt att skolan ger möjlighet till träning av motoriken redan på ett tidigt stadium i 

skolgången, för att elever inte ska komma efter i undervisningen eller få problem med det 

sociala umgänget.  

Det finns oerhört lite resurser (…) Fokus läggs nästan alltid på läs och skriv och mycket sällan 

på motoriken.(Jannike) 

Tyvärr verkar inte fokus ligga där i dagens skola. Detta är något pedagogerna i studien 

bekräftar då de menar att fokus läggs på att uppnå särskilda ämnesmål, snarare än på barnets 

utveckling i sin helhet. Dock visar ju studien också att motorisk träning inte behöver stå i 

motsats till ämnesundervisning, då även ämnesundervisningen tjänar på en utökad motorisk 

träning.  

De lärare jag intervjuade var överens om att man borde få mer kunskap om kopplingen mellan 

motorik och lärande. Främst om vad som händer i kroppen när man rör sig och inte rör sig. 

Det är flera faktorer som påverkar elevers optimala förmåga att tillägna sig kunskap. En 

förutsättning för god inlärning är frisk luft, bra kost och god sömn, men även motion.
115

 Alla 

lärare var överens om att det finns ett samband mellan motorik och lärande. Jag håller med 

om att det finns ett samband mellan motorik och lärande och anser att den kopplingen borde 

synliggöras mer under lärarutbildningen. Motorikens betydelse för lärande borde genomsyra 

all undervisning i både förskola och skola, för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för 

tillägnandet av kunskap. 
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5.2.1. Viktiga aspekter att arbeta med motorik 

Pedagogerna arbetade främst med motorik i skolan genom rörelse i undervisningen och som 

pausrörelse. Före min studie var jag inte så medveten om rörelsens roll i undervisningen, utan 

främst på pausrörelsens betydelse. Nedan kommer jag redogöra och diskutera användningen 

av de båda arbetssätten.  

Rörelse i undervisningen främjar koncentrationen. Genom att röra på sig får barnen ny energi 

och orkar mer. Det är även bra med variation i undervisningen då de lär sig på olika sätt. Då 

får man dubbelinlärning, som en pedagog sa. Att ta tillvara på motoriken i undervisningens 

olika moment är ett sätt för pedagogerna att underlätta för eleverna. Många av pedagogerna 

pratar om att klippa, klistra och plocka med material, vilket är ganska enkla medel till 

motorisk stimulering. Maltén menar att variation mellan att aktivt lyssna och egen 

bearbetning av kunskapen är viktig om inlärning ska ske.
116

 Att vi är olika och också lär oss 

på olika sätt vill lärarna betona. Det är lätt att man bara lär ut på det sätt som man själv lär sig 

på, vilket kan göra att några elever hamnar i kläm. Genom varierad undervisning, som 

stimulerar olika sinnen och ger rörelse åt kroppen, anser jag att man ger eleverna den bästa 

möjligheten till inlärning.  

Det är vidare viktigt med regelbundna pauser under inlärningen eftersom kunskapen behöver tid 

att stabilisera sig.
117

  

Rörelse som paus är ett viktigt komplement i undervisningen. Då ger man eleverna möjlighet 

att röra på sig, ha roligt och tänka på något annat, säger en av lärarna. Fysisk aktivitet är ett 

bra komplement till undervisningen då begrepp och sammanhang klargörs och utvidgas.
118

 

Rörelse som paus kan användas på olika sätt. Dels genom att använda sig av Röris då man 

övar olika motoriska moment till musik, i klassrummet eller ute. Men även genom att ”ta 

luftare” vilket innebär att eleverna springer ut och gör någon övning.  
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Som jag tog upp i analysen så kan tiden, gruppen och utrymmet förhindra möjligheterna för 

det här arbetssättet. Båda arbetssätten är bra men kan fylla olika funktioner. Det fungerar inte 

i alla grupper att avbryta lektionen för att röra på sig, en del elever blir allt för stimmiga av det 

och har svårt att komma igång efteråt. För de grupperna är det bättre med rörelse integrerat i 

undervisningen så att man skapar utrymme för rörelse i arbetsgången. Dock kan elever som 

har långa arbetspass behöva en rörelsepaus för att samla ny kraft och få ett avbrott.  

5.2.2. Didaktiska utmaningar 

Som pedagog är det flera saker man ska ta hänsyn till i sin undervisning. Det står i läroplanen 

att vi ska anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar men även ta hänsyn till 

tidigare erfarenheter, bakgrund och språk.
119

 En faktor till att det inte blir så mycket rörelse i 

undervisningen är tiden. Vi behöver en timme till i skolan, säger en av klasslärarna. De menar 

på att det är så mycket krav och allt är viktigt, därför tar lärare av det som inte betonas lika 

mycket. Det läggs mer pengar och på läs- och skrivinlärningen än på den motoriska 

stimuleringen. Vilket gör att fokus då ligger på ämnen istället för färdigheter. Genom att 

idrottstimmar reduceras och mer pengar går till läs och skrivsvårigheter visar skolan vart 

fokus är. En som diskuterat att det försvinner mer och mer idrottstimmar är Ingegerd Ericsson 

då hon ifrågasätter om målen i kursplanen lyckas uppfyllas.
120

 Hon menar vidare att ”den 

minskade tiden för idrottsundervisningen kan därför öka risken för brister i motoriska 

färdigheter.”
121

 Då idrottstimmarna minskar är det extra viktigt med rörelse i klassrummet. 

Det kan inte ersätta idrotten, utan kan bara ses som ett komplement. I den kommande 

kursplanen för Idrott och Hälsa, Lgr11, står det att eleverna ska få undervisning i 

grundmotorik.
122

 Detta gör att motoriken blir ett delmål i undervisningen jämställt med andra 

undervisningsmål.  
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Tyvärr finns motorik som ett undervisningsmål bara definierad i kursplanen för Idrott och 

Hälsa. Ett övergripande mål som gäller för alla ämnen vore att föredra då motoriken har en 

ytterst viktigt för lärandet i alla ämnen, särskilt i tidigare åldrar. Rumsuppfattningen som är av 

stor betydelse för matematikinlärning, men även skrivinlärning, kan förbättras med träning av 

den vestibulära perceptionen.  

Förmågan att förflytta sig ger barnet kunskap om rummet och avståndet mellan sig självt och 

föremål i omgivningen. Det räcker inte att bara se saker och ting för att kunna lära sig att 

bedöma avstånd. Hjärnan måste också ’känna in’ avståndet med hjälp av förnimmelserna från 

kroppen.
123

 

Därför är motorisk träning viktig även för teoretiska ämnen som matematik och geografi. 

Vilket jag anser styrker användandet av motorik, i alla ämnen. 
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6.  Avslutning 

Att underlätta skolsituationen för barn genom att förbättra deras förutsättningar för inlärning och 

hitta flera vägar för inlärning är dock inte kontroversiellt, det är nödvändigt!
124

 

Det finns en utmaning i det här citatet om att ge barnen bästa förutsättningarna till inlärning. 

Min studie syftade till att få ökad förståelse för hur elevers motoriska utveckling påverkar 

lärandet. Det har varit intressant att läsa om motorik och lärande samt höra hur lärare ser på 

ämnet. Jag har fått mycket kunskap och insikt vilket är relevant för min yrkesroll. En sådan 

här studie är begränsad både i tid och i omfång. En forskningsvision till fortsatt studie skulle 

vara att testa och observera elever i deras motoriska färdigheter och inlärning. Genom att se 

hur idrottstimmarnas samband med inlärning är skulle vara ett intressant ämne. Särskilt i 

samband med den nya kursplanen och då det blir färre timmar idrott i skolan. En annan 

forskningsvision är Röris påverkan på inlärningen. Nästan alla lärare jag mött använder sig av 

Röris. Att se om användningen av Röris påverkar elever inlärning skulle styrka motivet av 

motorisk stimulering. Ämnet är mycket relevant för lärare, för att som lärare har man ett 

ansvar för att hjälpa eleverna att få redskap till att lära sig att lära. Den nya kursplanen 

kommer att understryka motorikens roll i idrottssammanhang men jag hoppas också att 

rörelsen kommer in även i andra ämnen. Avslutningsvis kommer här en sammanfattande dikt: 

Ögon kan se och öron kan höra 

men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 

men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi skall lära oss något om vår jord, 

så räcker det inte med bara ord. 

Vi måste få komma det nära; 

Hela kroppen behövs för att lära!
125
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Bilaga 1 

Bilaga Intervjuguide 

Syftet med min undersökning är att få ökad förståelse av hur elevers lärande påverkas av 

motorik. Mina frågeställningar är hur lärare ser på motorik, hur de arbetar med det. Och om 

det gör det vilka arbetssätt de använder. 

Det är frivilligt att vara med vilket innebär att du kan avbryta när du vill och hoppa över 

frågor. Jag kommer att använda de uppgifter jag får fram med största konfidentialitet och de 

uppgifter som samlas in kommer endast gå till mitt examensarbete.   

Bakgrundsfrågor 

Vem är du? 

Namn, kön, ålder  

 

Hur ser din lärarroll ut? 

Utbildning, vilka åldrar, hur länge har du varit verksam, vilka ämnen har du läst, vilka 

undervisar du i? 

 

Vilket/vilka ämnen brinner du lite extra för som lärare? 

 

Har du tagit någon kurs efter/innan utbildningen som har varit av betydelse för ditt 

yrke? 

 

Huvudfrågor 

Vad betyder motorik (rörelse) för dig och i ditt lärande? 

Hur tror du att eleverna bäst utvecklar sina motoriska färdigheter?  Var? I vilken miljö? 



 

Använder du någon motorisk stimulering i klassrummet utöver den schemalagda 

idrotten? Kan du ge exempel? Varför är det bra? Vad tränar det? Vilket syfte har du med det? 

Om du har det/ Om du skulle ha det Hur tror du eleverna uppfattar den här motoriska 

stimuleringen tror du? 

 

Hur tycker du att andra ämnen påverkas av motoriken? Vilka ämnen påverkas mest? 

Varför? 

 

Kan du se något samband mellan god motorik och god skiv- och läsutveckling?  

Vad för samband? 

 

Hur kan motoriska svårigheter yttra sig i förskolan/skolan?  

 

På vilka sätt kan du som lärare/förskolelärare upptäcka motoriska svårigheter som 

ligger till grund för läs- och skrivsvårigheter? 

 

Vad gör ni om ni ser att ett barn har motoriska svårigheter? Kan du ge exempel på hur 

det skulle gå till i så fall? 

 

Hur många schemalagda rörelselektioner har eleverna i veckan?  

Tycker du att de skulle behöva mer?  

Ä r det du som har dem? 

 

Vad tycker du en kompetent förskolelärare/lärare bör ha kunskap om när det gäller 

motorik? 

 

Har du något att tillägga? 


