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Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar rörelsens betydelse för 
elevers lärande samt hur de använder sig av rörelse i sin undervisning. I studien använde 
vi oss av en kvalitativ forskningsmetod och vi genomförde tio semistrukturerade 
intervjuer på två olika skolor. En skola arbetade traditionellt och den andra arbetade 
med lärstilar, i år 1-6. Resultatet visade att lärarna använde sig av rörelse under 
skoldagen i varierad mängd och deras medvetenhet om rörelsens betydelse för lärande 
skiljde dem åt. En del av lärarna ansåg att de använde sig av för lite rörelse när de 
undervisar på grund av bland annat okunskap, begränsade arbetsytor och en ”rädsla” för 
att eleverna inte skall återfinna fokus och koncentration. Samtliga lärare var eniga om 
att rörelsen är en viktig del av undervisningen och att den är viktig för elevernas lärande. 
Det var en märkbar skillnad i användandet av rörelse mellan skolorna, framförallt i år 4-
6. 
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1. Inledning 
Vi har valt att fördjupa oss i rörelsens betydelse för elevers lärande och hur lärarna ute 
på två skolor arbetar med det. Det är ett aktuellt ämne idag men är lärarna medvetna om 
betydelsen av att använda rörelse i deras undervisning? I läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) står det att skolan ska sträva efter att erbjuda alla 
elever 30 minuter daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Problemet är att det inte är 
många skolor som har kommit igång med detta ännu. Eftersom detta är något som 
skolorna, enligt Lpo 94, ska sträva efter är det viktigt att vara införstådd i ämnet och 
vara medveten om rörelsens positiva konsekvenser för elevers lärande.  
 
Idrottstimmarna i skolan blir hela tiden färre och färre och aldrig har Sveriges barn haft 
så få idrottstimmar som de har idag (Ericsson, 2006). Klasserna blir hela tiden större 
vilket medför att det är trångt i klassrummet och det finns inte kvar lika mycket yta till 
rörelse. Genom rörelse och fysisk aktivitet får barn en kompetens och en tro på sig 
själva. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) menar att motoriskt osäkra barn kan ha 
svårt att känna en samhörighet och gemenskap i leken. Det är enormt betydelsefullt att 
dessa barn får öva upp sin motorik för att känna gemenskap. Om en elev inte känner 
någon gemenskap leder det till att det blir svårt att lära sig. Många barn i skolan har ett 
rörelsebehov och för att överhuvudtaget klara av att sitta still och kunna koncentrera sig 
behöver de får röra på sig emellanåt. Många av barnen i skolan kan inte heller ta till sig 
kunskap på det vanligaste sättet som att bara lyssna, läsa eller skriva. Vissa barn behöver 
uppleva, lära sig med kroppen för att förstå. Hannaford (1997) skriver att för att hjärnan 
ska fungera vid lärande behöver också kroppen övning och möjlighet att utvecklas. 
Ericsson (2003) konstaterade i sin forskning att elevers skolprestationer i matematik 
och svenska förbättras om man erbjuder elever daglig fysisk aktivitet och motorisk 
träning under skoldagen. Leken är förknippad till lusten och lusten är förknippad till 
lärande. Leken och rörelsen är en viktig förutsättning för lärande. Läroplanen (Lpo94) 
tar upp betydelsen av att leken är skapande och lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet. Det finns många faktorer som visar att barn behöver rörelse för att lära sig och 
ta till sig kunskap och framförallt för att finna lusten till lärande. Att införa rörelse i 
undervisningen visar på att det finns fler faktorer som hjälper än stjälper. 
 
Genom vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) har vi fått varit delaktiga i skolors olika 
sätt att bedriva undervisningen och vi har blivit insatta i hur skolorna arbetar med att 
inkludera rörelse i undervisningen. Vår utgångspunkt innan vi startade vårt arbete var 
att skolor kan i stor utsträckning skilja sig åt i deras syn på rörelsens betydelse för 
elevers lärande. Tas betydelsen av rörelse för elevers lärande på fullt allvar eller läggs 
den mesta kraften på vanlig ”traditionell bänkundervisning?”. Detta är något vi ska 
undersöka vid två skolor som arbetar på två olika sätt. Den ena skolan arbetar mer 
traditionellt och den andra skolan arbetar med lärstilar där man ser barnet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Barnen får lära sig på det sätt som passar dem bäst.  
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1.1 Syfte 

Syftet är undersöka hur lärare uppfattar rörelsens betydelse för elevers lärande och hur 
de använder sig av rörelse i sin undervisning. 
 

1.2 Forskningsfrågor 

1. Vad säger forskning och litteratur om rörelsens betydelse för lärandet? 
2. Hur upplever lärarna rörelsens betydelse för lärande? 
3. Ingår rörelse i de utvalda lärarnas undervisning? 
4. Vilken uppfattning har man vid två skolor till rörelsens betydelse för lärandet? 
 

1.3 Begreppsdefinitioner 

 
Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet är all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning 
vilket omfattar all medveten och omedveten muskelaktivitet som till exempel städning, 
motion och träning. Men även andra automatiserade rörelser hör till denna del 
(Folkhälsoinstitutet, 1997).  
 
Rörelse: Rörelse betyder ungefär samma sak som fysisk aktivitet men innebär att 
motoriken sätts i fokus där samspelet mellan nerver och muskler är viktiga 
(Folkhälsoinstitutet, 1997).  
 

Motorik: Ericsson (2003) tar upp Röthigs (1977) definition av det allmänna begreppet 
motorik som står för människans rörelseförmåga och rörelsemönster vilket omfattar 
flera olika system av hjärnfunktioner som tillsammans bildar vår totala rörelsekapacitet. 
Ericsson (2003) menar även att begreppet även innefattar hur människans rörelser 
utvecklas och lärs in.  
 
Lärande: Säljö (2000) menar att lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet vilket 
betyder att vi lär oss i alla situationer i livet. Inlärningssvårigheter är egentligen specifika 
problem som uppstår när barnen förväntas tillägna den kunskapen som skolan begär av 
dem. För att motverka detta behöver skolan erbjuda olika metoder i lärandesituationen 
för att alla barn ska få möjlighet att lyckas. 
 
Traditionell skola: Vi har gjort intervjuer på en skola som arbetar mer traditionellt och 
med detta menar vi att samtliga elever oftast får arbeta på samma sätt. Vanligaste 
undervisningen ser ut på följande sätt: Läraren går igenom vad som ska göras och sedan 
jobbar barnen på sin plats, på samma sätt. Oftast sker detta genom att läsa och skriva.  
 
Skola med lärstilar: Intervjuer har även genomförts på en skola som arbetar med 
lärstilar. På den skolan tar man stor hänsyn till att alla elever lär sig olika. En av 
lärstilarna är att man lär sig genom att röra sig.   
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2. Litteraturgenomgång 
Under litteraturgenomgången kommer vi att presentera relevant litteratur och forskning 
som är förknippad med vårt ämne och svarar på forskningsfråga 1. Litteraturen ger 
inledningsvis en referensram till vår studie och kopplas sedan till studiens resultat.  Vi 
har valt att dela upp genomgången i allmän litteratur, styrdokument och forskning. 
Gränsen mellan litteratur och forskning kan ibland vara oklar men vi har valt att dela 
upp det som allmän litteratur och gedigen forskning för att inget ska missförstås.  
 

2.1 Rörelsens betydelse: förr och nu 

Ericsson (2003) poängterar att kroppsrörelse är grundläggande för människans hela 
utveckling och för upplevelsen av sig själv. Genom rörelse och lek stärker vi vår 
benstomme, uthållighet, muskelmassa och förbättrar balans och 
koordinationsförmågan. Vi får ökad kunskap om världen omkring oss, vad vi själva 
klarar av och hur vi reagerar i olika sammanhang. Dessutom får vi social träning genom 
rörelseträning i grupp. Vi lär oss att samarbeta och att anpassa oss till gemensamma 
regler. Motorisk kompetens är viktigt för självkänslan och den ger status bland andra 
barn. Avvikande eller omogen motorik kan ibland vara en bidragande faktor till varför 
ett barn känner sig utanför eller rent av blir mobbat. Sandborgh-Holmdahl & Stening 
(1993) understryker att vi inte är födda till stillasittande. De vuxna måste medvetet ge 
barnen möjlighet till rörelse och inte bara en gång om dagen. Grindberg & Langlo 
Jagtøien (2000) poängterar att allt färre barn ägnar sig åt fysisk aktivitet. De har långa 
skoldagar, platser och fria ytor för barnens egna aktiviteter blir hela tiden färre. Video, 
Tv, datorer och datorspel har en stor dragningskraft och allt fler barn visar tecken på 
fetma, hållningsfel och dålig hjärt- och lungkapacitet. Tio minuters pausgymnastik varje 
dag ger en god effekt på barnens motorik, fysik och hälsa. Det är dock viktigt att alla 
barnen får positiva upplevelser av att vara fysiskt aktiva varje dag  
 
Womersjö (2006) konstaterar att i skolan använder vi ord som lektion vilket borde 
innebära att vi ska leka fram kunskap. Lusten att lära är kopplad till hälsan och 
välbefinnande. De gynnas av flera faktorer som trygghet, trivsel, delaktighet, inflytande, 
självkänsla samt att få använda alla sinnen och utveckla kreativitet. Författaren menar 
att rörelsens betydelse inte alltid har varit självklar utan snarare tvärtom. Hannaford 
(1997) skriver att enligt vetenskapsmän ansågs hjärnan vara platsen för den högre 
tankeverksamheten och det fanns inte plats för områden som skulle innehålla rörelse. 
De tyska läkarna Eduard Hitzig och Gustav Fritsch fann år 1864 att genom att stimulera 
vissa delar av hjärnbalken på hundar kunde de observera muskulära sammandragningar 
på motsatt sida av kroppen. John Hughlings Jackson fann liknande resultat på 
människan men förklarade bort det år 1870 genom att skriva att tanken att använda 
hjärnhalvorna åt rörelse var oöverstigligt. Skälet var att hjärnbarkens vindlingar ansågs 
vara till för tankar och inte rörelse.  
 
Ericsson (2003) tar upp att i ett historiskt perspektiv har idrottsämnet aldrig haft så få 
undervisningstimmar. Under 1930- och 1940 talen hade Sveriges elever fyra 
idrottslektioner i veckan samt 12 friluftsdagar per läsår. Idrottsundervisningen i skolan 
har under 1990-talet minskat från ca 756 timmar idrott och frilufsverksamhet till 500 
timmar. Den minskade tiden för idrottsundervisning har fått till följd att sjukgymnaster 
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och läkare har under senare åren fått allt yngre patienter som är överviktiga, har 
diabetes eller lider av rörelseproblem. 
 

2.2 Hjärnan  

Enligt neurofysiologen, Carla Hannaford (1997) är bevisen tydliga att rörelse påverkar 
vår inlärning. Hon beskriver hur hjärnan påverkas vid fysisk aktivitet. Hon poängterar 
hur snabbt hjärnan inaktiveras av att vissa delar i hjärnan inte kommer i kontakt med 
varandra vid inlärning. Eftersom Hannaford är neurofysiolog i sin profession så visar 
hon på vad som sker i hjärnan och vad hjärnan behöver för lärandet. Hon ger en 
ingående presentation av hjärnans funktioner. Hannafords syn på rörelsens betydelse 
för inlärningen är att höger och vänster hjärnhalva måste stå i förbindelse med varandra 
för att lärande skall kunna ske på ett tillfredsställande sätt. Denna koppling sker endast 
genom rörelse. Rörelser gör att det Retikulära Aktiverings Systemet (RAS) aktiveras. 
RAS fungerar vid stimulans som en startmotor för den tänkande delen av hjärnan. RAS 
måste aktiveras med jämna mellanrum för att bibehålla koncentrationen vid inlärning. 
Hannaford (1997) framhäver betydelsen av de så kallade korslaterala rörelserna för att 
sammankoppla höger och vänster hjärnhalva. Dessa rörelser kallas i allmänhet för 
hjärngymnastik. Rörelserna är till hjälp för att hjärnan skall stimuleras till inlärning. 
 
Liksom Hannaford skriver Bodström (1998) om rörelsens betydelse för inlärning Hon 
påpekar att inlärningen sker med både kroppen och knoppen och hon är övertygad om 
att tankar förankras med hjälp av rörelser.  
 

2. 3 Förankring i styrdokument 

2.3.1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att främja lärandet och att stimulera eleven att 
inhämta kunskaper. Undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och 
behov. Eleven ska ges möjlighet att prova så många uttrycksformer som möjligt t.ex. 
drama, dans, bild och språk (Lpo94).  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, kan man läsa att skolan ansvarar 
för att varje elev efter genomgången grundskola ”har grundläggande kunskaper om 
förutsättningarna för en god hälsa samt förståelse för den egna livsstilens betydelse för 
hälsan och miljön” (s 10).  
 

2.3.2 Statens skolverks författarsamling 

För att förbättra möjligheterna till den fysiska aktiviteten utarbetas en plan för 30 
minuters fysisk aktivitet under varje skoldag. Riksdagen beslutade år 2003 om en ändrig 
i förordningstexterna för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklasserna, 
fritidshemmen och de frivilliga skolreformerna (SKOLFS 2003:17). 
 
“Skapande 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. I 
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skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinneliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas” (Statens skolverks författarsamling, 2003). 
 

2.3.3 Kursplanen för idrott och hälsa 

I kursplanen för idrott och hälsa står det att i slutet av femte skolåret ska eleverna 
behärska olika motoriska grundformer. De ska kunna utföra rörelserna på ett balanserat 
och kontrollerat sätt och även klara av att behärska enkla dans- och rörelse- uppgifter till 
musik. För att samtliga elever ska kunna uppfylla dessa mål är det betydelsefullt att 
tidigt fånga upp barn som vid skolstarten uppvisar ett omoget rörelsemönster. 
Tillsammans med sina klasskamrater ska de få träna sin motorik på lustfyllt sätt under 
skoldagen (Skolverket, 2000). 
 

2.4 Motorisk utveckling 

När man talar om motorisk utveckling brukar man beskriva hur barnet kan lyfta 
huvudet, krypa och gå osv. Det innebär att ett barn gradvis tillägnar sig färdigheter som 
har med förflyttning och rörelse att göra. Det är viktigt att människan ska kunna röra sig 
målinriktat och obehindrat i förhållande till de krav de ställs inför. Ett målinriktat 
rörelsemönster är resultatet av en utveckling av de fysiska egenskaperna, sinnena och 
den motoriska utvecklingen. Det finns två centrala orsaker för den motoriska utveckling, 
de fysiska förutsättningarna och summan av rörelseerfarenhet (Grindberg & Langlo 
Jagtøien, 2000). 
 
Ericsson (2005) skriver att den motoriska utvecklingen är en livslång process som börjar 
vid fosterstadiet och fortsätter livet ut. Motoriken utvecklas från reflexrörelser till att 
slutligen bli automatiserad. Hon beskriver automatisering som att när en individ 
automatiskt kan utföra en inlärd rörelse utan att behöva tänka på det.  När en rörelse är 
automatiserad kan barnet lära sig mer avancerade finkoordinerade rörelsemönster. 
Danielsson, Auoja, Sandberg och Jonsson (2001) påpekar att om barnens kroppar ska 
utvecklas normalt krävs fysisk aktivitet i form av rörelseträning. Barnen måste innan 
skolstart ha fått möjlighet att gång på gång utföra och träna in grundrörelserna för att få 
dem automatiserade. Man ska inte behöva tänka på hur man utför enkla rörelser, det ska 
gå av sig självt annars kan det vara svårt att koncentrera sig på skolarbetet. Man ska inte 
behöva lägga ner all sin energi på sina rörelser (sin motorik) och inte ha någon kognitiv 
kapacitet kvar för att lära in. Författarna hävdar att vinsten av automatisering blir att 
kognitiva resurser frigörs. Då ges möjlighet till att frigöra kognitiv kanalkapacitet till 
koncentrationen på andra områden såsom läsa, skriva och räkna. 
 
Ericsson (2005) tar upp att motoriken genomgår en utveckling som motsvarar det 
centrala nervsystemets. Författaren nämner Holles (1978) beskrivning av motorikens 
utveckling i fyra faser: 
”1. Reflexrörelser (utan storhjärnas medverkan) 
 2. Symmetriska rörelser (begynnande medverkan av storhjärna) 
 3. Viljestyrda, motiverade, differentierade rörelser 
 4. Automatiserade rörelser” (s. 29)  
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Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) beskriver grovmotorik som beteckningen på stora 
rörelser som exempelvis springa, hoppa, klättra och gå. Medan finmotoriken har finare 
rörelser som krävs när man ska sy, skriva eller andra koncentrationsbetingade saker 
med händerna. Rörelser med munnen och ögonen hör också till finmotoriken. Hur 
snabbt ett barn passerar ett visst stadie i den motoriska utvecklingen har mycket med 
mognad och miljön att göra. Ericsson (2005) tar upp att om ett barn inte behärskar en 
viss rörelseförmåga ska denne erbjudas den färdighet som utvecklingsmässigt gynnar 
eleven, så att den blir inlärd och automatiserad. Därmed minskar risken för att 
misslyckas och minskad självtillit. Hon poängterar att utvecklingen av en viss 
rörelsefärdighet är beroende av mognad, miljö men även möjligheten till övning och 
social stimulans.  
 
Danielsson m.fl. (2001) nämner att barns motorik och den intellektuella förmågan går 
hand i hand. Även barnets jagutveckling påverkar rörelseförmågan. Ett barn som känner 
sig trygg i sin kropp har ofta ett bättre självförtroende än ett motoriskt osäkert barn.  
Detta självförtroende sprider sig gärna till andra utvecklingsområden och får en positiv 
effekt på inlärningssituationen.  Barnen behöver uppmuntras till en positiv attityd till 
fysisk aktivitet och rörelse. Författarna påstår att barnen behöver bli erbjudna dagliga 
fysiska aktiviteter. De nämner neuropsykiatern Matti Bergströms forskning som visar att 
barn som får utlopp för sitt rörelsebehov och får leka blir mer koncentrerade och 
motiverande till lärandet. Det är genom leken de utvecklar alla sina sinnen, 
tankeverksamheten och befäster sina kunskaper. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) 
menar att de har ett fysiologiskt behov av rörelse och ska inte behöva sitta stilla alltför 
långa stunder. 
 
Wolmersjö (2006) skriver att i förskoleklass och i första klass kommer barnen in i en 
tillväxtperiod där armar och ben växer snabbt. Barnet får ett överskott av motoriska 
impulser och det blir svårt att sitta still. Det kan vara en förklaring till varför många barn 
tycker att det är skönt att röra på sig under lektionstid.  
    

2.4.1 Motoriska brister 

Ericsson (2005) tar upp att motoriska brister kan medföra negativa konsekvenser för 
barnets vardag, skola och på fritiden. Grovmotoriska svårigheter kan få konsekvenser för 
förmågan att kunna koncentrera sig på sina skoluppgifter. Bristande finmotorik kan 
medföra att barnet har svårt att skriva vilket kan resultera i att det kan vara tröttsamt 
och det kan påverka skrivförmåga negativt. Barn med så kallad omogen motorik kan 
jämföras med yngre barn. Rörelserna är klumpiga, slängiga och dåligt samordnade. Barn 
med omogen motorik kan ibland bero på att barnet inte har fått tillräckligt med 
stimulering och har därför inte fått möjlighet att utveckla god kroppsuppfattning eller 
att automatiserat sina grundrörelser. Svag muskelspänning kan medföra att barn får 
svårt att sitta still. För att öka muskelspänningarna i kroppen behöver barnen röra på 
sig. Genom rörelse får barnen högre muskelspänning men samtidigt kan de förlora 
koncentrationen igen.  Svårigheter att samordna kroppens rörelser på ett smidigt sätt 
kan bero på svårigheter att göra olika saker med den högra och vänstra eller övre och 
nedre kroppshalvan. Motoriska samordningsproblem kan störa barnets 
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koncentrationsförmåga i inlärningssituationer därför att mycket energi och 
uppmärksamhet går till samordna kroppens rörelser.  
 
Ericsson (2005) tar upp att trots många pedagoger anser att motoriska brister kan få 
negativa konsekvenser för barns koncentrations- och inlärningsförmåga finns det inte 
tillräckligt med vetenskaplig forskning på det. Wolmersjö (2006) poängterar att i 
Ericssons avhandling (2003) visar resultatet ett samband mellan sämre motorik och 
inlärningsproblem.  
 

2.4.2 Motorikens helhetsperspektiv på olika åldersstadier 

Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) beskriver hur ett barns olika faser kan se ut. I år 1 
har barnet kommit in i en tillväxtperiod där armar och ben växer. De har svårt att sitta 
stilla, snubblar lätt, stökigt rörelsemönster m.m. I år 2 förbättras balansen och de kan 
lätt lära sig danssteg.  Barnen har olika tempo att tillägna sig motoriska färdigheter. 
Många behöver mycket tid till de grundläggande rörelserna. Dessa ska finputsas och 
automatiseras och användas i leken, vardagslivet och i undervisningssituationer. I år 3-4 
är de viktigt att få behärska det som de kan men även få nya utmaningar. Därför är det 
viktigt att observera motoriska färdigheter. I år 5-6 har de flesta barn fått sina rörelser 
automatiserade. Det är därför viktigt att ta vara på initiativ och kreativitet och hela tiden 
försöka att komma vidare när det gäller att behärska olika rörelser.  
 

2.5 Koncentration 

För att vi ska kunna lära oss något krävs det att vi kan koncentrera oss och vara uthålliga 
vilket gäller all form av inlärning. För att koncentrationsförmågan ska utvecklas krävs 
det både träning och tid. Koncentrationsförmågan är en del av våra hjärnfunktioner och 
ingriper i vårt tänkande. Att vara koncentrerad innebär att med sina sinnen söka 
användbar information på ett effektivt sätt. Därefter ska informationen värderas så allt 
viktigt kommer med och allt oviktigt utesluts. För att kunna koncentrera sig på en 
uppgift krävs det att man kan rikta uppmärksamheten, perception, sina tankar och sina 
känslor mot en viss uppgift. Koncentrationen är inte en avgränsad kognitiv funktion 
utan är även beroende av till exempel språk, minne och motorik (Ericsson, 2006).  
 
Ericsson (2006) tar upp att svårigheter med att hålla kvar uppmärksamheten och vara 
lättstörd hör till lätta eller måttliga koncentrationssvårigheter. Barn med 
koncentrationssvårigheter har ofta även andra problem t ex. med motoriken, perception 
eller språket. Fem procent av alla förskolebarn har svårt att koncentrera sig samtidigt 
som de har några andra svårigheter. För många barn med motoriska eller perceptuella 
brister blir skolstarten den negativa vändpunkten då det krävs att de ska kunna sitta still 
och kunna koncentrera sig. Många barn med koncentrationssvårigheter har 
automatiseringsproblem och mycket energi går åt till att tänka. För dessa barn är det 
viktigt att deras vardagliga grundrörelser blir automatiserade så att det får kraft och 
energi till sitt lärande.  
 
Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) skriver att för att kunna sitta stilla krävs att 
balanssinnet är välutvecklat. Om barnet inte har bra balans kan de behöva korrigera 
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kroppsställningen ofta vilket är påfrestande. Författarna tar upp några viktiga aspekter 
för att barnen ska kunna sitta still: att de får röra på sig ofta, hoppa och springa, träna 
balans och koncentrationen.  
 
Ericsson (2006) anser att motivationen är ett nyckelelement. Hon tar upp exemplet att 
barn kan sitta still hemma i flera timmar och spela datorspel men inte hålla 
uppmärksamheten uppe för en skoluppgift. Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) 
påpekar att det ligger nära till hands att den som har svårt att lära sig ofta upplever 
misslyckanden i skolan vilket leder till att de tappar lusten. Finns inte lusten är det svårt 
att finna koncentrationen. Författarna anser att man ska ta tillvara på att använda 
rörelse när vi lär oss för att förstärka längtan efter att lära. Ericsson (2006) menar att 
det finns risk för att barn med koncentrationssvårigheter inte får den hjälp de behöver 
med motorik och perceptuella problem. Hon poängterar att för barn med motorik- och 
koncentrationssvårigheter behövs en medveten pedagogik. Det krävs mer kunskaper om 
utveckling av sinnen, kroppsrörelser och erfarenhet av att observera barns 
rörelsemönster.  
 

2.6 Lärstilar 

Honey & Mumford (2006) poängterar att alla barn är olika och lär sig med hjälp av olika 
sinnen och metoder. Författarna uppmärksammar detta faktum att alla personer är olika 
och agerar på ett visst sätt i lärandeprocessen. De tar upp fyra grupper och hur 
personerna i den tillhörande gruppen agerar i sin lärstil.  
 

� Den aktive vill gärna prova allt på en gång och brukar därigenom handla först och 
tänka sedan. Den aktives dagar är fulla av aktivitet och så snart spänningen har 
lagt sig efter en aktivitet så ser personen sig om efter nästa. 
 

� Den reflekterande vill gärna fundera över sina upplevelser och betrakta dem ur 
olika synvinklar. Personen samlar in information och tänker efter innan den 
fattar ett beslut. 

 
� Den teoretiske tänker igenom problem logiskt, på djupet och steg för steg. 

Personerna som är teoretiker tycker om att sammanställa och analysera. 
 

� Den pragmatiske vill se om idéer, teorier och tekniker fungerar i praktiken. De är 
framförallt jordnära, praktiska människor som vill fatta praktiska beslut och lösa 
problem. 

 
Honey & Mumford (2006) framhäver att alla stilarna ingår som stadier i lärandet men 
att människor mer eller mindre agerar genom en lärstil. Bodström & Svantesson (2007) 
ger tips och insikt i hur man kan arbeta med olika lärstilar. De utgår från att alla barn tar 
till sig kunskap på olika sätt. Alla har en individuell lärstil och den förändras ytterst lite 
under livets gång. Problemet kan ligga i att bli medveten om sin egen speciella lärstil och 
vilka faktorer som kan påverka i lärandesituationen. Författarna använder sig av ”The 
Dunn & Dunn Learning Style Model” som utgångspunkt i boken. Enligt professorerna 
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Dunn & Dunn definieras en lärstil med ”/…/hur en individ koncentrerar sig, processar 
och bearbetar nytt och svårt material” (s. 21). I avsnittet om de fysiska faktorernas 
inverkan vid inlärningen så behandlar författarna sinnena och deras undergrupper 
angående vilken lärstil som passar bäst för varje individ. Undergrupperna till sinnena 
delas in i den visuelle, den auditive, den taktile och den kinestetiske eleven. 
 

� Den visuelle lär sig bäst genom synen och passar väl in i skolans textbaserade 
system. De är ofta goda läsare och skribenter. I en lärares ögon är den visuelle en 
effektiv elev. 

 
� Den auditive lär sig bäst genom att lyssna. Av de olika undergrupperna är det den 

auditive som lär sig bäst genom föreläsningar och muntliga instruktioner. Eleven 
gillar att diskutera och verbalisera kunskapen. 

 
� Den taktile har lärandet i händerna. Han får fokus på lärandet genom att göra 

något med händerna under till exempel föreläsningen. Han behöver inte 
nödvändigtvis titta på läraren för att följa med under lektionen. 
 

� Den kinestetiske vill lära genom att använda hela kroppen. Hans lärande är ett så 
kallat ”learning by doing”. Den kinestetiskes favoritfråga till läraren är:” Varför 
skall vi göra det här?” 

 
Den kinestetiska lärstilen innebär ett lärande där kroppen används som redskap. 
Lärstilen är ofta användbar när det gäller elever som är hyperaktiva (Boström & 
Svantesson, 2007) men den bör tillämpas i större utsträckning eftersom den gynnar alla 
elever (Boström, 1998). Berg & Cramér (2003) sätter hela kroppen i centrum för att 
människan skall få optimala förutsättningar för lärande. Författarna menar att minnet 
finns i hela kroppen och det aktiveras av sinnesintryck i många olika former. 

 

2.7 MUGI - Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning 

Ericsson (2003) tar upp att i ett lokalt utvecklingsarbete i Lund fick alla sexåringar från 
tre förskolor regelbunden motorisk träning 60 minuter per vecka. Utvecklingsprojektet 
är kallat Motorisk Utveckling som Grund för Inlärningen men även kallat MUGI. När 
barnen ett år senare började skolan blev de motoriskt osäkra barnen erbjudna 
specialundervisning i motorik i en mindre grupp, 60 minuter per vecka. En utvärdering 
av MUGI- projektet visade att extra motorisk stimulering gav positiva effekter för barns 
finmotorik, grovmotorik, perception samt att minnas detaljer.  
 
MUGI- projektet har utvecklats tillsammans med skolhälsovården och omfattar 
erbjudanden om specialundervisning i motorik och årliga motorikobservationer av 
samtliga elever vid skolstart samt information till lärare och föräldrar (Ericsson, 2003).  
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2.8 Tidigare forskning 

2.8.1 Bunkefloprojektets bakgrund 

På höstterminen 1999 startades ett interventionsprojekt i Bunkeflostrand. Flera 
forskningsprojekt ingick i Bunkefloprojektet- en hälsofrämjande livsstil och dess 
främsta syfte var att studera växande barns benmassa. Interventionen bestod av 
Ängslättskolan som var den första skolan i landet som schemalade en obligatorisk 
rörelselektion för alla elever varje skoldag och dagen förlängdes med 45 minuter. 
Skolans ordinarie idrottsundervisning utökadess från två till tre tillfällen i veckan och 
idrottsföreningar ledde fysisk aktivitet två lektioner i veckan (Ericsson 2003).  
 
Ericsson (2003) har i sin avhandling använt sig av motorikobservationer enligt MUGI-
modellen och de har genomförts varje år i förskoleklass och i år 1. Avsikten med 
observationerna vid skolstarten var att tidigt se barnen med motoriska brister, så att 
pedagogiska insatser kunde sättas in innan det blev problem för barnen. Barn som 
behöver extra motorisk stimulering erbjuds specialundervisning i motorik i mindre 
grupp, en lektion i veckan. Detta projekt startade i år 1 och 2 och ska pågå i nio års tid, så 
att samtliga elever har haft minst fem rörelselektioner i veckan under sin grundskoletid.   
 
Det övergripande syftet för Ericssons (2003) avhandling var att studera 
påverkanseffekter av utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan vad 
gällande koncentrationsförmåga, motorik och skolprestationer. I hennes avhandling 
konstaterades att tio procent av barn som börjar skolan var motoriskt osäkra och att 
motoriska brister inte försvinner av sig självt. Vidare tar hon upp att följande funktioner 
är viktiga för förmågan att lära sig läsa, skriva och räkna men även möjliga att förbättra 
med motorisk träning: 
 

� ”Automatisering av grovmotoriska vardagsrörelser 
� Öga- handkoordination 
� Automatisering av finmotoriska rörelser i ögon och fingrar 
� Visuell, auditiv, vestibulär, kinestetisk och taktil perception 
� Sensomotorisk integrering 
� Självkänsla” (s. 89) 

 
Innan interventionen startade genomfördes olika förtest i jämförelsegruppen och i 
klasserna med schemalagd rörelse. Förtesterna var i avseende motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer i matematik och svenska. Förtesterna 
visade att flickor har bättre motorik än pojkar. Skillnaden mellan flickors och pojkars 
koncentrationsförmåga är större enligt lärare än enligt föräldrar. Lärare uppfattar oftast 
pojkarnas beteendeproblem som svårare än flickornas (Ericsson, 2003).  
 

2.8.2 Bunkefloprojektets resultat 

Ericsson (2003) konstaterar i sin avhandling att jämförelser mellan elevers motorik i 
interventionsgrupperna och jämförelsegrupperna visar att elever som har fått mer fysisk 
aktivitet och motorisk träning under ett och två års tid i skolan har bättre motorik. Det 
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är ganska stora skillnader mellan jämförelsegrupp och interventionsgruppen. Eleverna 
som vid projektstarten fick extra motorisk träning har kommit ikapp sina kamrater. 
Enligt Ericssons (2003) resultat kan man dra slutsatsen att barns grovmotorik förbättras 
med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning.  Resultaten tyder även på att ökad fysisk 
aktivitet och motorisk träning har betydelse för barn med koncentrationssvårigheter och 
barn med diagnosen DAMP och ADHD när det gäller motorisk utveckling. Författaren 
vill även ta upp att föräldrarna och deltagarnas positiva inställning i bunkefloprojektet 
kan ha lett till mer stimulans att vara fysisk aktiva vilket kan ha påverkat deras 
motoriska utveckling. 
 
Studiens andra hypotes om att koncentrationsförmågan skulle bli bättre genom fysisk 
aktivitet och motorisk träning kan inte bekräftas genom resultaten (Ericsson, 2003).  
 
Eleverna i interventionsgruppen har bättre resultat än i eleverna i jämförelseklassen på 
samtliga delar av de nationella proven i svenska. Även på nationella proven i matematik 
har interventionsgruppen bättre resultat. Därmed visar Ericssons (2003) avhandling att 
barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och 
motorisk träning i skolan.  
 
Slutligen vill Ericsson (2003) konstatera i sin avhandling att resultaten pekar på 
motorikobservationer vid skolstart kan vara ett användbart pedagogiskt hjälpmedel.  
 
 

2.9 Litteratursammanfattning 

Ericsson (2003) poängterar att kroppsrörelse är grundläggande för människans hela 
utveckling och för upplevelsen av sig själv. Även Sandborgh Holmdahl och Stening 
(1993) är inne på samma spår som Ericsson och menar på att människan inte är gjord 
för att sitta still. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) skriver att tyvärr så ägnar sig 
färre och färre barn åt daglig fysisk aktivitet med bland annat fetma och hjärt- och kärl 
sjukdomar som följder.  
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), statens skolverks 
författarsamling och i kursplanen för idrott och hälsa framhävs mer eller mindre att 
skolan har ett ansvar för att elevernas skoldag innehåller rörelse. Ur ett historiskt 
perspektiv lyfter Wolmesjö (2003) fram att rörelse inte har varit självklart i skolan utan 
snarare tvärtom. Neurofysiologen Carla Hannaford (1997) pekar på fördelarna med 
rörelse vid inlärning. Hjärnan tappar koncentration vid för lite kroppslig stimuli. Rörelse 
är inte bara viktig för hjärnans inlärning utan även för elevernas motorik. Bland annat 
Danielsson, Auoja, Sandberg och Jonsson (2001) påvisar att en bristande motorik hos en 
elev är kopplat till elevens sämre förmåga till lärande. Det så kallade MUGI projektet 
innebär ett medvetet arbete mot att just motoriken är kopplad till elevens inlärning. 
Även Ericssons (2003) avhandling om Bunkefloprojektet visar på att extra fysisk 
aktivitet och motorisk träning påverkar elevernas skolprestationer. 
 
Alla barn är olika och lär sig på olika sätt. Bodström, Svantesson (2007) med flera 
beskriver hur man som pedagog skall vara uppmärksam på elevens speciella 
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inlärningsstil och hur man kan arbeta med den. Varje elev har sin egen lärstil där vissa 
elever behöver mer rörelse för att ta till sig av undervisningen.   

 

3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

I syfte att undersöka hur lärare uppfattar rörelsens betydelse för elevers lärande och för 
att se hur de arbetar med rörelse i undervisningen valdes den kvalitativa 
undersökningsmetoden. Stukát (2005) menar att huvuduppgiften för kvalitativ studie är 
att tolka och förstå allt som kommer fram. Forskarens egna tankar, känslor och 
erfarenheter betyder mycket och ses som en tillgång för tolkningen. Det har den 
kvalitativa forskningen även fått kritik för, då det anses bli för subjektivt och resultatet 
beror på vem som gjort tolkningen. Författaren tar upp ytterligare en nackdel med en 
kvalitativ studie och det är att studien inte blir representativ. Men med denna 
undersökning var det aldrig meningen att få ett generaliserbart resultat.  
 
Denscombe (2000) skriver att den kvalitativa undersökningsmetoden beskrivs som att 
den är inriktad på naturliga och vanligt förekommande händelser i verkliga miljöer. I 
och med det får man ett grepp om hur det ser ut i verkligheten. Denna kvalitativa studie 
gav det möjlighet till en mer detaljerad undersökning vilket var relevant för studien.  
 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Denscombe (2000) skriver att intervjuer är mer utförliga än ett frågeformulär. Om man 
skickar ut ett frågeformulär är det stor risk att man inte får lika omfattande svar därför 
de blir begränsade i sitt skrivande och det finns inget utrymme för några följdfrågor även 
risken för bortfall finns. Därför genomfördes denna undersökning med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer, där informationen blev mer djupgående. Stukát (2005) 
tycker att observation är lämpligt när man vill ta reda på vad människor gör och inte 
bara säger. Till en början fanns det tankar att använda observation i undersökningen 
men det kändes onödigt eftersom det intressanta var hur lärarna uppfattar betydelsen av 
rörelse och hur de själva beskrev sitt arbete med det i undervisningen. Hade 
observationer genomförts skulle lärarna medvetet använda sig av mer rörelse och det 
skulle inte bli ett naturligt inslag under skoldagen.  
 
Denscombe (2000) beskriver semistrukturerade intervjuer som att intervjuaren har en 
färdig lista med ämnen och frågor som ska besvaras. Intervjuaren måste vara flexibel 
med ordningsföljden av frågorna och låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala 
mer utförligt. I denna undersökning gav metoden möjligheten att komma längre och nå 
djupare vilket är betydelsefullt för undersökningens syfte.  
  
Det är angeläget att tänka på intervjuareffekten dvs. att man måste vara medveten om 
att forskarens identitet påverkar framförallt i ett känsligt ämne. Det finns alltid en risk 
att den intervjuande svarar som de tror att den som intervjuar vill höra (Denscombe, 
2000). Därför var det centralt att vara så objektiv som möjligt i denna undersökning. 
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Frågorna ställdes i den ordningen där de föll mest naturligt och det lades vikt vid att de 
skulle vara lättförståeliga. Frågorna som ställdes var väsentliga till syftet och det ställdes 
följdfrågor för att få så innehållsrik information som möjligt. För att undvika 
missförstånd ställdes frågor som ”har jag uppfattat dig rätt om att…?, hur menar du?”. 
På detta sätt blev allt tydligt både för den deltagande i intervjuen och för att få fram sann 
information. 
 

3.3 Urval 

Undersökningen har genomförts på en skola som arbetar med lärstilar där det faller 
naturligt att använda rörelse i undervisningen och en skola som arbetar mer 
”traditionellt”. Men tanke på undersökningens syfte så är lärarna i fokus och det krävs 
att de kommer till tals. Urvalet grundar sig på att vi har intervjuat tio lärare i år 1-6, fem 
på vardera skola. Urvalet av lärarna på skolan var subjektivt vilket Denscombe (2000) 
beskriver som handplockat. Forskaren väljer medvetet ut vissa för att det antas medföra 
mer och forskaren kanske redan har en kännedom om människorna som ska vara med i 
undersökningen. Detta urval valdes därför att vissa ansågs kunna medföra mer än andra 
eftersom det fanns en tendens till stress hos många som inte fick påverka 
undersökningen. De utvalda lärarna ville vara med i undersökningen och de hade viljan 
att berätta. Det medförde att lärarna hade tid och chansen att få fram sanna svar ökade. 
Det var även viktigt att urvalet bestod av lärare som arbetar i olika åldrar på skolorna 
samt olika åldrar mellan lärarna för att kunna se några skillnader och dra några 
slutsatser. Genom att svara på en av våra forskningsfrågor där vi ska se skillnaderna och 
likheterna mellan skolorna har vi valt att utgå ifrån år 1-3 gentemot år 4-6 på varje skola.  

3.4 Procedur/tillvägagångssätt och analys av data 

För att genomförandet skulle gå så bra som möjligt var det viktigt att vara väl påläst i 
ämnet genom att ha läst relevant litteratur. Detta medförde att det var lättare att komma 
på följdfrågor under intervjuns gång. Samtliga intervjuer på den ”traditionella” skolan 
tog omkring 20-25 minuter i ett avsides rum. Intervjuerna förväntades ta längre tid men 
lärarna var inte särskilt insatta i ämnet vilket resulterade i att de inte hade så mycket att 
säga. Skolan som arbetar med lärstilar brinner verkligen för det ämnet och lärarna hade 
mycket att berätta. Ibland svävade intervjuerna ut därför var det viktigt att inte tappa 
fokus helt på syftet med undersökningen och hålla sig i närheten av frågorna. 
Intervjuerna varade omkring 40-45 minuter i ett rum där ingen blev störd.  
  
Innan genomförandet av intervjuerna bestämdes dag och tid några dagar innan. Den 
intervjuade fick också frågorna i förväg så de kunde börja tänka kring ämnet. 
Intervjuerna genomfördes enskilt och olika dagar eftersom lärarna inte skulle påverka 
varandra. Syftet med semistrukturerade intervjuer var att få ta del av lärarnas 
individuella åsikter kring ämnet. Stämningen under intervjuerna var avslappnad 
eftersom lärarna kände igen oss sedan tidigare. Intervjupersonerna tilläts svara fritt 
utifrån våra frågor, frågorna veks in när de passade. Eftersom vi ville ge 
intervjupersonerna utrymme för deras tankar och erfarenheter ställdes inte allt för 
många frågor. Denscombe (2000) tar upp att det är viktigt att tänka på intervjufrågornas 
utformning för att inget ska missförstås.  
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Som rekvisita användes en bandspelare där samtliga intervjuerna spelades in samtidigt 
som anteckningar fördes. För att spara tid som även Stukát (2005) tar upp så 
transkriberades de särskilt intressanta delarna av intervjun och en marginal i kanten 
lämnades där anteckningar kunde skrivas ned. Intervjuerna valdes att presenteras 
enskilt eftersom det ska vara tydligt att se vilka som sa vad. Syftet och 
forskningsfrågorna har hela tiden legat till grund för intervjuerna och analysen. 
Intervjuerna sammanställdes och det söktes efter likheter och skillnader som sedan 
presenteras i analysen. Slutligen diskuterades resultaten i diskussionsavsnitten.  
 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Denscombe (2000) menar att en kvalitativ undersökning aldrig kan eftersträva en 
fullständig tillförlitlighet. Forskaren är en integrerad del av forskningsinstrumentet där 
resultatet i hög grad beror på att forskaren har gjort tolkningen. Kravet på tillförlitlighet 
har också en inverkan på om någon annan skulle göra samma undersökning och få fram 
samma resultat. Om denna undersökning hade gjorts vid ett annat tillfälle hade 
eventuellt inte resultatet blivit detsamma. Men det var aldrig meningen att denna 
undersökning skulle få generaliserbart resultat utan att få en uppfattning om hur lärarna 
ser på rörelsens betydelse för elevers lärande samt hur de tillämpas i deras undervisning. 
Resultatet gäller just dessa skolor och just de lärarna som arbetar där nu, läget förändras 
och så även resultatet. Även fast studien inte får ett generaliserat resultat är det ändå 
spännande att se hur lärarna på de två skolorna uppfattade betydelsen av rörelse i 
undervisningen. Undersökningen tar upp ett exempel på hur det kan se ut och inte 
nödvändigtvis hur det ser ut på alla skolor.  
 
Enligt Stukát (2005) kan reliabilitetsbristerna vara många. Det som kan sänka 
tillförlitligheten är feltolkningar av frågor och svar samt att yttre störningar lätt kan 
förekomma. Därför lades det kraft på att vara tydliga, följdfrågor ställdes och 
förtydligande frågor om att man har uppfattat den intervjuade rätt. Efter varje intervju 
gjordes en kort muntlig sammanfattning om vad som hade sagts så att den intervjuade 
hade möjlighet att komplettera sina svar. Det var en klar fördel med intervjuer där man 
satt ansikte mot ansikte.  
 
Denscombe (2000) beskriver validitet som hur bra ett mätinstrument mäter det som 
avser mätas, hur väl forskningsdata och metod reflekterar sanningen. Stukát (2005) tar 
upp att reliabiliteten är en förutsättning för validiteten. I denna undersökning låg syftet 
hela tiden till grund för att inte gå in på fel spår. Validiteten stärks även genom att ha 
läst relevant litteratur och tidigare forskning inom ämnet som efterhand kopplats till 
undersökningens resultat. Denscombe (2000) skriver att fördelen med intervjuer, som 
även stärker validiteten är att man har direktkontakt under intervjun, där data kan 
kontrolleras under tiden vilket även nämnts ovan. 
 

3.6 Forskningsetiska principer 

Inför undersökningen finns det fyra forskningsetiska principer från HSFR som är viktiga 
att följa. De är i första hand till för att skydda undersökningspersonernas integritet 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Det har tagits stor hänsyn till dessa krav i denna 
undersökning.  
 
Hänsyn har togs till informationskravet genom att muntligt informera deltagarna om 
undersökningens syfte och att det är frivilligt deltagande samt att de kan avbryta sin 
medverkan när som helst. Även tillvägagångssättet och hur resultatet kommer att 
användas beskrevs. 
 
Genom att visa hänsyn till samtyckekravet gavs muntlig information om deltagarnas rätt 
att själva bestämma över sitt deltagande och hur länge samt på vilka villkor de skulle 
delta. Informationen om att frivilligt avbryta sin medverkan kom även fram.  
 
Konfidentialitetskravet informerades muntligt till samtliga deltagare i undersökningen. 
All information ska behandlas konfidentiellt och deltagarna kommer inte att kunna 
identifieras av någon utomstående.  
 
Forskningen kommer endast att användas till forskningsändamål och kommer inte att 
utlånas eller utnyttjas för kommersiellt bruk. Nyttjandekravet informerades även det 
muntligt innan intervjun.  
 
 

4. Resultat 

Vi valde att dela upp resultaten i olika åldrar för att lättare få en överblick och kunna se 
skillnaderna mellan skolorna och mellan årskurserna.  
 
På skola 1 arbetar de ganska traditionellt och skolan är belägen på landet bland radhus 
och villor i Svealand där de sociala förhållandena är mycket goda. Det är mest kvinnliga 
lärare på skolan och åldern mellan personalen varierar.  
 
Skola 2 är belägen i en invandrartät stadsdel. Skolan ligger i en mellanstor stad i 
mellersta Sverige. Verksamheten på skolan genomsyras av ett medvetet arbete med 
lärstilar. Majoriteten av pedagogerna på skolan är av kvinnligt kön och det är en 
varierande ålder bland pedagogerna. 
 

4.1 Resultatpresentation år 1-3 

4.1.1 Intervju 1, skola 1 

Intervjuperson 1 är kvinna, 38 år och har varit lärare i 12 år men har tjänstgjort 3 år på 
denna skola.  Hon arbetar i år 1-2 och för tillfället undervisar hon i år 1 som hon sedan 
följer upp till år 2.  
 
Respondenten svarar att rörelsen har en stor betydelse för lärandet, det blir lättare att 
koncentrera sig och alla barn lär sig olika och många lär sig med hela kroppen. För 
henne är det viktigt att göra avbrott i undervisningen med till exempel Röris, 
hjärngympa och att gå ut och uppleva matematik. Det man även ska tänka på är 
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placeringen av material i klassrummet. Respondenten menar att det kan vara småsaker 
men är det genomtänkt så bringar det lite rörelse i klassrummet.  
 
Under föregående vecka använde hon Röris, hjärngympa, rörelsespel och 
avslutningssång med korslaterala rörelser i sin undervisning. Den viktigaste faktorn för 
att hon använder rörelse i klassrummet är att alla lär sig på olika sätt och att 
koncentrationen oftast blir bättre efteråt. Hindret kan ändå vara att det blir väldigt 
stökigt. Respondenten tar upp att ett moment som att hämta kritasken i sin låda tar 
mycket tid innan det blir lugnt igen.  Lösningen till det är att det gäller att anpassa sig 
men helst ser hon att det är två pedagoger i klassrummet vilket medför att det är lättare 
att få lugn igen. Hon skulle aldrig vilja kalla att det finns några negativa följder av att 
använda rörelse i undervisningen utan att det gäller att anpassa sig. Det positiva med att 
föra in rörelse i undervisningen är att eleverna får upptäcka saker på olika sätt. Många 
lär sig bättre och framförallt lusten till lärandet ökar.  
 
Respondenten anser att de äldre eleverna klarar av att sitta still längre och då blir man 
dålig på att ta in mer rörelse i undervisningen. Men det är fortfarande så att alla lär sig 
olika och eleverna skulle kanske behöva mer rörelse än vad de får i skolan idag. Hon 
tycker att det är viktigt med rörelse i undervisningen i alla åldrar men ännu viktigare i de 
yngre åldrarna eftersom de inte klarar av att sitta still lika länge. I de äldre åren på 
skolan är lärarna ”duktiga” på att inte tänka på betydelsen av rörelse. Hon tror att det är 
många av lärarna som inte tänker på det eller känner att de inte har tid att planera 
något. Många av lärarna tror nog att de räcker med att de får springa av sig på rasterna. 
Respondenten tycker inte att man märker någon skillnad på fysiskt aktiva barn och 
fysiskt inaktiva barn på fritiden och deras skolprestationer. Det är många barn med 
spring i benen och som är väldigt aktiva men ändå har svårt i skolan.  
 
På skolan tipsar personalen varandra, de har gått kurser i Röris men framförallt vill 
eleverna röra på sig och har man glömt bort rörelse så påminner eleverna dig.  
Respondenten berättar att det oftast är så att de är lärarna i de yngre åren som 
samarbetar på skolan. 
 

4.1.2 Intervju 2, skola 1 

Intervjuperson 2 är en kvinna, 56 år och har varit lärare i 13 år. Hon har tjänstgjort på 
skolan i 9 år.  Hon arbetar i år 1-2 och undervisar för tillfället i år 2.  
 
Hon anser att användning av rörelse i undervisningen är viktigt därför att det kan vara 
ett ytterligare sätt för vissa elever att befästa kunskaper och att rörelse kan användas i 
samtliga ämnen. När respondenten använder Röris innebär det ett nyttigt avbrott i 
stillasittandet vilket är nödvändigt i denna ålder. Det syns på barnen när det är jobbigt 
och då kör de ett par pass. Hon använder rörelse i matematiken genom att de går runt i 
klassrummet och rabblar olika matteramsor. I svenskan går dom alfabetet och klappar 
olika stavelser och ramsor.  I engelskan använder hon mycket rörelsesånger därför att 
hon anser att om man sjunger på ett främmande språk så blir det lättare för barnen att 
våga yttra sig. Respondenten menar också att rörelserna hjälper till att minnas och 
barnen tycker att det är roligt. 
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Under förgående vecka körde de Röris fyra gånger sammanlagt vilket inträffade under 
svenska och matematikpassen då de suttit still en längre tid. Eleverna lärde sig också en 
ny engelsk sång med rörelser till som barnen tyckte mycket om. Klassen tränade även 
engelska begrepp som till exempel under, on och beside genom att röra sig. Effekten av 
rörelse i klassrummet blir alltid glada barn som orkar jobba en stund till säger 
respondenten. Enligt respondenten är de viktigaste faktorerna för att använda rörelse i 
undervisningen att undervisningen blir varierad, barn lär sig på olika sätt och att 
kombinera olika inlärningsmetoder är alltid bra. Hon tycker att de yngre barnen har 
större rörelsebehov än de äldre men ”learning by doing” gäller i alla åldrar. 
Respondenten tror att de som arbetar i de yngre åldrarna på skolan tänker på att 
använda mer rörelse i undervisningen än de som arbetar med elever i de äldre åren. De 
äldre barnen är mer uthålliga och de har mer kompetens att röra sig fritt under 
skoldagen tack vare ett mer undersökande arbetssätt (grupparbeten, elevens val, 
användandet av datorer, etc.).  
 
Respondenten tycker att man märker skillnad på fysiskt aktiva barn och fysiskt inaktiva 
barn på fritiden och deras skolprestationer.  Oftast är de lågpresterande barnen inte med 
i någon förening och är inte heller lika sociala. Det är många dimensioner i träningen på 
fritiden som spelar in i skolan som till exempel att samverka i en grupp, skaffa kompisar 
och aktiva föräldrar. Det är socialt betingat att vara med i en förening som ung. Fungerar 
det inte med kompisar så fungerar det inte alls.  
 
Hon tar upp att användning av rörelse i undervisningen gör att det blir mer lekfullt och 
roligt vilket underlättar inlärningen. Läroplanen tar även upp att leken har en viktig 
betydelse i de tidiga skolåren. Annars tycker hon att hon har stort stöd från eleverna och 
de närmsta arbetskollegorna i detta arbete.  
 

4.1.3 Intervju 3, skola 1 

Intervjuperson 3 är en kvinna, 43 år och har varit lärare i 20 år. Det är hennes åttonde år 
på denna skola och hon är utbildad lågstadielärare år 1-3. Under åren på skolan har hon 
arbetat i år 3 mest. Nu arbetar hon som resurslärare på skolan.  
 
Respondenten anser att rörelsen har stor betydelse för elevers lärande. Man lär med hela 
kroppen och sen fastnar det i huvudet. Hon anser att man hela tiden måste plocka in 
rörelse under skoldagen och ger exempel på rytm och ramsor, korslaterala rörelser, 
hjärngympa och Röris. Hon arbetar ännu mer nu med rörelse när hon undervisar 
specialbarnen. Det blir mycket hoppa och klappa ramsor i matematik och svenska.  
 
Under föregående vecka använde hon rörelse i undervisningen genom att hoppa en 
ramsa på bokstaven V, övande minnesträning och rytm när man läser och månaderna på 
teckenspråk. De viktigaste faktorerna för att respondenten ska använda rörelse i 
undervisningen är att det fastnar bättre, kunskaperna fäster. Ett hinder är att det är 
trångt i klassrummen och att specialbarnen tycker att det är rörigt och då spårar det ur. 
Men hon anser att det bara blir positiva följder av att använda rörelse i klassrummet. 
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Barnen koncentrerar sig bättre efteråt och de orkar mer. Det blir högljutt men det gäller 
att träna in ett mönster, exempelvis först Röris och sen ska alla jobba bra.  
 
Respondenten anser att åldern har betydelse. De behöver mer rörelse när de är små 
därför att de inte orkar koncentrera sig lika länge som en äldre elev gör. Hon tror att det 
existerar mindre rörelse i undervisningen för de äldre barnen på skolan. Tidsbrist och att 
det glöms bort är nog orsaken till det, tror hon. Men hon beskriver att eleverna får så 
mycket indirekt rörelse i undervisningen. De förflyttar sig mellan grupparbeten och 
datorer på ett sätt som inte de yngre barnen gör. Lärarna i de äldre åldrarna på skolan 
glömmer bort att använda sig av rörelse i undervisningen och hon anser att deras ”tänk” 
måste uppgraderas. Det går att räkna procent i skogen och inte bara i böckerna, säger 
respondenten.  
 
Lärstilar är något som inspirerar respondenten. Hon anser det vara viktigt att klura ut 
vad som är bäst för varje enskild elev. I dagens läge används mest hörseln men 
respondenten anser att bilder och de kinestetiska måste tas tillvara mer.  
 
Respondenten tycker att det är jättesvårt att se någon skillnad mellan fysiskt aktiva barn 
och fysiskt inaktiva barn och deras skolprestationer. Hon tar upp att forskning visar på 
det är skillnad men att hon har svårt att se det. Ett barn som är aktiv ute på rasten och 
rör sig mycket kan också ha svårt i skolan liksom ett barn som är inaktivt.  
 

4.1.4 Intervju 4, skola 2 

Intervjuperson 4 är en man, 50år och arbetar i år 1. Han har arbetat som lärare i 17 år 
och på nuvarande skola sedan år 2000. 
 
Respondenten anser att rörelse i undervisningen och rörelseavbrott har stor betydelse 
för barns lärande. Han menar på att grovmotoriken är förknippad med läs - och 
skrivinlärning. Han tycker sig märka att de elever som håller på med idrott är generellt 
bättre på att läsa och skriva. 
 
Han använder sig av rörelse i hämtning av material. Materialet är placerat så att 
eleverna måste gå upp för att hämta det. Den planerade rörelsen innehåller bland annat 
jonglering, hjärngympa, Röris och så kallade rörelsebrev. Det är viktigt att använda 
planerade rörelseavbrott även om eleverna är fokuserade i undervisningen. Varje 
torsdag går klassen på utflykt och varje fredag ingår det löpning i arbetsschemat. 
Respondenten tycker att eleverna helt enkelt blir piggare och mer koncentrerade när han 
använder sig av rörelse som en naturlig del av dagen i undervisningen. 
  
Det finns oerhört många fördelar med att använda sig av rörelse i undervisningen såsom 
till exempel ökad koncentration. Det negativa som han tar upp är att vissa elever tar sig 
friheter vid till exempel rörelseavbrotten och kan inte varva ned och återgå till det de 
höll på med innan. Men han tillägger att dessa elever eventuellt har ett större 
rörelsebehov än andra elever. I och med att rörelse inkluderas i undervisningen känner 
han att eleverna sällan kommer till stadiet där de får myror i brallan och totalt tappar 
koncentrationen. 
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Respondenten menar på att desto äldre man blir ju mindre rör man på sig. När man är 
äldre klarar man av att sitta mer, men han tror att man behöver röra på sig mer. Han 
frågar sig hur mycket mer effektiv inlärningen skulle bli för äldre barn om rörelse 
infördes. 
 
Eftersom skolan jobbar medvetet med lärstilar så får han stöd från skolan och 
styrdokumenten. Kollegorna jobbar även de med lärstilar så han anser att han får bra 
uppbackning av sina kollegor i sitt jobb. 
 
Enligt respondentens erfarenheter har de elever som engagerar sig i fysiska aktiviteter 
lättare med läs- och skrivinlärningen. De har även det lättare med att hitta fokus och 
koncentration i klassrummet. Respondenten gör även en jämförelse med hur det var när 
han gick i skolan då det var lite rörelse och mycket bänksittande. Man störde i 
klassrummet om man rörde sig. Den pedagogiska undervisningen som han bedriver 
skiljer sig från hans erfarenheter som elev. Eftersom han och skolan arbetar med 
lärstilar så är och ska klassrummen fungera för varje enskild elev. Eleverna har därför 
till exempel tillgång till hörselkåpor om det finns behov för eleverna att ha det helt tyst 
omkring sig. 
 

4.1. 5 Intervju 5, skola 2 

Intervjuperson 5 är en kvinna, 60 år och hon undervisar i år 2. Hon har arbetat som 
grundskolelärare i 10 år av de 29 år hon har varit på skolan. 
 
Respondenten anser att rörelse har stor betydelse för lärandet. Framförallt därför att 
eleverna lär med hela kroppen. Hon har jobbat som förskollärare och hon tycker att de 
jobbar mer med rörelse i förskolan som förberedande för skolan. Hon tror att 
pedagogerna är mer medvetna om rörelsens betydelse i förskolan. 
 
Hon använder sig av rörelseavbrott i undervisningen. Då använder hon sig av till 
exempel rörelselekar, jonglering och hjärngympa. Eleverna kan ha ett arbetsschema där 
det ingår rörelse. Det kan till exempel innebära att eleven skall springa ett varv kring 
fotbollsplanen och samtidigt ha en uppgift att lösa. De kan även använda sig av 
rörelsekort där man kan hoppa skidhopp eller studsa boll för att lösa uppgifterna. Det 
gäller att hitta olika sätt för barnen att arbeta på. Hon ser att vissa barn behöver mer 
rörelse inkluderad i undervisningen för att stimulera lärandet och inlärningen. 
 
Respondenten anser att det är övervägande positivt med rörelseavbrott och rörelse i 
undervisningen. Det enda negativa i början kan vara att återsamla klassen efter 
exempelvis ett rörelseavbrott. Men barnen brukar lära sig snabbt vilka regler som gäller 
vid rörelseavbrotten. Hon känner att hon ibland har svårt för att bryta lektionen för ett 
rörelseavbrott. När barnen sitter och jobbar koncentrerat och de är fokuserade så måste 
hon påminna sig själv om att hon skall bryta för rörelse. Hon är medveten om att 
rörelsen gynnar inlärningen, effektiviteten och koncentrationen hos eleverna. 
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Enligt den intervjuade så bör man börja tidigt med rörelse. Man måste jobba med det 
grovmotoriska i ett tidigt stadium annars påverkas senare de finmotoriska egenskaperna 
hos eleven. Hon menar att all tid inte ska behöva läggas på till exempel att skriva. Att 
vissa barn har svårt med det grovmotoriska tror hon bland annat beror på att många 
föräldrar låter barnen vara stilla med till exempel dataspel. Föräldrarna engagerar sig 
inte i barnen genom att till exempel gå ut i skogen eller dylikt. Detta tror respondenten 
kan vara en orsak till att vissa barn hämmas i sin motoriska utveckling. 
 
Hon känner att hon har fullt stöd för sitt sätt att agera och utbilda som pedagog. 
Styrdokumenten stödjer henne och eftersom skolan är inriktad mot att främja olika 
lärstilar så har hon fullt stöd från rektor och övrig personal. Hon har inte fått någon 
negativ kritik från föräldrar utan tvärtom. De brukar anordna en föräldradag där 
föräldrarna själva får vara elever. Föräldrarna får då se konkret hur de jobbar i skolan 
och detta inslag brukar vara uppskattat av föräldrarna. 
 
Respondenten anser att det är stor skillnad på fysiskt aktiva barn och de som är mindre 
fysiskt aktiva. Hon menar på att de fysiskt aktiva barnen är mer tävlingsinriktade i det de 
gör. Tävling sker även i skolarbetet, på både gott och ont. Hon menar dock att varje elev 
har sitt eget tempo och sin egen personlighet. 
 
 

4.2 Resultatpresentation år 4-6  

4.2.1 Intervju 6, skola 1 

Intervjuperson 6 är en man, 40 år och har arbetat som lärare i 13 år varav 9 år på skolan. 
Han arbetar i år 5-6 och är för tillfället klassföreståndare i år 5 men arbetar även i år 6.  
 
Han anser att rörelsen har betydelse för elevers lärande i skolan. Man känner glädje när 
man rör sig och vid glädje är det lättare att lära sig. Dessutom får man bättre 
syreomsättning som gör att man kan koncentrera sig bättre. Men tyvärr tycker han att 
han är dålig på att ta in rörelse i undervisningen, eleverna får röra på sig alldeles för lite. 
Han har ingen medveten strategi för att få in rörelse i undervisningen och en faktor till 
det är brist på kunskap. Respondenten känner att han inte är tillräckligt insatt i ämnet 
och därför blir det så att det inte är lika mycket rörelse i undervisningen som man 
kanske skulle ha velat. Lärarna på skolan får det stödet att de får gå på 
föreläsningar/kurser ibland om att rörelsen är viktig för lärandet. Han tycker att det är 
pinsamt att säga det men dessvärre har han väl inte tagit åt sig tillräckligt men är väl 
medveten om hur pass viktigt det är. Han har lärt sig att man lär med hela kroppen, att 
man känner inlärningen i hela kroppen. Han är även medveten om att det egentligen är 
lika viktigt för de äldre barnen på skolan att röra sig som för de yngre. Han vet att de 
yngre barnen på skolan rör sig mycket mer men de klarar heller inte av att sitta still för 
länge. De äldre barnen är mer uthålliga och klarar av att sitta still en längre stund och 
jobba. Respondenten tar upp att ibland får de lite mer kortraster för att gå av sig lite.  
 
Han berättar att under föregående vecka hade de faktiskt lite rörelse i undervisningen. 
Eleverna fick gå mellan olika mattelektioner både inne och ute.  Han kan inte påstå att 
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han märker någon skillnad på barn som är fysiskt aktiva och barn som är fysiskt aktiva 
och deras skolprestationer. Han anser snarare att de är de fysiskt aktiva barnen som har 
svårast att sitta stilla och få saker gjort i skolan.  
 

4.2.2  Intervju 7, skola 1  

 Intervjuperson 7 är en kvinna, 34 år och har arbetat som lärare i 7 år och samtliga år på 
samma skola.  
 
Respondenten anser att rörelsen har en inverkan på barns lärande och inlärningen.  
Vissa elever har ett större rörelsebehov än andra och alla elever lär sig på olika sätt. För 
henne har rörelsen i undervisningen två viktiga funktioner: Dels är det viktigt att 
uppleva det man lär sig som vid till exempel utematte samt att eleverna får en chans att 
röra på sig för att koncentrationen ska bli bättre. Hon anser dock att hon är mycket dålig 
på att använda rörelse i sina ämnen och i undervisningen. Det är ofta så att hon och 
hennes närmsta kollegor vill och har tänkt på att använda mer rörelse men det blir aldrig 
av.  Respondenten menar att hon inte har tillräckligt med kunskaper i ämnet och ger 
detta som en anledning varför det aldrig blir av att ta in rörelse i undervisningen. Hon 
tycker att det är lättare att använda rörelse i matematiken och svårare i svenska som är 
hennes ämne. Förra veckan gjorde de ingenting som hade med rörelse att göra annat än 
gymnastiken och rasterna.  
 
De viktigaste faktorerna som avgör om man ska ha rörelse i undervisningen är 
framförallt vad det handlar om, vilket ämne det är. Hon skulle inte vilja säga att det finns 
något egentligt hinder för att använda rörelse i klassrummet men brist på kunskap och 
att klasserna är stora så det kräver förberedelser är ändå något som hindrar henne. Det 
skulle behövas mer tid till planering. Hon anser att hon har brist på fantasi och att det 
inte finns tillräckligt med tid till att vara kreativa. Det positiva med att använda rörelse 
är att de får avreagera sig och får lättare att sitta still men vissa klarar inte av att komma 
tillbaka till det de höll på med.  
 
Respondentens första tanke var att de yngre behöver röra sig mer men hon vet att alla 
egentligen behöver röra sig lika mycket. De äldre barnen är mer uthålliga och de yngre är 
mer impulsstyrda. På skolan vet hon att de yngre arbetar mycket mer med rörelse i sina 
klassrum. Respondenten tycker att det mest pratas om att det behövs mer motion för 
hälsans skull och att det inte pratas så mycket om rörelsens betydelse för lärandet. Hon 
tycker att det skulle vara roligt att få sitta ner med sina kollegor och spinna vidare på 
detta ämne. 
 

4.2.3 Intervju 8, skola 2 

Intervjuperson 8 är en kvinna, 56år och arbetar för tillfället i år 5. Hon har varit lärare i 
totalt 34 år och har arbetat inom samma skolområde.  
 
Hon är väl medveten om att rörelse är jätteviktigt för elevers lärande. Det är 
vetenskapligt bekräftat, tar hon upp.. Desto mer rörelseträning hon använder sig av i 
undervisningen desto alertare hjärnor och elever får hon.  
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Respondenten är i grunden utbildad lågstadielärare och det ingick i hennes utbildning 
att rörelse var bra för små barn men inte varför det var bra och på vilket sätt det hänger 
ihop med inlärningen. Det har hon på senare år lärt sig genom learning styles (lärstilar). 
För henne innebär inkludering av rörelse i undervisningen att hon varvar stillasittande 
med rörelse. Hon har medvetet valt att inte använda bänkar där eleverna samlar sitt 
material utan skolmaterialet är placerat runt om i klassrummet och därigenom rör sig 
eleverna i sitt arbete. Hon lägger även in rörelseavbrott där de bland annat tränar 
korslateraler där de tränar samarbetet mellan hjärnhalvorna och kroppshalvorna. 
Respondenten använder sig av rörelse som ett moment i ren inlärning (syn, känsel, 
kinestetiska övningar) och som rörelseavbrott använder hon sig av jonglering, 
hjärngympa, massage och avslappning. Hennes elever är vana med arbetssättet från 
förskoleklass så hon anser att rörelse är en naturlig del under elevernas skoldag. Hon 
påpekar att man som pedagog måste vara uppmärksam på barnens signaler när det är 
dags för rörelse. Det är meningslöst att bedriva undervisning om man inte har eleverna 
med sig i det man gör. 
  
Förra veckan använde hon sig bland annat av jonglering och drama i undervisningen 
men hon påpekar att rörelse ingår naturligt i hennes arbetssätt. Det är en självklarhet för 
henne att arbeta på det här sättet, att människor och elever lär sig på olika sätt. Hon 
anser sig själv ha stor medvetenhet i den undervisning hon bedriver. Hon använder sig 
även medvetet av lugn musik under lektionerna för att stimulera inlärningen och lite 
poppigare när det är dags att plocka undan.   
 
Innan hon började arbeta med learning styles så trodde hon att avbrotten skulle 
innebära svårigheter för den vidare undervisningen. Men så blev inte fallet. Eleverna är 
helt på det klara med vad som gäller. Efter rörelseavbrottet går eleverna tillbaka och 
arbetar med det de tidigare gjorde. Hon anser att vi vuxna har förutfattade meningar om 
hur eleverna klarar av att arbeta. Hon menar att det till stora delar handlar om 
ledarskapet i klassrummet för att kunna bedriva undervisningen. Du måste få gruppen i 
din hand som ny lärare innan du går vidare. Det är viktigt med ramar och gränssättning 
och att man som lärare är konsekvent i sitt ledarskap. Hon tycker att man skall sätta upp 
ramar tillsammans med eleverna. Ramar och gränssättning gör att barnen vet vad de får 
och inte får göra. Detta, tror respondenten, ger glada barn. Hon anser att hennes 
arbetssätt ger ett mindre auktoritärt ledarskap. Tyvärr, anser hon, går inte hennes 
arbetssätt att mäta. Hennes arbetssätt tilltalar henne som människa och arbetssättet 
innebär en ökad förståelse för hur olika individer fungerar. 
 
 Åldern på eleverna har absolut ingen betydelse för om man som pedagog kan använda 
sig av rörelse i undervisningen. Men hon har uppfattningen att skolan tror att det är läsa 
och lyssna som gäller. Hon anser att skolan är trög i sin inställning till rörelse. 
Respondenten känner sig även hon pressad av tid när hon arbetar med äldre barn. 
Kunskapsstoffet blir så mycket mer när du blir äldre så du märker själv att 
rörelseavbrotten blir färre, vilket hon självklart inser inte är bra. Du måste hela tiden 
jobba med dig själv för att fortsätta arbeta likadant som när du arbetar med yngre barn, 
säger den intervjuade.  
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Respondenten känner att hon definitivt får stöd i sitt arbetssätt från framför allt 
föräldrar och elever. Även kollegor stöttar henne men hon känner att många av 
kollegorna inte vill lägga ned den tid som det innebär att arbeta som hon gör.  Det tycker 
hon är synd. Hon är medveten om att en förändring av arbetssätt tar tid. Enligt henne är 
det många pedagoger som anser sig arbeta med learning styles (både på skolan och 
generellt) men i många fall brister det i kunskaper om vad learning styles innebär som 
undervisningsmetod. 
 

4.2.4 Intervju 9, skola 2 

Intervjuperson 9 är en kvinna, 41år och arbetar i år 4. Hon har arbetat som lärare i 3 år 
och alla åren på denna skola.  
 
Respondenten anser att rörelse absolut har betydelse för elevers lärande. Hon menar på 
att alla barn lär sig lättare genom rörelse och vissa elever är i ett större behov av rörelse 
än andra. Även rörelseavbrotten fyller sin funktion genom att eleverna bibehåller 
koncentrationen. Hon tycker att rörelseavbrotten skall vara roliga och tycker sig se att 
avbrotten skapar en gemenskap i klassen. Medvetenheten om att rörelse kopplar 
samman höger och vänster hjärnhalva finns och att denna koppling i sin tur bidrar till 
bättre förutsättningar vid inlärningen.  
 
Hon använder sig bland annat av schemalagd jonglering flera gånger i veckan som ett 
avbrott i det koncentrerade arbetet. Detta undervisningssätt använder hon sig främst av 
i ämnet svenska. Hon nyttjar även Röris en gång i veckan och dessa pass brukar 
vanligtvis pågå under cirka 10 minuter. I dagsläget övar de multiplikationerna genom att 
hoppa eller gå tabellerna. Till denna övning har hon tillverkat materialet själv. Hon 
märker att vissa elever behöver använda kroppen vid inlärning och detta gynnar deras 
lärande. 
 
Förra veckan använde hon sig av Röris och jonglering. Jonglering ligger inlagt på 
elevernas arbetsscheman. En effekt av att hon använder sig av rörelse i undervisningen 
är att det blir trevligt och lugnt men det finns vissa barn som blir stökigare av avbrotten. 
Dessa barn har svårt att återgå till de uppgifter de arbetade med innan avbrottet. Detta 
gör det svårt att återsamla klassen, berättar respondenten. 
  
Respondenten anser att de viktigaste faktorerna för att inkludera rörelse i 
undervisningen är att koncentrationen och orken ökar. Hon märker att rörelse ger 
eleverna energi och ökar deras motivation. Men hon anser även att genom att inkludera 
rörelse i undervisningen så får de en rolig stund tillsammans och att rörelsen 
förhoppningsvis kan bidra till att eleverna trivs i skolan. Hon anser dock att 
klassrumsmiljön och antalet elever hämmar antalet gånger de använder sig av rörelse. 
Den intervjuade skulle vilja använda sig av mer rörelse i undervisningen. Ju yngre 
barnen är desto mer rörelse behöver de men hon anser att man inte helt ska ta bort 
rörelse för de äldre barnen. Även de äldre har ett behov av rörelse. De yngre har dock ett 
större grovmotoriskt behov för rörelse. De äldre barnen kan arbeta längre och ha kortare 
rörelseavbrott. Hon är övertygad om att pedagoger använder sig av mer rörelse i 
undervisningen när de arbetar med yngre elever.  
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Respondenten får stöd från styrdokumenten beträffande sitt sätt att lära ut. 
Styrdokumenten säger att skolan och läraren skall anpassa undervisningen utifrån alla 
barns behov. Hon känner även att hon har ett stort stöd från skolans rektor. Rektorn 
uppmuntrar henne mycket i arbetet. Alla på skolan jobbar på ungefär samma sätt och 
alla accepterar rörelse som en del av undervisningen. Respondenten anser att de barn 
som är fysiskt aktiva inom någon form av idrott har det lättare i skolan. Dessa elever kan 
planera sin tid bättre och de har en bättre struktur och organisation i sitt skolarbete än 
de som inte rör på sig lika mycket. 
  

4.2.5 Intervju 10, skola 2  

Intervjuperson 10 är en kvinna, 36 år och är klassföreståndare i år 6. Hon har arbetat 
som lärare i 14 år och hela tiden på samma skola.  
 
Respondenten bedömer att rörelsen har betydelse för lärandet hos elever. Hon är 
medveten om att det är bevisat att eleverna inte orkar bibehålla koncentrationen för 
lärande under en längre tid. Rörelsepaus kan öka elevernas koncentration under den 
vidare lektionen och rörelse har en positiv inverkan på elevernas lärande berättar 
respondenten.  
  
Hon använder rörelse i undervisningen, både spontant och planerat. Hon använder sig 
till exempel av hjärngympa, stå på ett ben eller jonglering i den planerade 
rörelseundervisningen. Det är viktigt att få in vardagliga naturliga rörelser under 
skoldagen och det får hon i och med att eleverna får hämta och lämna material själva i 
och utanför klassrummet. Då blir det naturligt med rörelse i jobbet och aktiviteterna 
varierar i tid. Rörelseavbrottet behöver inte vara under så lång tid och hon jobbar med 
att eleverna själva skall organisera avbrotten. På så vis tränar den eller de elever som 
leder till exempel hjärngympan att leda, förbereda och stå i fokus. 
 
Hon anser sig själv vara slarvig med att införa rörelse i undervisning. Hon hävdar att det 
blir mer påtagligt att eleverna behöver rörelse i undervisning när de är yngre. Det är 
enklare att tyda tecknen i klassrummet när eleverna behöver rörelse. Eleverna orkar inte 
sitta stilla och får ”myror i brallan”. Det blir då nödvändigt med någon form av rörelse 
för att kunna fortsätta undervisningen på ett vettigt sätt. Den intervjuade inkluderar 
rörelse till större del i planeringen när barnen är yngre. Hon vet att även äldre elever 
behöver rörelse i undervisningen men att de då kan sitta stilla och därigenom blir det 
mindre påtagligt att de behöver rörelse. Hon är medveten om att de använder sig av 
andra sätt för att ta en ”paus”. De kopplar bort hjärnan men de sitter stilla. Man blir inte 
lika införstådd i trötthetssignaler hos eleverna. Respondenten jobbar med beting vilket 
innebär att eleverna får välja aktivitet utifrån ett belöningssystem. Eleverna får själva 
bestämma vad de skall göra. Hon är noga med att alla elever når fram till målet. 
  
De viktigaste faktorerna för att respondenten skall använda sig av rörelse under 
lektionerna är när eleverna får ”myror i brallan”. Alltså avtar rörelseundervisningen ju 
äldre och mer stillasittande eleverna blir. Hon är dock fullt medveten om att hon 
använder sig av mindre rörelse ju äldre eleverna blir. 
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Hon märker att klassen får ny energi vid organiserade grupprörelser i undervisningen. 
Eleverna orkar därefter mer. Det som kan vara ett hinder med att inkludera rörelse 
under lektionen är att klassrummet erbjuder en begränsad yta. Hon märker även att vid 
vissa tillfällen blir klassen stojiga och har svårt att ”hitta tillbaka” till det tidigare 
sinneslaget. De har svårt med att komma ned i varv och att hitta fokus. 
  
Hon vet att åldern på eleverna inte har någon betydelse för hur pass mycket rörelse man 
skall inkludera i undervisningen men att man blir rädd om de lugna stunderna och man 
inte vill ”avbryta” med någon form av rörelse. Respondenten anser att det alltid är en 
konflikt med tiden. Hon vill ”stoppa i” så mycket som möjligt i eleverna och att då 
avbryta de lugna stunderna med tidskrävande rörelse gör att hon kan känna en viss 
stress att inte hinna med det hon hade planerat att göra. Hon är medveten om att den 
vidare undervisningen kan effektiviseras efter ett rörelseavbrott men att hon inte tänker 
så när hon själv undervisar. 
 
Enligt styrdokumenten skall alla långa arbetspass med jämna mellanrum avbrytas med 
någon form av rörelse. Utifrån detta känner hon stöd i sin undervisning.  
 
Hon upplever att elever som är framgångsrika i någon idrott även är framgångsrika i 
skolan. Hon syftar på deras fokus, strukturerande av hemarbetet och att de har en annan 
vilja och ”go” som de tar med sig i skolarbetet. De egenskaper du har för att bli duktig i 
idrott har du användning av i skolarbetet. 
 

4.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet bygger på tio kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gjordes på två skolor, fem 
intervjuer på vardera skola med inriktning mot år 1 – 6. Respondenterna skilde sig åt i 
både ålder och kön på båda skolorna. Intervjufrågorna syftade huvudsakligen till att 
undersöka om lärarna använde sig av rörelse i sin undervisning och om lärarna ansåg att 
rörelse hade någon betydelse för elevernas lärande.  
 
De flesta av lärarna använder sig av någon form av rörelse i sin undervisning men på 
olika medvetenhetsnivåer. Vissa av lärarna var mycket insatta i rörelsens betydelse i 
undervisningen medan andra använde sig av rörelse i viss mån. Flera av lärarna 
uttryckte att det fanns en ”rädsla” för att använda rörelse i klassrummen. Lärarnas svar 
syftade på att de inte ville bryta med rörelse när det var lugnt och stilla och att klassen 
inte skulle hitta tillbaka till den koncentration de hade innan den fysiska aktiviteten. 
 
Den generella uppfattningen hos lärarna är att de använder sig av för lite rörelse i sin 
undervisning. Anledningarna till detta är till exempel att de glömmer bort att använda 
sig av rörelse i undervisningen, att de inte har tillräcklig vetskap om hur de skall gå 
tillväga eller att klassrummets begränsningar hämmar inkludering av rörelse i 
undervisningen. 
 
Respondenterna var dock eniga om att rörelse är en viktig del av undervisningen och att 
rörelse gynnar elevernas lärande. 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer vi att analysera resultatet och koppla det till relevant litteratur. 
Syftet med undersökningen var att se hur lärarna uppfattar rörelsens betydelse för 
elevers lärande samt hur de använde sig av rörelse i sin undervisning.  
 
Samtliga respondenter i undersökningen upplevde att rörelsen hade en viktig betydelse 
för elevers lärande. Lärarna upplevde dock rörelsens betydelse för lärandet olika, vissa 
var mer insatta i ämnet än andra.1 Respondenterna tog upp betydelsen av att alla elever 
lär sig på olika sätt och att de klarar av att koncentrera sig bättre som en anledning till 
varför de använder sig av rörelse i sin undervisning. Boström & Svantesson (2007) 
menar att alla barn lär sig olika och tar till sig kunskap på olika sätt vilket även många av 
de intervjuade nämnde. Författarna skriver att den kinestetiska vill lära med hela 
kroppen och lärandet är så kallat ”learning by doing”. Respondent 5 menade att det var 
den största orsaken varför hon använder rörelse i sin undervisning. Många av de 
intervjuade lärarna tog även upp att det är viktigt att använda rörelse för lustens skull 
vilket även Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) poängterar. Författarna menar att 
finns inte lusten är det svårt att finna koncentrationen. Ericsson (2003) kom dock inte 
fram till några resultat i sin forskning angående att koncentrationen blir bättre av ökad 
fysisk aktivitet. Fyra av respondenterna menade även att det är viktigt var man placerar 
materialet i klassrummet. Respondent 10 tog upp att om man placerar materialet på 
olika ställen blir det en medveten rörelse under hela skoldagen. Hon menade även att 
rörelseavbrotten inte behöver vara under så lång tid. Fem av respondenterna tog upp att 
inlärningen påverkas genom rörelse vilket även Hannaford (1997) tar upp. Hon menar 
att vänster och höger hjärnhalva måste stå i förbindelse till varandra för att lärande ska 
kunna ske på ett tillfredställande sätt. Respondent 9 tog upp att rörelse kan koppla 
samman höger och vänster hjärnhalva vilket leder till bättre förutsättningar vid 
inlärningen.  Respondent 2 menade att användning av rörelse gör det mer lustfyllt vilket 
ökar inlärningen.  
 
Vikten av motorisk träning nämndes bara av 3 pedagoger på skola 2, respondent 4, 5 och 
9. Respondent 5 menade att det är viktigt att börja jobba med de grovmotoriska i tidig 
ålder för att elever i senare ålder ska få problem med det finmotoriska. Danielsson m fl 
(2001) lägger stor vikt vid att barnen måste få träna sina grundrörelser för att få dem 
automatiserade. Man ska inte behöva lägga all energi på sin motorik och inte ha någon 
kognitiv kapacitet kvar för att lära in. Det blir då svårt att koncentrera sig på skolarbetet. 
Författarna menar att vinsten av automatisering blir att kognitiva resurser frigörs och 
koncentrationen kan läggas på andra områden som att läsa och skriva. Även forskning 
av Ingegerd Ericsson (2003) visar att elever som har fått mer fysisk aktivitet och 
motorisk träning i skolan har fått bättre motorik. Ericssons forskning visar även att 
barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras genom ökad fysisk aktivitet 
och motorisk träning i skolan. Resultatet visade att ingen på skola 1 nämnde motorikens 
betydelse vilket är en aning märkligt. Vi vill poängtera att vi var noga med att inte 
försöka styra dem under intervjuerna där frågorna var förhållandevis öppna.2 
 

                                                 
1 Återkommer med exempel på detta senare i analysen och i diskussionen. 
2 Återkommer till detta i metoddiskussion. 
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Lärarnas uppfattning om rörelsens betydelse för elevers lärande skiljer sig åt vid dessa 
två skolor, framförallt mellan de lärare som arbetar i år 4-6. Respondent 7 på skola 1 
menade att rörelsen är viktig för eleverna men att bristen på kunskap gör att rörelsen 
sällan praktiseras. Respondent 6 på skola 1 menade att han inte har någon medveten 
strategi för att ta in rörelse i undervisningen och det råder brist på kunskap. Han 
påpekade att han inte är tillräckligt insatt i ämnet.  Respondent 7 på skola 1 tyckte att det 
var svårt att lägga in rörelse i hennes ämnen. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) 
menar att endast tio minuters paus gymnastik varje dag ger en god effekt på barnens 
hälsa, fysik och motorik.  
 
Nästan alla lärare i undersökningen var eniga om att den negativa följden av att använda 
rörelse i sin undervisning är att det blir svårt att återgå till sitt arbete även om många 
inte ville se det som ett problem. Respondent 1 ansåg att det gäller att anpassa sig. 
Respondent 3 menade att det gäller att träna in ett mönster. Ericsson (2006) menade 
också för att koncentrationsförmågan ska utvecklas behövs det både träning och tid. En 
lärare i de äldre åren på skola 2 tog upp att vi underskattar barnen, att de klarar av det 
bra om läraren är konsekvent och gör det till en vana. Respondent 7 och 10 tog även upp 
att det är svårt att använda sig av rörelse när det är brist på utrymme och det är många 
elever i klasserna.  
 
Alla förutom en lärare i undersökningen ansåg att de yngre barnen (år 1-3) behöver mer 
rörelse för att de ska lära sig än de äldre barnen (år 4-6) därför att de yngre eleverna inte 
klarar av att hålla koncentrationen uppe eller sitta still lika länge. Wolmersjö (2006) 
menar att barn i första klass kommer i en tillväxtperiod där armar och ben växer snabbt. 
Barnet får ett överskott av motoriska impulser vilket gör det svårt att sitta still. Detta tar 
Wolmersjö upp en förklaring till varför de yngre barnen tycker att det är skönt att röra 
på sig. Många av respondenterna tog upp att det egentligen är lika viktigt för de äldre 
eleverna. Respondet 2 tog upp att det egentligen är lika viktigt för de äldre barnen med 
rörelse i undervisningen men att de får mer naturlig rörelse i form av grupparbete osv. 
En av lärarna ansåg att åldern absolut inte har någon betydelse om en pedagog ska lägga 
in rörelse i undervisningen eller inte. Däremot tyckte respondenten att det blir mer 
tidspressat eftersom de äldre eleverna har mer att kunskapsstoff att ta in. Grindberg & 
Langlo Jagtøien (2000) tar upp att det är viktigt även i år 5-6 att låta eleverna få komma 
vidare i sin motriska utveckling och att det är viktigt att ta vara på det. 
 
Respondent 8 på skola 2 ”stack ut” mycket i undersökningen. Hon påpekade att det är 
otroligt viktigt med rörelse i undervisningen och att det är vetenskapligt bevisat. Hon 
berättade att förut visste hon inte varför det var viktigt men att hon har lärt sig det 
genom att arbeta med lärstilar. Boström & Svantesson (2007) beskrev den kinestetiske 
lärstilen som ”den som lär med hela kroppen”.  
 
Ingår rörelse i de utvalda lärarnas klassrum? Rörelse ingår i samtliga respondenters 
undervisning som arbetar i år 1-3. Dessa respondenter använder sig av till exempel 
Röris, hjärngympa och tar hänsyn till att vissa lär sig genom att röra sig. Respondent 1 
menade att den viktigaste faktorn till varför hon använder rörelse i undervisningen är att 
därför att alla lär sig på olika sätt och att koncentrationen blir bättre. Hannaford (1997) 
poängterar de korslaterala rörelsernas betydelse där höger och vänster hjärnhalva 
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samarbetar vilket även är kallat hjärngymnastik. Rörelserna är till hjälp för att hjärnan 
skall stimuleras till inlärning. Respondent 5 och även fler av respondenterna tar upp att 
hjärngymnastik är ett vanligt förekommande rörelsemoment i deras undervisning.  
 
I de äldre åldrarna (år 4-6) finns det en märkbar skillnad mellan hur de olika skolorna 
arbetar. På skola 1 (år 4-6) förkommer det väldigt sällan medveten rörelseaktivitet i 
undervisningen medan lärarna på skola 2 använder rörelse i undervisningen även om 
det inte är lika mycket som i de yngre åren. Respondent 6 och 7 på skola 1 poängterade 
båda under de enskilda intervjuerna att det råder brist på kunskap. Respondent 6 
menade även att han inte är insatt i ämnet och respondent 7 påpekade att det är brist på 
fantasi som gör att de inte blir mycket rörelse i deras undervisning. Lärarna på skola 2 
(år 4-6) arbetar med lärstilar där rörelse är vanligt förekommande. Samtliga 
respondenter på den skolan arbetar med rörelseavbrott som till exempel hjärngympa 
och jonglering m.m.   
 

Riksdagen beslutade år 2003 om en förändring i läroplanerna. Denna förändring 
innebar att skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet under 
skoldagen (Statens skolverks författarsamling, 2003). Lärarna i undersökningen tog upp 
att de har stöd från sina kollegor och elever för att använda rörelse i sin undervisning. 
Ungefär hälften ansåg sig finna stöd i läroplanerna. Respondent 9 sa att styrdokumenten 
säger att skolan och läraren ska anpassa undervisningen utifrån barnens behov.  

 

6. Diskussion 

I detta kapitel följer en metoddiskussion, resultatdiskussion som är uppdelad efter våra 
forskningsfrågor, våra slutsatser av vår undersökning samt förslag på nya 
forskningsfrågor.  
 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom vi ville göra en djupare undersökning med utförlig och mer detaljerad 
information istället för en generaliserande undersökning var den kvalitativa metoden ett 
effektivt val. Genom att använda semistrukturerade intervjuer fick vi ta del av varje 
lärares uppfattning om rörelsens betydelse för elevers lärande och fick en inblick i hur de 
arbetar med det. Frågorna gav lärarna en chans att berätta vad de ville, följt av 
följdfrågor för att få så innehållsrik information som möjligt. Enligt Denscombe (2000) 
finns det en risk att intervjueffekten kan ha påverkat, det finns risk att deltagarna svarar 
som de tror att forskaren vill höra. Men enligt vår uppfattning var svaren väldigt ärliga 
och öppna och de ingick aldrig i någon försvarsställning. Lärarna som inte tyckte sig veta 
så mycket om ämnet sa även det och skyllde aldrig ifrån sig utan var medvetna om 
situationen. Vi var aldrig ute efter några rätta svar utan deras uppfattning om ämnet.  
 
Det subjektiva urvalet som gav oss möjlighet att välja deltagare själva hade endast en 
positiv inverkan. De utvalda lärarna hade olika erfarenheter i ämnet och arbetade i olika 
åldrar. Undersökningen genomfördes inte riktigt som det var tänkt från början. Från 
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början hade vi tänkt oss att använda oss utav observation vilket hade stärkt vårt resultat.  
Då skulle vi se på skillnaden mot vad de gör och vad de säger att de gör. Men vi tror att 
resultatet hade blivit missvisande ändå eftersom lärarna troligtvis medvetet skulle 
planera in rörelse i undervisningen om de visste att det var det vi observerade. Det skulle 
inte bli ett naturligt inslag som det brukade se ut. Genom att ta del av de 
forskningsetiska principerna så skulle vi vara tvungna att berätta att vi observerar detta 
skulle aldrig kunna ske utan lärarnas vetskap. 
 
Denscombe (2000) tar upp att en kvalitativ undersökning aldrig kan eftersträva en 
fullständig tillförlitlighet därför att forskaren har gjort tolkningen vilket vi är medvetna 
om. Hade denna undersökning gjorts av någon annan hade troligtvis inte resultatet blivit 
detsamma. Det var aldrig meningen att få ett generaliserat resultat utan en uppfattning 
hur lärarna ser på rörelsens betydelse i undervisningen och hur de använder sig av det. 
Vi hade olika uppfattningar om skolorna redan från början vilket försvårade situationen 
att gemensamt tolka ett resultat. Detta kan i sin tur ha påverkat resultaten. Under 
intervjuerna försökte vi vara objektiva och inte påverka respondenterna. Resultatet som 
visar på att ingen på skola 1 nämnde motorikens betydelse som faktiskt är en viktig del i 
elevers lärande var en aning märkligt. Men återigen vill vi poängtera att vi var noga med 
att inte försöka styra respondenterna till vissa svar, men att möjligheten till att 
omedvetet styrt respondenterna fortfarande finns. Vi ville få en inblick i hur de uppfattar 
rörelsens betydelse och ville inte leda in dem i någonting. Därför ställdes aldrig någon 
direkt fråga om motoriken. Resultatet visade därför att ingen på skola 1 nämnde 
motoriken i intervjuerna. Det kan eventuellt vara så att de är medvetna om hur viktig 
motoriken är men att det glömdes bort och det fick inte komma fram under intervjun.  
  
Vi ansåg dock att fördelarna med en kvalitativ studie var övervägande för vår 
undersökning. Det som stärker vår tillförlitlighet enligt Stukát (2005) är att vi har ställt 
följdfrågor och frågor om vi har uppfattat respondenten rätt. 
 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare uppfattar rörelsens betydelse för 
elevers lärande samt hur de använder sig av rörelse i sin undervisning. I intervjuerna 
försökte vi förstå och få ett perspektiv på hur lärarna uppfattar rörelsens betydelse för 
elevernas lärande. Våra kunskaper kring detta ämne har förbättrats avsevärt genom vår 
empiriska undersökning, relevant litteratur och forskning. Vi tycker att vi har lyckats 
besvara våra forskningsfrågor och syftet har hela tiden legat till grund för 
undersökningen. Vi vill dock poängtera att våra skilda uppfattningar om skolorna där 
intervjuerna genomfördes kan ha påverkat vårt resultat. Det har varit svårt att få fram 
ett resultat utan att våra egna värderingar kan ha påverkat oss. Det har förekommit stora 
skillnader om hur vi uppfattade skolan som arbetar med lärstilar. Vi försökte lägga våra 
värderingar bakom oss och tolka svaren rätt utifrån intervjuerna. Men vi vill ändå 
påpeka att möjligheten finns.  
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6.1.1 Vad säger forskning och litteratur om rörelsens betydelse för lärandet? 

Ericsson (2003) poängterar att kroppsrörelse är grundläggande för hela människans 
utveckling och upplevelsen av sig själv. Genom rörelse får vi kunskap om vad vi klarar av 
och hur vi reagerar i olika sammanhang. Motorisk kompetens är viktigt för självkänslan 
och avvikande motorik kan vara en anledning till varför ett barn känner sig utanför. 
Även Danielsson, Auoja, Sandberg och Jonsson (2001) påpekar att ett bra 
självförtroende sprider sig till andra utvecklingsområden och får en positiv effekt på 
elevers lärande. Vi delar Ericssons (2003) och Danielssons (2002) m.fl. uppfattning om 
hur viktigt det är med en god motorik. En god självkänsla är en förutsättning för elevers 
lärande. Det blir svårt att lära sig om man inte känner sig trygg.   
 
Enligt Hannaford (1997) är bevisen tydliga att rörelse påverkar vår inlärning. Hon 
fastslår att höger och vänster hjärnhalva måste stå i förbindelse med varandra för att 
lärandet skall kunna ske på ett tillfredställande sätt. Korslaterala rörelser förbinder 
vänster och höger hjärnhalva och kallas även för hjärngymnastik. Ericsson (2006) anser 
att lärare måste ha en medveten pedagogik och att det krävs mer kunskaper om 
utveckling av sinnen, kroppsrörelser och av att observera barns rörelsemönster. Detta är 
något som vi delar åsikt med Ericsson om. Det är alldeles för lite pedagogik som är 
riktad mot rörelsens betydelse för lärandet i lärarutbildningen.  
 
Ericsson (2006) menar att för att vi ska kunna lära oss något krävs det att vi kan 
koncentrera oss och vara uthålliga. Det behövs både tid och träning för att 
koncentrationsförmågan ska utvecklas. Koncentrationen är inte enbart en avgränsad 
kognitiv funktion utan är även beroende av språk, minne och motorik. Ericsson (2006) 
anser att motivation är ett nyckelmoment och det vill vi också poängtera. Finns inte 
lusten är det svårt att finna koncentrationen för att lära sig något vilket Sandborgh-
Holmdahl & Stening (1993) även tar upp. Författarna tycker att man ska ta tillvara på 
användningen av rörelse när vi lär oss och därigenom förstärka längtan efter att lära. Vi 
tycker också att det är viktigt att ta tillvara på lusten att lära. Genom att använda rörelse 
i undervisningen kan man förstärka längtan efter att lära som Sandborgh-Holmdahl & 
Stening (1993) poängterar. 
 
Boström & Svantesson (2007) förklarar att den kinestetiske vill lära sig genom att 
använda kroppen. Boström (1998) menar att den typen av lärande ofta är användbart 
hos hyperaktiva barn men att det bör tillämpas i större utsträckning eftersom den 
gynnar alla elevers lärande. Vi delar författarnas åsikter eftersom det gynnar eleverna att 
röra på sig och ökar lusten till lärande. Det är ett bra förslag att kinesetisk inlärning 
borde tillämpas i större utsträckning.  
 
Ericssons (2003) forskning visar att fler tillfällen till fysisk aktivitet och motorisk träning 
i skolan resulterar i att eleverna får bättre motorik och bättre skolprestationer i 
matematik och svenska.  Eftersom det finns vetenskaplig forskning som visar att fysisk 
aktivitet och motorisk träning ger bättre förutsättningar för elever borde det tas mer på 
allvar. Vi vill poängtera ändringen i läroplanen om att skolan ska sträva efter att erbjuda 
alla elever 30 minuters daglig fysisk aktivitet under skoldagen. Men så länge det står att 
skolan ska ”sträva efter” att ge daglig fysisk aktivitet så kommer det inte att tas på riktigt 
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allvar. Detta måste ytterligare ändras till ett ”mål att uppnå” vilket anger något som 
eleven måste ha uppnått när de lämnar skolan. 
 
Vi vill konstatera att litteraturen är ening. All litteratur och forskning tyder på att 
rörelsen endast har positiva effekter för elevers lärande. Hannaford (1997) tar upp 
vetenskapsmännen Hitzig och Fritsch som ansåg att hjärnan var till för tankar och inte 
för rörelse år 1870. Men nutida forskare och författare visar endast på de positiva 
effekterna av att använda sig av rörelse.  
 

6.1.2 Hur upplever lärarna rörelsens betydelse för lärandet? 

Respondenterna upplevde att rörelsen har en viktig betydelse för elevers lärande. Dock 
låg lärarnas medvetenhet om rörelsens betydelse för elevers lärande på olika nivåer 
framförallt lärarna i år 4-6 på skolorna. Respondent 6 och 7 ansåg sig själva vara dåliga 
att ta in rörelse i undervisningen och det berodde på brist på kunskap. Lärarna på skola 
2 (år 4-6) använde dagligen rörelse i sin undervisning enligt dem själva.  
 
Respondenterna menade att eleverna klarar av att koncentrera sig bättre om de får röra 
på sig vilket gynnar deras lärandesituation. Samtliga lärare i undersökningen upplevde 
också att det är viktigt att ta vara på att eleverna lär sig på olika sätt.  
 
Många av respondenterna upplevde att det var viktigt att ta tillvara på att elevernas olika 
sätt att lära. Skola 2 i vår undersökning arbetar aktivt med lärstilar och det märktes 
under intervjuerna. Respondent 8 påpekade att hon har fått vetskapen om varför det är 
viktigt med rörelse när hon började arbeta med lärstilar.  
 
Det var anmärkningsvärt att det inte var många av respondenterna som tog upp 
motorikens betydelse, endast respondent 4, 5 och 9 på skola 2. Respondent 4 menar att 
motoriken är förknippad med läs och skrivinlärningen. Det var ett förvånansvärt resultat 
att inte fler nämnde motoriken och vi var noga med att aldrig försöka styra 
respondenterna i intervjuerna. Vi fick uppfattningen om att alla talade sanning.  
Litteraturen visar tydligt betydelsen av att barnen måste få sina rörelser automatiserade 
för att klara av att koncentrera sig på sitt skolarbete (Ericsson, 2006). Vi tycker precis 
som Ericsson (2006) poängterar att det är enormt betydelsefullt att ett barn med 
svårigheter i sin motorik måste få möjligheten att öva upp den. Om ett barn ska få så bra 
förutsättningar som möjligt krävs det att lärarna är medvetna om motorikens betydelse 
för elevers lärande. Respondent 5 tar upp betydelsen av att börja jobba med 
grovmotoriken tidigt för att inte senare få problem med finmotoriken.  
 
I stort sett upplevde alla lärare i undersökningen bara positiva konsekvenser av att 
använda rörelse för elevers lärande. Dock var nästan alla respondenter eniga om att den 
negativa följden av att ta in rörelse i undervisningen är att det blir rörigt. Respondent 1 
anser att det lätt blir stökigt efteråt men att det gäller att anpassa sig. Respondent 8 tog 
upp att vi underskattar barnen och det krävs att läraren ska vara konsekvent. 
Respondenten menade även att det är viktigt att arbeta med detta arbetssätt för i 
längden tjänar eleverna på det. Vi håller med Ericsson och respondenten om detta. Om 
läraren är konsekvent och ger eleverna tid och övning kommer det troligtvis inte bli 



35 

något problem.  Vi tycker att respondentens inställning är helt rätt och det krävs att ha 
den inställningen om det ska bli ett dagligt och naturligt moment under skoldagen. Även 
läroplanerna tar upp att skolan ska sträva efter 30 minuters daglig fysisk aktivitet.  
 

6.1.3 Ingår rörelse i de utvalda lärarnas undervisning? 

Det framkom i undersökningen att rörelse ingår i samtliga lärares undervisning i år 1-3. 
De vanligaste aktiviteterna som förekommer i deras undervisning som inkluderar rörelse 
är till exempel Röris, hjärngymnastik och arbetet med lärstilar. Respondent 1 
konstaterade att förra veckan använde hon sig av Röris, hjärngympa, rörelsespel och 
avslutningssång med korslaterala rörelser. Röris och/eller hjärngympa förekommer i 
samtliga respondenters klassrum. Nästan alla lärare i undersökningen använder sig av 
Röris, i alla fall i år 1-3 men nästan ingen nämnde motoriken. I ett Rörisprogram övar 
eleverna faktiskt sin motorik vilket respondenterna kanske inte tänkte på men det är 
inget vi kan dra en slutsats av. Hannaford (1997) framhäver betydelsen av de 
korslaterala rörelserna för att sammankoppla vänster och höger hjärnhalva vilket även 
kallas hjärngymnastik. Rörelserna är till hjälp för att stimulera till inlärning vilket till 
exempel respondent 9 var medveten om och därför använder hon sig av hjärngymnastik 
i sin undervisning. Många av respondenterna tog även upp att det är viktigt var man 
placerar materialet i klassrummet för att eleverna medvetet ska få röra sig under 
skoldagen Respondent 4 anser det vara bra att placera materialet så att eleverna måste 
gå upp och hämta det själva.  
 
Respondenterna som arbetar i år 4-6 på skola 1 använder sig inte av mycket rörelse i sin 
undervisning vilket beror på brist på kunskap enligt respondent 7 och 8. Lärarna på 
skola 2 använder mer rörelse i sin undervisning men inte lika mycket som lärarna i år 1-
3. Respondent 9 ansåg att de äldre barnen klarar av att sitta längre och att ta kortare 
rörelseavbrott men att rörelsens inte ska tas bort helt. Hon ansåg också att de behöver 
rörelse. Flera av respondenterna tog upp att eleverna i de äldre åren oftast får mer 
omedveten rörelse och respondent 2 gav exemplet: att grupparbeten ger mer omedveten 
rörelse. Respondent 8 ansåg att det var lika viktigt med rörelse för de yngre barnen som 
de äldre men att det blir svårare att finna tid. Hon menade att eleverna har mer 
kunskapsstoff att ta in när de är äldre.  
 

6.1.4 Vilken uppfattning har man vid två skolor till rörelsens betydelse för lärandet? 

Vi fick relativt lika svar av samtliga respondenter som arbetade i år 1-3 men svaren 
skiljde sig mer åt mellan skolorna i år 4-6. Resultatet visar att skola 2 som arbetar med 
lärstilar har en helt annan medvetenhet om rörelsens betydelse för lärandet än vad skola 
1 har. Lärarna på skola 2 visste att rörelse var viktigt för elevers lärande men visste också 
varför det var viktigt. Respondent 9 som tog upp att rörelse kan koppla samman höger 
och vänster hjärnhalva vilket leder till bättre förutsättningar vid inlärningen vilket också 
är en förklaring till varför hon arbetar med hjärngymnastik. Intervjuperson 5 tog upp att 
det är viktigt att arbeta med grovmotoriken för att inte få problem med finmotoriken. 
Hon menade att får man problem med finmotoriken tappar eleven mycket av 
koncentrationen. Det kan uppfattas en aning märkligt att ingen på skola 1 tog upp 
motorikens betydelse eller förklarade mer ingående varför det är viktigt med rörelse. 



36 

Möjligheten att vi kan ha styrt dem under intervjun finns. Om fallet skulle vara så är det 
en omedveten styrning från vår sida. Men vill ändå lyfta fram att tanken kanske finns.  
 
På skola 1 var uppfattningen av rörelsens betydelse för lärandet större hos lärarna som 
arbetade i de yngre åren än lärarna i de äldre åren. Detta är någon som resultatet tydligt 
visar. Respondent 6 och 7 på skola 1 var enade om att brist på kunskap var anledningen 
till varför de ej använder sig av regelbunden rörelse i sin undervisning. Samtliga 
intervjuer på skola 1 förväntades ta längre tid än 20 minuter men lärarna hade inte 
mycket att säga. De var inte tillräckligt insatta i ämnet. Lärarna på skola 1 kunde inte 
beskriva lika utförligt varför rörelsen var viktig för elevers lärande. De visste att 
hjärngympa är bra och att det var något som de använde sig av men de beskrev inte 
utförligare. Vi vill ändå poängtera att det var en stor skillnad mellan svaren på lärarna i 
år 1-3 och år 4-6 på skola 1. Respondenternas uppfattning av rörelsens betydelse för 
lärandet i år 4-6 var väldigt vag. Respondenterna var medvetna om att rörelse är 
betydelsefullt för elevers lärande men de ansåg att brist på kunskap gör att det blir svårt 
att tillämpa det i undervisningen.  
 
Vi tror att en anledning till att skola 2 använder sig av mer rörelse i undervisningen än 
skola 1 är att de använder sig av olika lärstilar, där den kinestetiska är en lärstil. För att 
arbeta med lärstilar måste man ha kunskap om de olika stilarna och faktiskt veta varför 
man arbetar som man gör. Det är ett naturligt förekommande moment i deras 
undervisning. Dock så var det en lärare på skola 2 som ansåg att det var många lärare på 
den skolan som inte riktigt förstod vad som menas med de olika lärstilarna. Men detta 
var inget som framkom i våra resultat. Detta är inget som är säkerhetsställt utan denna 
uppfattning grundar sig endast på att det kan vara en möjlig förklaring till varför skola 2 
är mer medvetna om rörelsens betydelse för lärandet, enligt oss. 
 
 

6.3 Slutsatser 

Vi kan konstatera att vi har lyckats fått svar på våra forskningsfrågor med syftet i fokus. 
En slutsats vi kan dra av vår undersökning är att alla deltagare i undersökningen ansåg 
att rörelsen var viktig för elevers lärande, vissa mer än andra. I de lägre åldrarna på 
skolorna (år 1-3) kan man inte påstå att det var en speciellt märkbar skillnad eftersom 
samtliga arbetade mycket med rörelse i sina klassrum. Men vi vill ändå påstå att lärarna 
på skola 2 hade en större medvetenhet om rörelsens betydelse och kunde även beskriva 
varför de arbetade som de gjorde. I de äldre åldrarna (år 4-6) på skolorna var 
skillnaderna betydligt större. Lärarna på skola 1 var inte insatta i ämnet och därför fick vi 
inte fram så mycket under intervjuerna. Lärarna på skola 2 hade samma medvetenhet 
om rörelsens betydelse för elevers lärande som lärarna i de yngre åldrarna hade på 
samma skola. Därför kan vi dra slutsatsen att skillnaden mellan skola 1 och 2 i de äldre 
åren var mycket stor både i fråga om hur de uppfattar rörelsens betydelse och hur de 
använder sig av rörelse i sin undervisning.  
 
Vi kan dra slutsatsen att det negativa med att föra in rörelse i klassrummet är att lärarna 
tycker att det är svårt att återsamla klassen och att det lätt blir stökigt efteråt. De flesta 
av respondenterna ansåg även att det var viktigare med rörelse i de äldre åren.   
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Litteraturen och forskningen har visat hur viktigt det är med rörelse för elevers lärande 
och det är många faktorer som är inkluderande som till exempel motoriken, 
koncentrationen, inlärningen osv.  Avslutningsvis kan vi dra slutsatsen att denna 
undersökning har gjort att vi fått ökad kunskap om rörelsens betydelse för elevers 
lärande både igenom intervjuer med lärare, läst litteratur och påvisad forskning.  
 

6.4 Nya forskningsfrågor 

Genom att ha utfört denna undersökning har vi blivit insatta i ämnet och medvetenheten 
om rörelsens betydelse för lärandet har ökat markant. Det hade varit intressant att göra 
en jämförelse mellan förskola och skola. Är medveten rörelseträning i förskolan mer 
vanlig än i skolan? 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

1. Anser du att rörelsen har någon betydelse för elevers lärande? Om ja, vilken? Om 
nej, varför inte? 

 
2. Vad innebär rörelse i undervisningen för dig? 
 
3. Kan du beskriva hur du arbetar med rörelse i din undervisning? 
 
4. Kan du beskriva konkret hur ni förra veckan använde rörelse i undervisningen? 

Vad gjorde ni? Någon effekt? 
 
5. Vilka är de viktigaste faktorerna som avgör om du använder rörelse i 

undervisningen? 
 
6. Blir det några positiva/negativa följder av att använda rörelse i undervisningen? 

Om ja, vilka? 
 
7. Tycker du att åldern har någon betydelse för hur pass mycket rörelse det behövs i 

undervisningen? 
  
8. Tror du att det är mer/mindre/lika mycket rörelse i äldre/yngre åren på  
skolan?  
 
9. Får du något stöd för arbetet med rörelse från exempelvis styrdokument, föräldrar, 
ledning, elever och kollegor? 
 

 


