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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur lärare och elever betraktar motorikens betydelse för läs- och 

skrivinlärning. Detta genom att dels studera vad en lärare anser om ett samband mellan motorik och 

läs- och skrivinlärning samt hur arbete med motorisk träning som syftar till att påverka elevers läs- och 

skrivinlärning kan utformas, dels undersöka hur elever resonerar kring motorisk träning och dess 

inverkan på deras läsning och skrivning. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en 

kvalitativ metodansats använts, vilket har föranlett att sju intervjuer och tre observationer ligger till 

grund för studiens resultat. I den tidigare forskning och bakgrundsinformation som presenteras i 

studien framgår det att det kan finnas ett eventuellt samband mellan motorik och läs- och 

skrivinlärning samt att motorisk träning kan ha en positiv inverkan på elevers förmåga att lära. 

Studiens resultat går sedermera i linje med den tidigare forskning och bakgrundsinformation som 

presenterats, då det framkommer att både elever och lärare upplever att motorik och motorisk träning 

utifrån metoden Brain Gym® kan ha betydelse för elevers läsning och skrivning.  
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1. Inledning 

I ett regeringsbeslut utfärdat den 21 mars 2018 uppmanar regeringen alla skolor till att inkludera mer 

rörelse i den dagliga undervisningen (Utbildningsdepartementet, 2018). Detta till följd av att en studie, 

genomförd av Centrum för Idrottsforskning, CFI (2017), visar att majoriteten av svenska barn i dag rör 

sig för lite. En faktor som kan riskera att påverka utvecklingen av barns motoriska färdigheter, som 

enligt Ericsson (2003) bland annat kan vara av väsentlig betydelse för elevers läs- och skrivinlärning. 

Detta till följd av att motoriska färdigheter, i form av grovmotorik, finmotorik och reflexmässiga 

rörelser, kan ha en inverkan på den kognitiva utvecklingen som är en förutsättning för läsning och 

skrivning (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). Därav uppmanar regeringen inte enbart till 

ökad rörelse i allmänhet, utan även till mer riktad motorisk träning, vilket innefattar rörelseaktiviteter 

som specifikt är utformade för att stimulera och utveckla elevers motoriska färdigheter 

(Regeringskansliet, 2016). I regeringsbeslutet framhävs således följande: 

”Det finns studier som visar på positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet, motorisk träning, och 

skolprestationer […] Regeringen ser det därför som viktigt att skolan tar vara på de möjligheter och 

tillfällen som finns under skoldagen för att engagera och aktivera alla barn till mer rörelse” 

(Utbildningsdepartementet, 2018, s.3–4) 

Genom detta uttalande framgår det följaktligen att regeringen utgår från att det kan finnas ett samband 

mellan motorik och inlärning och att det därav bör tas i beaktning vid utformning av undervisning.  

Då förmedlande av kunskap kring motoriska färdigheter och dess betydelse för inlärning inte ingår 

som en given del i dagens lärarutbildningar, kan det emellertid vara svårt för lärare att veta hur 

motorisk träning bör utformas för att gynna elevers lärande. Till följd av detta avser denna studie att 

belysa vilka samband som kan finnas mellan motorik och läs- och skrivinlärning samt hur 

undervisning som främjar både läs- och skrivinlärning och motoriska färdigheter kan utformas.  

Studien är en vidareutveckling av en pilotstudie som jag genomförde under våren 2018, där fokus 

riktades mot hur en lärare såg på eventuella samband mellan motoriska färdigheter och läsinlärning 

samt hur stimuli av motoriska färdigheter kunde ha betydelse för elevers läsinlärning. Denna studie 

syftar emellertid till att synliggöra hur både elever och lärare betraktar motorikens betydelse för läs- 

och skrivinlärning samt hur arbete med motorisk träning kan se ut i praktiken.  

Bakgrunden till att studien specifikt riktar sig mot att undersöka huruvida motorik kan ha betydelse för 

läs- och skrivinlärning, är för att detta är en essentiell kunskap för att dels kunna tillgodose sig vidare 

lärdom, dels kunna agera i ett demokratiskt rättssamhälle (SOU, 2016:78). För att alla elever ska ges 

utrymme att erövra denna kunskap, ser jag det därav som ett av mina främsta uppdrag som blivande 

lärare att reducera hinder och skapa goda förutsättningar för att möjliggöra denna process. Studien har 

emellertid avgränsats till att enbart studera hur motorisk träning som utformats utifrån metoden Brain 

Gym® kan ha betydelse för elevers läs- och skrivinlärning. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och elever betraktar motorikens betydelse för läs- 

och skrivinlärning samt hur arbete med motorik kan yttra sig i praktiken.  

 
Detta kommer att undersökas utifrån följande frågeställningar:  

 

1. Vad anser lärare om ett samband mellan motorik och läs- och skrivinlärning? 

2. Hur resonerar elever kring motorisk träning och dess inverkan på deras läsning och skrivning? 

3. Hur arbetar lärare med motorisk träning som syftar till att påverka elevers läs- och skrivinlärning? 

2. Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att inledas med att begrepp som är av relevans för studien definieras (2.1). 

Därefter redovisas kopplingar till skolans styrdokument (2.2) samt bakgrundsinformation som är av 

väsentlighet för studien (2.3). Slutligen följer en redogörelse över tidigare forskning som presenterats 

inom ämnesområdet (2.4).   

2.1. Viktiga begrepp för studien  

2.1.1. Motorik 

Begreppet motorik inbegriper all form av rörelse (Sigmundsson & Pedersen, 2004). Vanligtvis delas 

de motoriska färdigheterna in i grovmotorik, som innefattar stora rörelser som att krypa, springa och 

gå samt finmotorik, som inbegriper mindre rörelser som att hålla en penna med handen (Ericsson, 

2003). En motorisk färdighet är även de reflexmässiga rörelserna, det vill säga de rörelser som utförs 

som omedvetna handlingar (Taylor, Houghton & Chapman, 2004).  

2.1.2. Motorisk träning 

Motorisk träning innefattar rörelseaktiviteter som är utformade för att specifikt stimulera elevers 

motoriska färdigheter, i form av grovmotorik, finmotorik och reflexmässiga rörelser (Ericsson, 2003). 

Detta då individer med motoriska brister inte är förmögna att under fria rörelseaktiviteter röra sig i 

motoriska mönster som de ej bemästrar (Sigmundsson & Pedersen, 2004). Varje tillfälle till stimuli 

utifrån de organiserade rörelser som motorisk träning innebär, skapar emellertid utrymme för 

integrering av motorik och kognitiv utveckling, vilket i sin tur kan påverka inlärningsförmågan 

(Stevens- Smith, 2016). 

2.1.3. Brain Gym® 

Den motoriska träning som studerats i denna studie är utformad utifrån metoden Brain Gym®. 

Metoden är framtagen av Paul och Gail Dennison och innefattar organiserade rörelseaktiviteter, som 

bland annat stimulerar motorik som kan påverka elevers läs- och skrivinlärning (Brain Gym 

international, 2016). Då informanterna som deltar i studien har översatt begreppet Brain Gym® till 

hjärngympa, används dessa begrepp därav synonymt. 
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2.1.4. Asymmetrisk tonisk nackreflex, ATNR 

Asymmetriska toniska nackreflexen, ATNR, är en primär reflex som ska vara integrerad i kroppen vid 

sex till åtta månaders ålder (McPhillips & Sheehy, 2004). Det finns emellertid en risk för att reflexen 

inte integreras som den ska, vilket kan leda till inlärningssvårigheter senare i livet (Taylor m.fl., 2004). 

Detta till följd av att reflexen har stor inverkan på den visuella förmågan som är av betydelse för 

inlärning (McPhillips & Sheehy, 2004). 

Reflexens rörelsemönster är att när huvudet vrids åt ett håll så kommer armen och benet på samma 

sida att sträckas ut medan benet och armen på motsatt sida böjs (McPhillips och Sheehy, 2004).  

 

Bild 1. Asymmetrisk tonisk nackreflex (The organized mind, u.å.). 

2.1.5. Läs- och skrivinlärning 

Alatalos (2011, s.17) definition av läs- och skrivinlärning är att det ”avser den första fasen i en 

individs skriftspråkserövrande” och är därmed av väsentlig betydelse för erövrandet av en läs- och 

skrivförmåga. Vidare går det enligt Alatalo (2011) inte att särskilja läsning och skrivning, vilket gör 

att det måste ses som en gemensam process. I denna studie kommer begreppet läs- och skrivinlärning 

därav att användas som ett samlingsbegrepp för processer som berör både läsning och skrivning.  

2.2. Skolans styrdokument  

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 framgår det att skolan ska ”sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (Skolverket, 2018, 

s.7). Detta innebär att varje enskild lärare behöver ansvara för att inkludera rörelse i sin undervisning. 

Enligt regeringen är den rörelse som bedrivs i skolor idag emellertid inte tillräcklig, varpå de 

framhäver vikten av att fler skolor behöver en tydligare struktur och medvetenhet kring hur 

rörelsearbetet ska bedrivas (Regeringskansliet, 2017). Ericsson (2003) betonar att det annars kan 

finnas en risk för att elevers bristande motorik står i vägen för deras förmåga att lära. 

Skolan har även ”ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen.” (Skolverket, 2018, s.6). Detta kräver att skolan dels måste kunna erbjuda adekvata 

stödinsatser, dels måste kunna skapa förutsättningar och reducera hinder för dessa elevers 

inlärningsprocess (Utbildningsdepartementet, 2018). Till följd av att motoriska brister kan utgöra ett 

hinder som skapar svårigheter för elevers lärande bör det således ligga i varje lärares intresse att arbeta 

förebyggande kring detta (Ericsson, 2003). 

För att skapa goda förutsättningar för att alla elever ska lyckas i sin läs- och skrivinlärningsprocess kan 

det därav vara fördelaktigt att arbeta med motorisk träning parallellt med läs- och skrivundervisning 

menar Ericsson (2003). I annat fall kan det vara svårt för skolan att leva upp till att: ”Varje elev har 
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rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att 

göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Skolverket, 2018, s. 9). Detta till följd av många av de 

elever som besitter en svag läsförmåga även förlorar ett allmänt intresse för skolan vid tidig ålder 

(Kweldju, 2015). Utifrån denna bakgrund kan det följaktligen vara intressant att utföra studier kring 

hur lärare och elever betraktar huruvida motorik och motorisk träning kan ha betydelse för läs- och 

skrivinlärning.   

2.3.  Bakgrundsinformation 

2.3.1. Utgångspunkt för sambandet mellan motorik och kognition  

Piaget, en framstående teoretiker inom den kognitiva konstruktivistiska lärandeteorin, hävdade att den 

kognitiva utvecklingen är av stor betydelse för en individs inlärningsförmåga (Ericsson, 2003). Detta 

till följd av hans teori kring att det är genom denna utveckling som människan ges utrymme att erövra 

kunskap om sin omvärld (Piaget, 1971). För att möjliggöra kognitiv utveckling menade Piaget (1971) 

även att den motoriska förmågan utgör en väsentlig roll, då den kognitiva utvecklingen grundläggs 

under det första sensomotoriska stadiet av en människas utveckling. Ett stadie som pågår från en 

människas födsel till och med slutet av dess andra levnadsår (Piaget, 2013). 

Under det sensomotoriska stadiet menade Piaget (1971) att barnet genom att utveckla sina sinnen 

[senso] och rörelser [motorik] ges möjlighet att studera och manipulera sin omvärld, vilket därmed 

skapar den förspråkliga grund som är av avgörande betydelse för det nästkommande stadiet där 

språket utvecklas. Det sensomotoriska stadiet inleds med att ett barn utför primitiva reflexmässiga 

rörelser som sker per automatik, varpå det därefter, allt eftersom reflexerna integreras i barnets kropp, 

utvecklas ett mer medvetet rörelsemönster (Piaget, 2013). Genom denna process ges barnet successivt 

utrymme att i allt större utsträckning utforska sin omvärld, vilket möjliggör utveckling av mer 

abstrakta processer, så som den språkliga utvecklingen (Piaget, 1971). Enligt Taylor m.fl. (2004) finns 

det emellertid en risk för att dessa primitiva reflexer inte utvecklas som de ska, vilket bland annat kan 

bero på att ett barn inte har stimulerats med tillräckligt mycket rörelse. En faktor som därmed kan 

riskera att generera negativa följder för både den fortsatta motoriska- och kognitiva utvecklingen. 

Detta synliggör även att en individs motoriska färdigheter också är beroende av att dess omgivning 

skapar förutsättningar för rörelse som utvecklar motoriken. Det medför att även ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande, som innebär att lärande sker i samspel med omgivningen (Vygotskij, 2001), bör 

betraktas som en underordnad teori vid studiet av en individs motoriska och kognitiva utveckling.  

2.3.2. Kognition en förutsättning för läs- och skrivinlärning 

För att elever ska ges möjlighet att erövra en god läsförmåga framhäver Alatalo (2011) att avkodning, 

det vill säga förmågan att kunna avläsa en text, läsförståelse och motivation är tre väsentliga faktorer. 

Vid avsaknad av en av dessa faktorer betonar hon vidare att läsning inte kommer att kunna utvecklas, 

vilket därmed genererar följder även för skrivinlärningen då dessa processer inte går att skilja från 

varandra. Samtidigt menar Nyström (2002) att läs- och skrivinlärning kan vara en mycket krävande 

process som erfordrar stora kognitiva resurser. Att läsning är en kognitivt krävande process framhåller 

även Kweldju (2015) som förklarar att både avkodning och läsförståelse fordrar att ett flertal olika 

områden i hjärnan aktiveras samtidigt. Vid händelse av att en elev har begränsade kognitiva 

förutsättningar skulle det därmed kunna utgöra ett hinder för utveckling av någon av de tre väsentliga 
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faktorerna för läsinlärning, vilket följaktligen skulle kunna skapa svårigheter för läs- och 

skrivinlärningsprocessen. 

Enligt Piagets (1971) utvecklingsteori är den kognitiva utvecklingen även en förutsättning för den 

språkliga utvecklingen. Detta till följd av att det är under denna utvecklingsfas, med sin början redan i 

det första sensomotoriska stadiet, som språket både grundläggs och utvecklas. Vidare poängterar 

Alatalo (2011) och Nyström (2002) att språklig medvetenhet är en avgörande faktor för elevers läs- 

och skrivinlärning, då barnets förståelse för språkets uppbyggnad utgör en viktig grund för den 

processen. Samtidigt understryker De Witt och Lessing (2018) att en individs kognitiva förmåga är 

nära sammanlänkat med dess motoriska färdigheter, vilket enligt Ericsson (2003) skulle kunna 

generera i att bristande motorik, indirekt, riskerar att utgöra ett hinder för elevers läs- och 

skrivinlärning. 

2.3.3. Motoriska brister som kan hämma läs- och skrivinlärning 

En motorisk brist som enligt McPhillips och Sheehy (2004) kan generera negativa konsekvenser för 

inlärning är om en individs primära reflexer inte har integrerats, det vill säga automatiserats, som de 

ska. Detta till följd av att de kvarvarande reflexerna kan bidra till förseningar i den kognitiva 

mognadsprocessen och begränsa hjärnans förmåga att kunna processa information (Taylor m.fl., 

2004). En reflex som framförallt har stor betydelse för läs- och skrivinlärning är den asymmetriska 

toniska nackreflexen, ATNR (2.1.4). Detta grundar sig i att reflexen är av betydande vikt för att den 

visuella förmågan, i form av samseende, fokuseringsförmåga och öga-handkoordination, ska kunna 

utvecklas (McPhillips & Sheehy, 2004). En förmåga som Kweldju (2015) vidare belyser är av vikt för 

läs- och skrivinlärning.  

Ett kännetecken för att en individs ATNR inte har integrerats är att den ofta har svårt för att korsa 

kroppens mittlinje enligt McPhillips och Sheehy (2004). En faktor som dels kan leda till att ögonen i 

samband med läsning får svårt att passera kroppens mittlinje, vilket kan utmynna i att bokstäverna 

”studsar” framför ögonen, dels kan bidra till att reflexen aktiveras i samband med att individen tittar på 

sin hand under ett skrivmoment, vilket kan resultera i att armen som håller pennan sträcks ut och 

skapar en ofördelaktig skrivposition. Faktorer som därmed riskerar att utgöra ett hinder vid läsning 

och skrivning (ibid.).  

Vidare framhäver Ericsson (2003) att elever, till följd av att reflexer inte har integrerats eller av andra 

bakomliggande orsaker, kan vara begränsade i sin fin- och grovmotorik. Enligt Dinehart och Manfra 

(2013) kan detta vidare generera negativa konsekvenser för läs- och skrivinlärning, då det har visat sig 

att elever med bristande finmotoriska färdigheter ofta presterar sämre i skolan. En förklaring till detta 

kan vara att många skolrelaterade uppgifter involverar finmotoriska moment som att exempelvis 

kunna kontrollera ögonen i samband med läsning och ha en korrekt pennfattning vid skrivning (Langlo 

Jagtøien m.fl., 2002). För att överhuvudtaget kunna kontrollera finmotoriska rörelser menar Ericsson 

(2003) vidare att det är av stor vikt att de grovmotoriska färdigheterna har utvecklats, då det annars är 

nästintill omöjligt att genomföra rörelser som kräver större precision. 

Vid händelse av att en individ har kvarvarande reflexer eller är begränsad i sin grov- eller finmotorik 

menar Ericsson (2003) att en elevs koncentrationsförmåga i skolan även kan bli lidande. Detta till följd 

av att stor uppmärksamhet måste ägnas åt att utföra rörelser och kontrollera kroppen, vilket kommer 

att ta fokus från de skolrelaterade uppgifterna. Samtidigt framhåller Alatalo (2011) att bristande 

koncentrationsförmåga kan ha stor inverkan på en elevs läs-och skrivinlärning, då det är en krävande 
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process som fordrar fokuseringsförmåga. Ericsson (2003) hävdar att en bristande 

koncentrationsförmåga därav skulle kunna hämma elevers läs- och skrivinlärning indirekt. 

Enligt Lodal och Bond (2016) kan en konsekvens av bristande motorik även innebära negativa följder 

för en individs självkänsla. Detta till följd av att omogen motorik ofta medför en klumpighet och 

okontrollerbarhet över kroppen, vilket i sin tur kan leda vidare till frustration och ångestkänslor. 

Samtidigt belyser Taube (1988) att en individs självuppfattning kan vara av central betydelse för läs- 

och skrivinlärningen, då det är en krävande process som kan innebära många misslyckanden innan 

kunskapen erövras. Vid händelse av att en individ besitter en låg självbild finns det därmed en ökad 

risk för att denne ger upp och skuldbelägger sig själv i samband med ett av dessa misslyckanden. 

Enligt Ericsson (2003) är det även vanligare att elever med bristande motorik och låg självbild hamnar 

utanför den sociala gemenskapen, då de saknar den tillit till sin rörelseförmåga som ofta är avgörande 

för att kunna delta i lekar tillsammans med andra. En faktor som vidare kan riskera att generera 

negativa följder för elevernas allmänna trivsel och skolmotivation (ibid.). 

2.3.4. Motorisk träning som ett sätt att främja läs- och skrivinlärning 

Enligt Sigmundsson och Pedersen (2004) kan en förklaring till att motoriska brister uppstår vara att 

kroppen inte har stimulerats med tillräckligt mycket rörelse. Samtidigt framhåller CFI (2017) att 

majoriteten av barn och ungdomar i Sverige idag rör sig för lite. Vidare poängterar Sigmundsson och 

Pedersen (2004) att motoriska brister inte kan försvinna automatiskt, utan behöver stimuleras för att 

utvecklas. För att undvika att motorik ska utgöra ett hinder för lärande skulle emellertid motorisk 

träning kunna utföras, då detta har visat sig ha en positiv inverkan på motoriska brister (Ericsson, 

2003). 

Vid utformning av motorisk träning som främjar inlärning framhäver Ericsson (2003) att det kan vara 

fördelaktigt att arbeta kontinuerligt och medvetet, det vill säga att träningen återkommer och att det 

finns tydliga syften och mål med den fysiska aktivitet som bedrivs. När det kommer till läs- och 

skrivinlärning är det emellertid viktigt att betona att man lär sig att läsa och skriva genom läs- och 

skrivrelaterad undervisning förtydligar Ericsson (2003). Samtidigt menar hon att det även är av stor 

vikt att se holistiskt på lärande, där alla individer besitter olika förutsättningar för att kunna lära och att 

det är dessa förutsättningar som eventuellt går att påverka genom motorisk träning.  

Motorisk träning som specifikt är utformad för att främja läs- och skrivinlärning brukar bland annat 

involvera moment av korslaterala rörelser, det vill säga rörelser i korsmönster. Detta till följd av att det 

stimulerar ögonens rörelser och samseende samt kopplingen mellan höger och vänster hjärnhalva 

(Wolmesjö, 2002), vilket kan ha en positiv inverkan på dels grov- och finmotorik (Langlo Jagtøien 

m.fl., 2002), dels ATNR (McPhillips & Sheehy, 2004). Det är även fördelaktigt om det innefattar 

aktiviteter där eleverna både får arbeta grovmotoriskt, där hela kroppen involveras, och finmotoriskt, 

där fokus riktas mot elevernas öga- och handmotorik, då detta kan förebygga att elever begränsas i sin 

inlärning på grund av att de brister i antingen sin fin- eller grovmotorik (Langlo Jagtøien m.fl., 2002). 

Arbete med motorisk träning kan enligt Stevens- Smith (2016) även leda till ett lugn i kroppen, vilket 

kan bidra till mindre stress och ökat fokus. En påverkan som i sin tur inverkar på 

koncentrationsförmågan, som är betydande vid både läsning och skrivning (Alatalo, 2011). Då elever 

genom motorisk träning även ges möjlighet att utveckla motorik som bidrar till att de kan kontrollera 

sina kroppar bättre (Ericsson, 2003), kan det enligt Langlo Jagtøien m.fl. (2002) leda till att deras 

självförtroende och självkänsla ökar. En aspekt som både kan generera följder för elevernas läs- och 

skrivinlärning och för deras allmänna trivsel och motivation i skolan (Taube, 1988).  



7 

Genom att involvera motorisk träning i undervisningen framhåller Ericsson (2003) även att 

rörelseglädje kan upptäckas, vilket kan bidra till ökat välmående som också det kan generera effekter 

för lärande. För att utforma undervisning som både stimulerar rörelse och läs- och skrivinlärning, 

skulle därav den motoriska träningen kunna involveras som en del av litteracitetundervisningen. Då 

det enligt Vuorenpää (2016) är viktigt att arbete med litteracitet, som läs- och skrivinlärning är en del 

av, är varierat. Med det menar hon att elever bör ges utrymme att utveckla sin läs- och skrivförmåga 

genom varierade aktiviteter där exempelvis rörelsemoment som att klappa stavelser och spåra 

bokstäver kan ingå. För att på ett holistiskt sätt skapa de bästa förutsättningarna för elevers läs- och 

skrivinlärning, skulle därav rörelser som även medvetet stimulerar elevers motoriska färdigheter kunna 

involveras i litteracitetundervisningen. 

2.4. Tidigare forskning 

Avhandlingen Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer skriven av Ericsson (2003) 

grundar sig på en gedigen interventionsstudie, även kallat Bunkefloprojektet, som bland annat 

undersökt huruvida motorik kan ha betydelse för elevers inlärningsförmåga. I studien ingick tre 

interventionsgrupper bestående av elever i årskurs ett till tre. Två av dessa grupper tilldelades ett 

utökat rörelseschema som innebar att de, utöver den ordinarie idrottsundervisningen, utövade ett 

rörelsepass per dag samt ett idrottspass och två motoriska träningspass i veckan. Den tredje gruppen 

utgjorde istället en jämförelsegrupp som enbart genomförde den ordinarie idrottsundervisningen i 

form av två idrottspass per vecka. Studien fortgick under tre års tid och inkluderade totalt 251 elever. 

För att kunna mäta eventuella samband mellan ökad motorisk träning och förbättrade skolprestationer 

genomfördes motoriska observationstest och skolrelaterade test under projektets gång (Ibid.). 

Studien involverade ett flertal olika projekt men det resultat som framförallt är av relevans för denna 

studie är huruvida det utökade rörelseschemat hade betydelse för elevers läs- och skrivförmåga. 

Resultatet som framkom visade att interventionsgruppen dels presterade bättre än både 

jämförelsegruppen och övriga skolor i landet inom området läsförmåga på nationella proven, dels hade 

förbättrat sin skrivförmåga. Vidare indikerade resultatet på att ju större motoriska brister eleverna 

hade, desto större effekt verkade den motoriska träningen ha. (Ericsson, 2003).  

McPhillips och Sheehy (2004) har, tillskillnad från Ericssons (2003) studie där motorik behandlas 

generellt, istället genomfört en studie som specifikt fokuserat på hur kvarvarande spår av reflexen 

ATNR kan ha betydelse för elevers läsförmåga. I studien har 123 elever i årskurs fem delats in i tre 

grupper om 41 elever i varje grupp. Indelningen har skett genom att eleverna utifrån två separata 

lästest delats in i svaga, medel och goda läsare. Eleverna har sedermera fått utföra olika motoriska 

moment där det har kontrollerats hur välintegrerad deras ATNR är. I studiens resultat framgår det en 

tydlig positiv korrelation mellan elever med låg läsförmåga och höga nivåer av kvarvarande ATNR. 

(McPhillips & Sheehy, 2004). Utifrån detta resultat drar McPhillips och Sheehy (2004), i likhet med 

Ericsson (2003), en slutsats av att det kan finnas ett samband mellan motoriska färdigheter och 

läsförmåga. Vidare framgår det i McPhillips & Sheehys (2004) studie, till skillnad från i Ericssons 

(2003), mer specifikt vilken motorisk färdighet som kan riskera att utgöra ett hinder för läs- och 

skrivinlärning. En faktor som bidrar till att validiteten i McPhillips och Sheehys (2004) studie kan 

anses vara högre, då chansen ökar för att studien mäter det som avser att mätas (Denscombe, 2016; 

Kvale 1997). Då Ericssons (2003) studie emellertid involverar fler individer än vad McPhillips och 

Sheehys (2004) studie gör, kan det däremot bidra till att reliabiliteten för den studien anses vara högre. 
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Detta till följd av att det i kvantitativa studier premieras att ha ett så stort underlag som möjligt att 

basera sina slutsatser på (Bryman, 2011). 

I sin avhandling Infants in control har Gottwald (2016), till skillnad från Ericsson (2003) och 

McPhillips och Sheehy (2004), istället utfört en mer generell studie över sambandet mellan individers 

motorik och deras kognitiva förmåga. I studien har 70 spädbarn vid åldern 18 månader studerats när de 

utfört varierade tester som både krävt motorisk- och kognitiv kompetens på olika nivåer. Resultatet 

visar att de barn med välutvecklade motoriska färdigheter även är de som bemästrar de svårare 

kognitiva uppgifterna (Gottwald, 2016). Ett resultat som i likhet med Ericssons (2003) och McPhillips 

och Sheehys (2004) studier visar att motoriken kan ha betydelse för inlärningsförmågan. Till skillnad 

från Ericssons (2003) och McPhillips och Sheehys (2004) studier är det utifrån Gottwalds (2016) 

studie emellertid svårt att avgöra hur de motoriska förutsättningarna specifikt kommer att ha betydelse 

för dessa barns läs- och skrivinlärning. Då studien däremot är genomförd på yngre barn, skulle det 

kunna bidra till att motoriska brister upptäcks tidigare än vid de två andra studierna, vilket därmed kan 

generera i att förebyggande åtgärder skulle kunna sättas in i ett tidigare skede. Vidare betonas det 

slutligen i samtliga av dessa studier att det emellertid inte går att utesluta möjligheten för att andra 

faktorer kan bidragit till utgången för studiernas resultat (Ericsson, 2003; Gottwald, 2016; McPhillips 

och Sheehy, 2004). 

Till följd av att dessa kvantitativa studier visar indikationer på att motorik kan vara en faktor som 

påverkar elevers läs- och skrivinlärning, kan det följaktligen vara intressant att genom en kvalitativ 

undersökning utforska hur lärare och elever ser på detta fenomen. 

2.5. Arbete med motorisk träning i skolan 

Vid arbete med motorisk träning i skolan är det enligt Langlo Jagtøien m.fl. (2002) viktigt att arbeta 

med övningar som med enkelhet går att implementera i den dagliga undervisningen. Utöver detta 

menar Ericsson (2003) att det även är av stor betydelse att arbeta med medvetna rörelser som har ett 

tydligt syfte. Då det som lärare kan vara svårt att veta hur ett sådant upplägg ska utformas, kan det 

emellertid vara fördelaktigt att utgå från en redan utarbetad metod. Ett exempel på en sådan metod är 

Brain Gym®, som innebär att rörelseaktiviteter på cirka två till tre minuter involveras i 

klassrumsundervisningen. Metodens övningar är utformade för att aktivera olika delar av hjärnan och 

har till syfte att främja koncentration, inlärning och stressymptom (Stevens- Smith, 2016). En av de 

övningar som ingår i Brain Gym® är Lazy 8, vilket både är en finmotorisk- och korslateralövning där 

liggande åttor ritas med tummen på armlängdsavstånd framför huvudet. Under övningen ska enbart 

ögonen följa tummens rörelser medan huvudet är stilla (Wolmesjö, 2002), vilket kan generera positiva 

effekter för den visuella förmågan som är avgörande vid både läsning och skrivning (Stevens- Smith, 

2016). Utöver sådana finmotoriska övningar ingår även mer grovmotoriska moment där hela kroppen 

aktiveras, vilket är viktigt för att elever som fortfarande har brister i sin grovmotorik ska kunna 

utvecklas mot ett mer finmotoriskt rörelsemönster som krävs vid många skolrelaterade aktiviteter 

(Langlo Jagtøien m.fl., 2002). 

Medan Stevens- Smith (2016) framhåller att elever som arbetat utifrån Brain Gym® har visat 

förbättrade resultat på läs- och skrivtester, visar emellertid en studie, genomförd av Watson och Kelso 

(2014), att inga signifikanta skillnader i elevers skolprestationer har kunnat upptäckas i samband med 

införandet av metoden och att mer forskning kring detta bör bedrivas. Vidare framhäver även 

Nordlund och Levinsson (2018) att mer forskning bör presenteras kring rörelsens betydelse för 

inlärning i allmänhet innan skolan lägger för stora insatser i detta. Utifrån den begränsade forskning 
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som finns kring ämnet i dag, menar de annars att tid och pengar som kunnat läggas på övrig 

undervisning riskerar att förspillas. 

3. Metod 

I denna studie har kvalitativa metoder, i form av intervjuer och observationer, använts för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Enligt Bryman (2011) kan detta vara en fördelaktig metod att 

använda vid småskaliga studier som behandlar och synliggör sociala företeelser. Intervjumaterialet 

består av ett underlag från en lärare och sex elever, till följd av att det är av stor vikt att även 

synliggöra barns perspektiv och låta dem komma till tals i frågor som rör dem (Eilard, 2009). Valet att 

kombinera lärar- och elevintervjuer samt observationer grundas i att ett sådan triangulering, det vill 

säga kombination av olika metoder, kan öka trovärdigheten i studiens resultat. Detta genom att 

informationen som samlats in kommer från olika källor, vilket kan ge en mer objektiv och korrekt bild 

av en företeelse (Svensson & Arne, 2015). Då denna studie således syftar till att undersöka hur lärare 

och elever resonerar och arbetar kring motorik och dess betydelse för läs- och skrivinlärning, är 

metodvalet utarbetat för att generera svar på studiens syfte och frågeställningar. 

3.1. Urval 

Studiens urval består av en F-3 lärare och 22 elever i årskurs två. Syftet med att rikta sig mot elever i 

årskurs två, trots att läs- och skrivinlärningsarbetet ofta pågår som mest intensivt under årskurs ett, är 

för att elever med motoriska brister kan ha svårt att ta sig vidare i sin utveckling oavsett riktad läs- och 

skrivundervisning (Ericsson, 2003).  

Under de tre videoobservationer som genomförts har läraren och samtliga 22 elever deltagit medan 

intervjuer har utförts med läraren och 19 av de 22 eleverna. Av de 19 elevintervjuerna har sedermera 

sex valts ut som ett underlag till studien, då intervjumaterialet i samband med detta var mättat, det vill 

säga att mer data inte skulle tillfört något för resultatets utgång (Bryman, 2011). 

Läraren som deltar i studien har 14 års yrkeserfarenhet och arbetar på en stor skola belägen i en större 

svensk stad. Under många år har läraren använt inslag av rörelse i sin undervisning men har från och 

med augusti 2018 infört daglig motorisk träning i form av Brain Gym®. De 22 elever som medverkar 

under observationerna samt de sex elever som intervjuas ingår i lärarens klass. Valet att låta sju 

intervjuer utgöra grunden för denna studie, baseras på att det enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne 

(2015) är ett antal som krävs för att intervjumaterialet ska klassas som tillförlitligt.  

Urvalet bestående av lärare och elever har inför denna studie handplockats utifrån sin relevans för 

studiens ämnesområde, vilket innebär att urvalet är målinriktat (Bryman, 2011). Detta betyder att 

studien även har utgått från ett icke- sannolikhetsurval, då urvalet i viss mån har styrts för att optimera 

möjligheterna att få empiriskt material som är av relevans för studiens syfte och frågeställningar. 

Vidare innefattar detta att urvalet även är explorativt, vilket innebär att urvalet mer är utformat för att 

generera information och insikt kring ett outforskat område, än att representera ett tvärsnitt för 

populationen (Denscombe, 2016). 
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3.2. Material 

3.2.1. Materialöversikt 

Det insamlade empiriska datamaterialet består av videoinspelningar, ljudinspelningar och fotografier. 

Allt material samlades in under totalt tre skoldagar mellan klockan 8.00 till 13.30. Under dessa dagar 

genomfördes totalt tre videoobservationer, som pågick under cirka tre minuter vid varje tillfälle, varpå 

resterande tid ägnades åt att genomföra de 20 intervjuerna. Syftet med att medverka under tre hela 

skoldagar var dels för att kunna observera hur ofta under en dag som den motoriska träningen 

återkom, vilket visade sig vara en gång per dag, dels för att eleverna skulle hinna vänja sig vid min 

närvaro inför intervjuerna. 

Av totalt 9.4 minuters videoinspelning från de tre videoobservationerna och 98.54 minuters 

ljudupptagning från de 20 intervjuerna har sedermera 2.58 minuters videoinspelning och 46.96 

minuters ljudupptagning använts som underlag för denna studie. Samtliga sju informanter som har 

medverkat i de intervjuer som ligger till grund för studien har sedermera tilldelats fiktiva namn där 

läraren går under namnet Lisa och eleverna Anna, Ben, Cecilia, Daniella, Emilia och Fanny. I följande 

tabell synliggörs tidsramar för dessa intervjuer. 

 

Urval: Intervju 

Lärare- Lisa 
28.11 2018 

20.44 min 

Elev- Anna 
21.11 2018 

4.20 min 

Elev- Ben 
23.11 2018 

4.14 min 

Elev- Cecilia 
21.11 2018 

4.49 min 

Elev- Daniella 
28.11 2018 

4.35 min 

Elev- Emilia 
28.11 2018 

4.21 min 

Elev- Fanny 
28.11 2018 

5.13 min 

Tabell 1. Materialöversikt 

3.2.2. Semistrukturerade intervjuer 

De intervjuer som har genomförts med både lärare och elever har mer specifikt varit utformade som 

semistrukturerade intervjuer. Patel och Davidson (2011) beskriver detta som en intervjuform med låg 

standardiseringsgrad, där en intervjuguide med utvalda teman har formulerats i förväg men där 

ordningsföljd på frågorna kan variera efter vad som passar bäst i sammanhanget. I denna studie har en 

intervjuguide utarbetats till läraren och en till eleverna (Bilaga 1 & 2). Enligt Bryman (2011) och Patel 

och Davidson (2011) kan detta tillvägagångssätt bidra till att informanterna ges utrymme att utveckla 

sina svar, varpå mer fördjupade samtal kan skapas. 

Enligt Eilard (2009) kan denna intervjuform, som mer liknar ett naturligt samtal, även bidra till att 

barn känner en större trygghet under intervjusituationen. De intervjuer som genomförts med eleverna 

har även varit relativt korta tidsmässigt. Detta till följd av att yngre barn kan ha svårt att koncentrera 

sig under en längre tid enligt Trost (2010). Intervjuguiden som riktar sig till eleverna inleds även med 

mer öppna frågor och övergår till mer specifika, då Eilard (2009) menar att det kan vara fördelaktigt 
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sätt att få igång ett samtal på. Då det under intervjuer med barn även är viktigt att vara så konkret som 

möjligt (Trost, 2010), är frågorna tydligt utformade och metoden Brain Gym® går under benämningen 

hjärngympa. Detta till följd av att det är denna benämning som eleverna och läraren använder för 

företeelsen i klassrummet.  

3.2.3. Videoobservationer 

De observationer som utförts är av en ostrukturerad karaktär, vilket enligt Bryman (2011) är ett 

tillvägagångssätt som möjliggör insamling av material på en bred front. Patel och Davidson (2011) 

betonar emellertid att det även bakom dessa observationer ofta finns en tydlig tanke kring vad som ska 

observeras, då det är omöjligt att registrera allt. De tillfällen som har observerats i denna studie är 

därmed de situationer där lärare och elever har utfört motorisk träning i klassrummet. Detta för att i ett 

senare skede kunna sammanställa huruvida träningen som bedrivs går att koppla till utveckling av 

motoriska färdigheter som kan påverka läs-och skrivinlärning. 

Till följd av att det i samband med observationer kan vara svårt att registrera allt är det mer specifikt 

videoobservationer som har använts. Eidevald (2015) menar att detta kan underlätta för senare analys 

av materialet samt synliggöra aspekter som kan vara svåra att uppfatta i situationen. Observationerna 

har även skett i form av öppna observationer, vilket innebär att informanterna har informerats om 

syftet med observationen i förväg (Bryman, 2011).  

3.3. Genomförande 

Genomförandet av studien inleddes med att läraren kontaktades. Denna kontakt skedde via mail och i 

samband med detta följde information kring studiens syfte, upplägg och etiska principer, vilket Patel 

och Davidson (2011) framhäver är av stor vikt vid genomförande av intervjuer och observationer. 

Efter jakande svar från läraren bestämdes det sedermera, utifrån lärares önskemål, tidpunkter för när 

de kommande intervjuerna och observationerna skulle äga rum. I samband med denna kontakt 

bifogades även samtyckesbrev till lärare (Bilaga 3) och samtyckes brev till vårdnadshavare (Bilaga 4), 

varpå det sistnämnda vidarebefordrades av läraren till 27 vårdnadshavare. 

Den 21/11–2018 skedde sedan det första besöket hos läraren och eleverna. På morgonen genomfördes 

en videoobservation i klassrummet där 22 elever med samtycke deltog. De fem elever som saknade 

samtycke deltog även dem men utanför bild, vilket också var fallet under kommande 

videoobservationer. Därefter ägnades tid åt att låta eleverna vänja sig vid mig och min närvaro. Enligt 

Källström Carter (2015) är detta av stor vikt för att barn ska känna sig trygga i en intervjusituation. 

Under sista passet för dagen genomfördes sedermera intervjuer med fyra av eleverna.  

Det andra besöket ägde rum den 23/11–2018. På morgonen genomfördes ytterligare en 

videoobservation där samtliga elever med samtycke deltog. Därefter genomfördes ytterligare fyra 

intervjuer löpande under dagen.  

Slutligen utfördes det sista besöket den 28/11–2018. Under morgonen genomfördes återigen en 

videoobservation där alla elever med samtycke deltog. Därefter intervjuades elva elever löpande under 

dagen. Efter att lektionerna avslutats genomfördes sedan en intervju med läraren i en ostörd miljö inne 

på lärarens arbetsrum.  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av ljudupptagning, då detta är av stor vikt för att materialet 

ska kunna bearbetas och analyseras i ett senare skede (Trost, 2010). Alla elever informerades även 

inför intervjutillfället om att det inte finns några svar som är rätt eller fel, vilket enligt Källman Carter 
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(2015) kan minska risken för att de ger svar som de tror ska tillfredsställa den vuxna. Elevintervjuerna 

genomfördes även med en elev i taget i ett rum som låg i anknytning till elevernas klassrum, då det 

enligt Trost (2010) är viktigt att intervjuer med barn sker i en trygg och ostörd miljö utan åhörare. 

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 

Efter genomförandet av intervjuer och observationer lyssnades och tittades allt material igenom i syfte 

att hitta ett mönster. Redan i detta skede började materialet därmed att struktureras in i kategorier efter 

vad som kunde tänkas vara relevant för studiens syfte och frågeställningar. Därefter valdes delar från 

observationerna, lärarintervjun och sex av de 19 genomförda elevintervjuerna ut som ett underlag till 

studien. I denna studie har ingen kategorisering av barnen gjorts utan enbart av deras svar, då svaren 

generellt anses vara av större relevans än enskilda individers svar.  

Det inspelade materialet från observationer och intervjuer har därefter transkriberats till skrift. Detta 

dels för att underlätta den kommande analysen, dels för att kunna visas upp vid en eventuell begäran 

av material (Bryman, 2011). Inledningsvis genomfördes en grovtranskribering över de utvalda 

intervjuerna och observationerna, till följd av att det kan bidra till att oväsentligt material elimineras 

redan i ett tidigt skede (Kvale, 1997). Därefter fintranskriberades dessa ytterligare. Vidare har varje 

rad i transkriberingen tilldelats ett specifikt nummer för att underlätta navigering i texten (Denscombe, 

2016). I detta skede anonymiserades även elevernas och lärarnas identiteter genom att de i studien 

tilldelades fiktiva namn. 

Vid analys av det transkriberade materialet har sedermera en innehållsanalys använts, vilket enligt 

Denscombe (2016) är en analysmetod som kan användas på i princip alla transkriberade texter. 

Tillvägagångssätt innebär att materialet kategoriseras efter vad som är av relevans för studien 

(Bryman, 2011). Som inledning på kategoriseringen i denna studie lästes det transkriberade materialet 

igenom. Därefter söktes texten igenom efter framträdande nyckelord och meningar som gick att 

härleda till studiens syfte och frågeställningar, varpå anteckningar kring dessa gjordes (Denscombe, 

2016). Utifrån detta underlag utkristalliserades sedan sex kategorier som sorterades in under studiens 

tre frågeställningar. En del av kategoriseringen påbörjades emellertid redan i samband med 

utformningen av intervjufrågor samt vid val av vad som skulle observeras, då även detta kan ha 

kommit att påverka studiens utfall (Kvale, 1997).   

De sex kategorier som framträdde i samband med analysen är följaktligen: 

• Koncentration, då lärare och elever uttrycker att koncentrationen har förbättrats sedan den 

motoriska träningen infördes. 

• Gemenskap och självförtroende, då läraren anser att den motoriska träningen bidragit till 

gemenskap och självförtroende och att detta kan ha inverkan på läs- och skrivinlärningen.   

• Läsning och skrivning, då elever och lärare upplever att det kan finnas en koppling mellan 

motorik och läsning och skrivning. 

• Rörelseglädje, då elever uttrycker en glädje kring den motoriska träningen. 

• Medvetet, då både lärarsvar och observation tyder på att medvetenhet är av betydelse. 

• Kontinuerligt, då både lärarsvar, elevsvar och observation visar på att kontinuitet är av vikt. 
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3.4.1. Transkriptionsguide 

Transkriptionen är utformad som en bastranskribering, vilket innebär att det inspelade materialet har 

skrivits ut på talspråk samt att utfyllnadsord, så som upprepningar och hummanden, inte har tagits 

med. 

 […] Delar av transkriptionen har utelämnats 

 (Kursivtext) 1. Vid observation är det som står i parentesen muntligt tal. 

2. Vid intervjuer är det som står i parentesen kroppsspråk. 

3.5. Etiska aspekter 

Denna studie förhåller sig även till Vetenskapsrådets (2017) etiska principer. Det innefattar att 

samtliga informanter, det vill säga elever och lärare, samt vårdnadshavare till informanter har 

underrättats om studiens syfte och utförande innan deltagande i studien. Utöver detta har läraren och 

elevernas vårdnadshavare även undertecknat ett samtycke där de gett sitt godkännande till att 

medverka (Bilaga 3 & 4). Vetenskapsrådet (2017) framhäver att det i synnerhet är av stor betydelse då 

moment av filmning och ljudupptagning involveras, vilket är fallet i denna studie. Informanterna har 

även informerats om att deras medverkande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 

medverkande utan vidare förklaring. Vidare har även information gått ut om att tystnadsplikt råder 

kring alla uppgifter som lämnas samt att allt insamlat material är konfidentiell information. Detta 

innebär att uppgifter som kan avslöja informanternas identiteter, så som namn, har anonymiserats om 

till fiktiva kodnamn i samband med transkribering. Samtliga informanter är även införstådda med att 

allt inspelat material i form av videoinspelningar och ljudinspelningar kommer att avvecklas i 

samband med publicering av studien (Ibid.). 

4. Resultat 

4.1. Lärarens betraktelse av ett samband mellan 
motorik och läs- och skrivinlärning 

Vid analys av det transkriberade materialet från lärarintervjun och observationerna framkom 

koncentration, gemenskap och självförtroende samt läsning och skrivning som tre framträdande 

kategorier.  

4.1.1. Koncentration 

Läraren Lisas uppfattning är att den allmänna koncentrationsnivån i den nuvarande klassen är hög och 

att känslan är att den har förbättrats sedan införandet av den motoriska träningen i form av hjärngympa 

(2.1.3). Framförallt framhäver hon att sex elever som tidigare satt på knä på sina stolar och simmade ut 

över sina bänkar, idag sitter ned på sina platser och upplevs lugnare i kroppen. Vidare menar hon att 

det kanske inte har en direkt anknytning till läs- och skrivinlärning men att det indirekt kan göra 

skillnad, då det kan bidra till att eleverna kan koncentrera sig bättre på läs- och skrivuppgifterna. 
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Vidare upplever Lisa att det framförallt är två elever som i samband med införandet av hjärngympan 

har utvecklats i sin läsning. Hon förklarar att den ena eleven tidigare blev väldigt trött så fort läsning 

stod på schemat, vilket idag har förändrats och bidragit till att eleven nu orkar läsa betydligt längre 

texter. Den andra eleven hade enligt Lisa istället svårt för att fokusera blicken på en text och riktade 

hellre ögonen mot hennes ansikte om de två läste tillsammans. Ett beteende som hon idag menar är 

nästintill borta då eleven nu har blicken riktad mot boken hela tiden, vilket har medfört att eleven nu 

även kan ljuda ihop längre ord än tidigare. Lisas uppfattning är därmed att den ökade koncentrationen, 

som kom i samband med införandet av hjärngympan, kan ha bidragit till elevernas framgångar inom 

läsning och skrivning. Samtidigt framhåller hon att det är svårt att bevisa: 

464. Lisa: Jag vill ju tro att det i alla fall hjälper till. Hjälper alla att nå en liksom 

högre koncentration även om det naturligtvis är olika mycket hur barn 

orkar. […] nu när vi har kört det såhär väldigt bestämt liksom, så länge 

och, så nej jag vill nog säga att det är det som jag tror i alla fall har 

bidragit. Sen kan jag ju aldrig bevisa det hundra procent förstås.  

Här förklarar Lisa att det till följd att de nu har genomfört hjärngympan så intensivt, bör ha kunnat 

bidra till förbättrad koncentration och framsteg inom läs- och skrivinlärning, men att det samtidigt är 

svårt att fastslå. 

Sammanfattningsvis är läraren av uppfattningen att det kan finnas ett samband mellan den motoriska 

träningen, förbättrad koncentration och påverkad läs- och skrivinlärning. 

4.1.2. Gemenskap och självförtroende 

Läraren upplever även att hjärngympan har bidragit till en gemenskap i klassen och att vissa elevers 

självförtroende har växt sedan införandet. Enligt henne innebär stunden av motorisk träning ett tillfälle 

där alla elever kan delta på liknande villkor, vilket uttrycks i följande citat: 

308. Lisa: Så det tror jag, det ser jag även nyanlända elever vi har som […] många 

har svårt med språket rent allmänt så, och det här blir ju någonting som jag 

har sett att de hänger på direkt. 

Här förklarar Lisa hur hjärngympan öppnar upp för att alla elever ska ges utrymme att känna sig 

delaktiga, vilket hon tror kan ha betydelse för elevernas förmåga att samarbeta och lära även i andra 

sammanhang.  

Lisa beskriver även att många elever hade svårt med flertalet av övningarna i hjärngympan 

inledningsvis men att det nu märks att alla åtminstone känner sig säkra i någonting. I samband med 

detta framhåller hon att det har märkts en skillnad i att flertalet elever nu visar ett självförtroende i att 

de kan, vilket hon upplever har smittat av sig även på övrig undervisning. Som ett exempel på detta 

framhåller hon en elev som efter införandet av hjärngympan har börjat läsa högt med andra elever på 

morgonen, vilket eleven inte varit i närheten av att våga göra tidigare.  

Sammanfattningsvis är lärarens uppfattning att den motoriska träningen kan ha påverkat gruppens 

gemenskap och individers självförtroende, vilket i sin tur kan ha påverkat vissa elevers utveckling 

inom läsning och skrivning. 

4.1.3. Läsning och skrivning 

Lisas upplevelse är att det ofta går att se ett samband mellan elever som har begränsad språklig 

medvetenhet och omogen motorik. I den nuvarande klassen menar hon att det synliggjordes redan i 

början på årskurs ett när de repeterade delar av Bornholmsmodellen, ett övningsmaterial med 

språklekar, där de elever som hade svårt med rim och ramsor även hade problem med att utföra 
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rörelser i korsmönster. Vidare förklarar hon att det även är dessa elever som i ett senare skede också 

haft svårt i sin läs- och skrivinlärning. 

Sedan införandet av hjärngympan upplever Lisa att många elever i klassen generellt sätt har blivit 

bättre på att skriva längre texter och forma bokstäver. Tydligast skillnader har hon emellertid upplevt 

med de elever som tidigare varit svaga i sin läs- och skrivinlärning. Vidare framhäver hon specifikt en 

elev som i samband med införandet av hjärngympan genomförde ett avkodningstest vid namn 

Bravkod och två månader senare genomförde ett nytt test som visade på följande:  

314. Lisa:  han låg på 9 i september och knappt två månader senare så har han ökat till 

34. Och det är ganska stort, det är väldigt stort skutt, på så kort tid. 

315. Intervjuare: Mm. […] vad hade satts in för andra insatser under den perioden? 

316. Lisa: Han började, skulle börja gå och läsa men jag kände att det här hände 

ganska snabbt och den personen som då skulle ha Bravkod-träningen med 

honom började men sa efter två gånger att han behöver nog inte gå hos 

mig. 

Här beskriver Lisa hur eleven har gjort stora framsteg inom avkodning på kort tid och att det enbart 

har förekommit explicit lästräning vid två tillfällen under dessa månader. Utöver detta menar hon att 

den enda skillnaden som har gjorts i undervisningen är införandet av hjärngympan. 

Sammanfattningsvis är lärarens upplevelse att det kan finnas ett samband mellan motorik, 

språkutveckling och läs- och skrivinlärning och att motorisk träning eventuellt kan påverka elevers 

läs- och skrivinlärning.  

4.2. Elevers resonemang kring motorisk träning 
och dess inverkan på läsning och skrivning 

Vid analys av det transkriberade materialet från elevintervjuerna och observationerna framkom 

koncentration, rörelseglädje och läsning och skrivning som tre framträdande kategorier. 

4.2.1. Koncentration 

Fem av sex elever uttrycker under intervjun att de har lättare för att sitta still efter hjärngympan. Detta 

till följd av att de upplever att de blir lugnare i kroppen, kan fokusera bättre och att benen har fått 

springa av sig i samband med den motoriska träningen. Eleven Anna beskriver det enligt följande:   

4. Anna:  Jag sitter mer still när jag ska vara på lektionen. Jag blir lite mer lugn. När 

jag gör hjärngympa, så blir det så, man får ut det springet i benen. 

I uttalandet framgår det att Anna upplever att hjärngympan bidrar till ett större lugn och att den gör det 

lättare att sitta still. Vidare förklarar Cecilia, som är den av eleverna som inte upplever att det är någon 

större skillnad att sitta still efter hjärngympan, att träningen gör så att hon blir pigg och att det bidrar 

till att hon orkar mer i skolan. 

Samtliga elever som nämnt att hjärngympan underlättar för dem att sitta still upplever även att det kan 

ha betydelse för deras förmåga att lära. Detta till följd av att stressen minskar och att de får lättare att 

arbeta och koncentrera sig när de har utfört träningen. På en följdfråga kring varför det upplevs lättare 

att sitta still efter hjärngympan svarar Emilia: 

297. Emilia: Fast hjärnan blir piggare och kroppen blir lite tröttare. 
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298. Intervjuare: Aha, så det är tvärtom där, att hjärnan blir piggare och kroppen blir lite 

tröttare? Så att man kan sitta stilla? 

299. Emilia: Mm. 

Här beskriver Emilia hur träningen hjälper hjärnan att fokusera bättre medan den bidrar till att kroppen 

blir lugnare och kan sitta still. Vidare uttrycker samtliga elever att det känns bra och skönt i kroppen 

efter att de genomfört hjärngympan och att den hjälper dem att bli piggare, vilket bidrar till att de kan 

fokusera bättre under skoldagen. 

Sammanfattningsvis är elevernas gemensamma uppfattning att den motoriska träningen bidrar till att 

de kan fokusera bättre, blir lugnare i kroppen och får dem att känna sig piggare. Faktorer som de 

vidare upplever har betydelse för hur länge de orkar koncentrera sig på skoluppgifterna. 

4.2.2. Rörelseglädje 

Samtliga elever uttrycker att de vill ha kvar hjärngympan i skolan med motiveringarna att den är rolig, 

bra och kan hjälpa dem att lära sig bättre. När en följdfråga ställs till Emilia om vad som skulle hända 

om hjärngympan togs bort ges följande svar: 

313. Emilia: Det skulle bli svårare att sitta still, såhär å jag släpper, jag orkar inte, jag 

flippar typ ut såhär och sen och att det skulle vara tråkigare för att den är 

så rolig. 

Genom Emilias förklaring framgår det att skoldagen både skulle riskera att bli svårare och tråkigare 

om hjärngympan togs bort. Vidare förklarar samtliga elever att de även blir pigga och glada av 

träningen, och att de tror att de skulle bli tröttare under skoldagen om den togs bort.  

Att hjärngympan upplevs som lustfylld hos eleverna framgår även under de tre observationstillfällena 

som genomförs, då samtliga elever i klassen är med och deltar efter bästa förmåga under alla tillfällen. 

Under ett av dessa observationstillfällen uppstår följande situation: 

(Lärare: Och så ugglan och nu är det bara till tjugo) (Elev: Trettio) (Lärare: Nej till tjugo) 

I denna situation är det en elev som ber läraren om att få genomföra fler repetitioner av en övning än 

vad som är planerat. Vid samma övning under de nästkommande tillfällena uppstår sedan liknande 

önskemål från eleven, där fler repetitioner efterfrågas.  

Under intervjuerna uttrycker samtliga elever att de har blivit bättre på att genomföra rörelserna i 

hjärngympan och fyra av sex elever förklarar även att de utför den hemma. De menar att de brukar 

göra den på morgonen, när de har lust eller när de vill koncentrera sig bättre.  

Sammanfattningsvis upplever eleverna att den motoriska träningen är rolig, bra och att den bidrar till 

att de känner sig piggare och gladare. 

4.2.3. Läsning och skrivning 

Fyra av sex elever uttrycker att det känns lättare att läsa efter att de började med hjärngympan. Eleven 

Ben förklarar att det eventuellt kan bero på att de tränar sina ögon i samband med den: 

96. Ben: Kanske, för att man. Det är typ samma sak med den här […] då tränar man 

också sina ögon ibland när man läser också när man, när vi gör den här 

(Ritar en liggande åtta i luften med tummen och följer tummen med 

blicken) och den här (Tittar först nedåt och sedan uppåt med blicken) då 

tränar man ju också ögonen. 

97. Intervjuare:  Ja, så du tänker att det kanske hänger ihop på något sätt? 
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98. Ben: Ja. 

Ben beskriver här, med hjälp av både ord och kroppsspråk, att anledningen till att han upplever att 

läsningen känns lättare efter hjärngympan kan bero på att ögonen både tränas under läsning och de 

finmotoriska övningarna för ögonen som de gör varje dag. 

Vidare förklarar alla elever som upplever att läsningen blivit enklare att det både går lättare och fortare 

att få ihop bokstäverna till ord. Daniella menar att detta framförallt har bidragit till att det nu känns 

lättare med läsförståelseuppgifter. Fanny, som inte upplever så stor skillnad i sin läsning, uttrycker 

istället att det har blivit lättare att skriva mer och att det idag inte känns lika jobbigt om hon blir 

tvungen att skriva om eller bearbeta sin text. Samtliga elever uttrycker även att de tror att deras 

förmåga att prestera i skolan skulle försämras om hjärngympan togs bort från undervisningen, men att 

det är svårt att veta helt säkert. 

Sammanfattningsvis är elevernas uppfattning att den motoriska träningen eventuellt kan ha en 

inverkan på deras läsning och skrivning. 

4.3. Lärarens arbete med motorisk träning 

Vid analys av det transkriberade materialet från lärarintervjun, elevintervjuerna och observationerna 

framkom medvetenhet och kontinuerligt som två framträdande kategorier. 

4.3.1. Medvetet 

Lisa upplever att en viktig del vid arbete med motorisk träning är att aktiviteterna är utformade med ett 

medvetet syfte. I den motoriska träning som hon och eleverna har ägnat sig åt under de senaste 

månaderna har övningarna främst varit riktade mot att utveckla motorik som ska vara fördelaktig för 

elevernas koncentrationsförmåga, delaktighet och läs- och skrivförmåga. I samband med detta 

förklarar hon även att övningarna framförallt har hämtats från metoden Brain Gym®. Detta synliggörs 

även under de tre observationstillfällena, då det vid dessa tillfällen går att känna igen ett flertal 

övningar från klassens Brain Gym® affisch nedan:  

 

       Bild 2. Affisch med Brain Gym® aktiviteter 
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Under observationstillfällena synliggörs det även att Lisa har lagt till ytterligare några övningar där 

eleverna får arbeta i korsmönster med hela kroppen. Ett exempel på en sådan övning är denna: 

(Knä) Höger armbåge och vänster knä förs samman så att de möts framför kroppen (Knä) Vänster 

armbåge och höger knä möts framför kroppen (Öga) Höger knä lyfts och höger hand placeras på 

vänster öga (Öga) Vänster ben lyfts och vänster arm placeras på höger öga (Öra) Höger knä lyfts och 

höger hand placeras på vänster öra (Öra) Vänster knä lyfts och vänster hand placeras på höger öra 

I denna övning får eleverna arbeta i varierade korsmönster med hela kroppen. Övningen har Lisa 

medvetet valt att lägga till för att flera av de elever som har svårt för att arbeta i korsmönster även har 

svårigheter i sin läs- och skrivinlärning.  

Klassrummet som den motoriska träningen bedrivs i är väldigt begränsat till sin storlek. Lisa menar 

därav att övningarna har anpassats efter klassrummets yta men framhäver samtidigt att det går att göra 

väldigt mycket ändå. I samband med att vissa av övningarna utförs får eleverna även genomföra 

skolrelaterade uppgifter som sjunga ramsor, räkna tiokamrater och räkna upp till tjugo på engelska. 

Lisa förklarar att de tidigare även har övat på alfabetet i samband med dessa aktiviteter. 

Sammanfattningsvis går det utifrån lärarintervjun och observationstillfällena att se en medvetenhet i 

den motoriska träningen som bedrivs, både vad det gäller syfte, utformning och anpassning till 

klassrummets yta. 

4.3.2. Kontinuerligt 

Under både intervjuer med läraren och eleverna framkommer det att den motoriska träningen 

genomförs i princip varje skoldag. Detta framgår även under observationstillfällena då hjärngympan 

genomförs under cirka tre minuter vid samma tidpunkt varje morgon och ligger som en planerad 

aktivitet för det dagliga schemat. Lisa förklarar även att om de någon dag måste flytta på hjärngympan 

till senare på dagen så är eleverna där och påminner för den får absolut inte glömmas bort.  

Lisas uppfattning är även att eleverna tycker om och mår bra av återkommande aktiviteter som de ges 

tid att hinna bli bra på. Genom att övningarna återkommer har detta dessutom bidragit till att alla 

elever blivit allt säkrare på de flesta av övningarna:  

432. Lisa: Och det handlar ju om de här rörelserna också, det var ju jättekämpigt i 

början, det här för många, och idag så är de ju väldigt, många är väldigt 

säkra och alla är ju säkra i någonting. 

Här förklarar Lisa hur många av övningar inledningsvis var svåra för eleverna men att tiden har gett 

dem möjlighet att utvecklas. Samtidigt uttrycker samtliga elever i studien att även de upplever att de 

har blivit bättre på att genomföra rörelserna sedan de utförde dem första gången och att de definitivt 

vill ha kvar hjärngympan framöver. 

Sammanfattningsvis går det utifrån elevintervjuer, lärarintervjun och observationer att se att 

kontinuiteten är av betydelse i samband med motorisk träning.  
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5. Diskussion 

5.1. Resultatdiskussion 

I denna studie har fokus riktats mot att undersöka hur lärare och elever betraktar motorikens betydelse 

för läs- och skrivinlärning samt hur motorisk träning utifrån metoden Brain Gym® kan yttra sig i 

praktiken. Vid en analys av resultatet går det att se att det går i linje med den bakgrundsinformation 

(2.3) och tidigare forskning (2.4) som presenterats i studiens bakgrundskapitel. Trots att studien 

baseras på ett underlag som enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) bör vara tillförlitligt, är det 

emellertid svårt att dra några vidare slutsatser utifrån detta resultat. Detta till följd av att studien är 

begränsad både vad det gäller omfång och tid för forskningsprocess.  

5.1.1. Lärarens betraktelse av ett samband mellan motorik och läs-och 

skrivinlärning 

I resultatet från lärarintervjun framkommer det att lärarens uppfattning är att elevernas 

koncentrationsnivå har ökat i samband med införandet av den motoriska träningen. Detta genom att 

fler elever nu anses kunna sitta still och fokusera bättre på sina skoluppgifter. Att koncentrationen 

skulle kunna påverkats av den motoriska träningen överensstämmer med Ericssons (2003) resonemang 

kring att stimuli av motorik kan bidra till att kroppens rörelser kan kontrolleras bättre. Vidare skulle 

detta kunna generera i att mindre fokus behöver ägnas åt att utföra rörelser, varpå större fokus kan 

riktas åt de skolrelaterade uppgifterna. I resultatet synliggörs det även att elever som tidigare har blivit 

trötta i samband med läsning och har haft svårt att fokusera blicken på en text längre stunder, efter 

införandet av den motoriska träningen inte alls upplevs lika trötta och kan fokusera blicken längre. 

Detta skulle kunna bero på att elevernas visuella förmåga, som är av stor vikt för läs- och 

skrivinlärning, har stimulerats (Kweldju, 2015; McPhillips & Sheehy, 2004).  

Vidare framgår det att läraren uppfattar att vissa elever vågar mer och har fått ett bättre självförtroende 

i sin läsning sedan införandet av den motoriska träningen. En förklaring till det skulle kunna vara att 

det finns en eventuell korrelation mellan bristande motorik och självkänsla, vilket Lodal och Bond 

(2016) antyder. Utifrån det synsättet skulle elevernas självbild därmed kunna förbättrats i takt med att 

motorikens utvecklats (Langlo Jagtøien m.fl., 2002). Vidare skulle detta även kunna förklara varför 

eleverna vågar utmana sig mer i sin läsning och skrivning, då en individs självbild är en viktig faktor 

för läs- och skrivinlärning enligt Taube (1988). Förutom att motorisk träning kan vara gynnsam för 

elevers individuella självbild, visar resultatet även på att läraren anser att det har haft effekter på 

gruppens gemenskap och att det kan generera följder även för elevernas lärande. Detta till följd av att 

det skapar ett tillfälle där alla får möjlighet att lyckas och delta tillsammans på liknande villkor. Ett 

uttalande som överensstämmer med att arbete med motorik även bör betraktas ur ett sociokulturellt 

perspektiv, där lärande sker i samspel med andra (Vygotskij, 2001). Att det kan vara av betydelse för 

lärande att få vara en del av en gemenskap överensstämmer även med Ericssons (2003) resonemang 

kring att social gemenskap kan vara en viktig aspekt för att elever ska trivas och känna sig motiverade 

i skolan. Då motivation vidare är en avgörande faktor för läs- och skrivinlärning (Alatalo, 2011; 

Taube, 1988), skulle det indirekt kunna ha betydelse för den processen.  

Utifrån resultatet går det även att utläsa att läraren har uppfattat en koppling mellan elever som har 

motoriska brister och är språksvaga, vilket går i linje med Piagets (1971, 2013) teorier kring att 

motoriken är grundläggande för språkinlärningen. Vidare framgår det att de språksvaga eleverna även 
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är de som senare fått svårigheter i sin läs- och skrivinlärning, vilket skulle kunna förklaras genom att 

hjärnan, till följd av de motoriska bristerna, inte är tillräckligt kognitivt utvecklad för att kunna 

processa informationen (Gottwald, 2016; Taylor m.fl., 2004). Detta till följd av att en individs 

kognitiva- och motoriska förmåga är nära sammanlänkat enligt Piaget (1971) och De Witt och Lessing 

(2018). Läraren upplever emellertid att flera av de språksvaga eleverna har gjort framsteg sedan den 

motoriska träningen infördes, vilket skulle kunna tyda på att den språkliga medvetenheten, som är av 

väsentlig betydelse för läs- och skrivinlärning, har ökat (Alatalo, 2011; Nyström, 2002). 

Lärarens uppfattning är även att elevernas läs- och skrivförmåga har förbättrats sedan införandet av 

den motoriska träningen. Detta genom att många elever nu både anses kunna läsa och skriva längre 

texter än tidigare. Framförallt framhålls en elev som inom loppet av två månader haft en 

utvecklingskurva från 9 till 34 på avkodningstestet bravkod, där den motoriska träningen är det enda 

som förändrats i undervisningen. Detta skulle kunna tyda på att elevens motoriska brister har börjat 

utvecklas och därmed inte längre utgör något hinder för läsning och skrivning (Ericsson, 2003). Då 

läraren även främst upplever framsteg med de elever som haft svårigheter i sin läs- och skrivinlärning, 

går detta även i linje med resultatet i Ericssons (2003) studie, där svaga elever var de som gynnades 

mest av den motoriska träningen.   

Utifrån detta resultat går det sedermera att tolka det som att läraren anser att det kan finnas ett 

samband mellan motorik och läs- och skrivinlärning, vilket överensstämmer med de resultat som 

Ericssons (2003), Gottwalds (2016) och McPhillips och Sheehys (2004) studier visar. I likhet med 

dessa studier betonar emellertid även läraren att det är svårt att fastställa ett sådant samband. Därmed 

förstärks även kritikerna Watson & Kelsos (2014) och Nordlund och Levinssons (2018) åsikter om att 

mer forskning bör bedrivas inom området innan skolan lägger allt för stora resurser på detta. 

5.1.2. Elevers resonemang kring motorisk träning och dess inverkan på 

läsning och skrivning 

I resultatet från elevintervjuerna framgår det att även de, i likhet med läraren, anser att den motoriska 

träningen kan ha påverkat deras koncentrationsförmåga positivt. Eleven Anna förklarar det som att 

träningen bidrar till att hennes kropp blir lugnare och att hon känner mindre stress, vilket gör att det är 

lättare att fokusera på rätt sak. Detta skulle kunna ha sin förklaring i de Brain Gym® övningar som 

synliggörs under observationstillfällena bland annat är utformade för att minska stress (Stevens-Smith, 

2016). Eleven Emilia beskriver det istället som att hennes hjärna blir piggare medan kroppen blir 

tröttare efter träningen, vilket går i linje med Ericssons (2003) tankar kring att koncentrationsförmågan 

indirekt kan ha betydelse för elevers läs- och skrivinlärning och att detta kan stimuleras genom 

motorisk träning. 

Utifrån resultatet framgår det även att samtliga elever upplever en glädje kring den motoriska 

träningen och betonar att de vill ha den kvar. Uttalanden som stärks ytterligare av att fyra av sex elever 

beskriver att de även genomför träningen hemma, vilket tyder på att de inte upplever det som en 

påtvingad aktivitet. Att den motoriska träningen uppskattas synliggörs även under 

observationstillfällena, då samtliga elever i klassen deltar samt efterfrågar fler repetitioner av vissa 

övningar. Detta skulle kunna förklaras med att rörelseglädje har upptäckts, vilket enligt Ericsson 

(2003) kan vara stor vikt för elevernas fortsatta välmående i skolan. 

Vidare tyder resultatet på att samtliga elever, i likhet med läraren, upplever att deras läsning och 

skrivning har förbättrats i och med införandet av den motoriska träningen. Eleven Ben försöker 

förklara detta samband genom att göra en koppling mellan att ögonen både tränas under läsning och 
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vissa moment i träningen. En förklaring som går i linje med att den finmotoriska övningen Lazy 8 

(2.5), som är en av de övningar som Ben beskriver, är utformad för att stimulera korslaterala rörelser 

och ögonens finmotorik (Wolmesjö, 2002). Vidare ska detta i sin tur ska kunna påverka integrering av 

reflexen ATNR, som är av stor betydelse för den visuella förmågan som är avgörande för läsning och 

skrivning (McPhillips & Sheehy, 2004). Då övningen även är utformad för att stimulera ögonens 

finmotorik, kan också det ha betydelse, då elever med utvecklad finmotorik generellt sätt presterar 

bättre i skolan enligt Dinehart & Manfra (2013). 

5.1.3. Lärarens arbete med motorisk träning 

I resultatet från observationer och lärarintervju framgår det att den motoriska träningen som bedrivs i 

klassrummet är medvetet utformad med tydliga syften och mål. En faktor som enligt Ericsson (2003) 

är viktig för att rörelse ska kunna främja elevers skolprestationer. Ett agerande som visar på 

medvetenhet är att läraren utgår från metoden Brain Gym®, vars övningar är utformade för att 

aktivera olika delar av hjärnan och stimulera motorik som ska vara fördelaktig för läsning och 

skrivning (Brain Gym international, 2016; Stevens-Smith, 2016). En övning som dessutom praktiseras 

under samtliga observationstillfällen är övningen Lazy 8, som specifikt ska rikta in sig mot att 

utveckla den visuella förmågan och minska stress (Wolmesjö, 2002). Två faktorer som enligt Stevens- 

Smith (2016) kan främja läs- och skrivinlärning. Läraren framhäver även att det är viktigt att anpassa 

den motoriska träningen så att den med enkelhet går att implementera i den dagliga undervisningen, 

vilket också förespråkas av Langlo Jagtøien m.fl. (2002). Utöver detta har läraren även gjort medvetna 

val kring att lägga in skolrelaterade moment i samband med den motoriska träningen, där bland annat 

elevernas språkliga kunskaper stimuleras. Ett agerande som skulle kunna bidra till en mer varierad 

litteracitetundervisning som förespråkas av Vuorenpää (2016). Under observationstillfällena 

synliggörs det även att träningen innehåller inslag av rörelser som både stimulerar elevernas ATNR, 

grovmotorik och finmotorik, vilket enligt Langlo Jagtøien m.fl. (2002) är viktigt för att samtlig 

motorik som riskerar att utgöra ett hinder för inlärning stimuleras. 

Vidare betonar läraren, i linje med Ericsson (2003), att det är viktigt för eleverna med återkommande 

aktiviteter, då det medför att de hinner uppleva att de lyckas. Då motoriska brister inte heller 

försvinner automatiskt (Sigmundsson & Pedersen, 2004), visar även det på att det är viktigt att ge den 

motoriska träningen tid att hinna påverka. Vid händelse av att den enbart sätts in sporadiskt kan det i 

annat fall vara svårt att hinna få ut några effekter av den motoriska träningen. I resultatet framgår det 

även att läraren arbetar med den motoriska träningen tre till fyra minuter varje dag, varpå både lärare 

och elever anser sig uppleva att det har genererat positiva följder för inlärningen. Ett resultat som tyder 

på att motorisk träning i form av Brain Gym® inte behöver kräva mer än ett par minuter per dag för att 

den ska åstadkomma resultat (Stevens-Smith, 2016).  

5.2. Metoddiskussion 

Vid studiens utformning togs beslutet att använda en kvalitativ metodansats för insamling av empiriskt 

datamaterial. Ett metodval som har bidragit till att lärarens och elevernas åsikter kring den motoriska 

träningen har kunnat synliggöras, vilket överensstämmer med de fördelar som Bryman (2011) belyser 

med tillvägagångssättet. Beslutet att använda semistrukturerade intervjuer medförde även att både 

läraren och eleverna upplevdes bekväma i situationen, vilket kan grundas i att denna intervjuform 

tillåter informanterna att tala mer fritt och utveckla sina svar (Patel & Davidson, 2011). 
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Då det genom metodvalet endast är några få individers åsikter och ageranden som har kommit till 

uttryck bidrar detta emellertid till en subjektivitet, vilket kan påverka studiens reliabilitet (Bryman, 

2011). Valet att använda triangulering bidrog dock till att samstämmigheten mellan de olika 

informationskällorna har kunnat studerats (Svensson & Arne, 2015), vilket kan ha bidragit till ökad 

validitet (Denscombe, 2016; Kvale, 1997). Detta genom att samtliga informanter var stationerade i 

samma klassrum där även observationerna ägde rum. Att allt material har samlats in i samma klassrum 

bidrar emellertid till att resultatet kan vara svårt att generalisera, då det endast synliggör hur 

företeelsen ser ut på den plats där studien genomförts (Bryman, 2011).  

Beslutet att använda videoobservation i samband med observationerna visade sig vara till stor fördel, 

då det annars hade varit svårt att registrera allt som hände under observationstillfällena (Eidevald, 

2015). Utifrån observationerna har det emellertid varit svårt att dra några vidare slutsatser kring 

huruvida den motoriska träningen kan ha påverkat elevernas läs- och skrivinlärning, mer än att 

övningar som anses främja denna process har använts. Detta är ett resultat som troligtvis hade blivit 

mer rättvisande om en kvantitativmetodansats hade använts, då tester i läsning och skrivning hade 

kunnat genomföras parallellt med den motoriska träningen i likhet med Ericssons (2003) studie. 

Valet att låta elevperspektivet utgöra en stor del av studien har även synliggjort intressanta synpunkter 

som elever har kring faktorer som påverkar deras lärande. Detta visar hur viktigt det är att låta elever 

komma till tals i frågor som rör dem (Eilard, 2009). Då det emellertid finns en risk för att barn svarar 

det som de tror att vuxna vill höra (Källström Carter, 2015), kan detta vara en faktor som har påverkat 

studiens resultat. Vid utformning av intervjuguiderna till eleverna togs även ett beslut att utforma så 

konkreta frågor som möjligt, då det enligt Trost (2010) är att föredra vid barnintervjuer. Risken är 

emellertid att vissa frågor till följd av detta angränsar till att vara ledande, vilket även det kan ha 

genererat följder för resultatet. 

Vidare börjar en del av studiens bakgrundslitteratur att bli till åren och kan därav upplevas som 

inaktuell. I studien som CFI (2017) har genomfört, som ligger till grund för regeringsbeslutet som 

uppmanar till mer rörelse i skolan (Utbildningsdepartementet, 2018), utgår de emellertid från 

Ericssons avhandling som disputerades år 2003. Detta tyder på att det inte är förrän nu som rörelsens 

betydelse för inlärning börjar tas i beaktning. 

5.3. Didaktiska implikationer och förslag till 
fortsatt forskning 

Till följd av att läs- och skrivförmågan är en kunskap som är av essentiell betydelse för att en individ 

ska kunna verka i ett demokratiskt samhälle (SOU, 2016:78), bör alla lärare ta ansvar för att reducera 

faktorer som kan utgöra ett hinder för denna process. Trots att det utifrån resultatet i denna studie inte 

går att dra några vidare slutsatser kring motorikens betydelse för läs- och skrivinlärning, går det att 

konstatera att det överensstämmer med resultat från tidigare forskning (2.4) som bedrivits inom 

ämnesområdet. Detta genom att resultatet tyder på att elevernas läs- och skrivförmåga har förbättrats i 

samband med införandet av den motoriska träningen i form av Brain Gym®, där både elevernas 

grovmotorik, finmotorik och reflexrörelser stimulerats. Då det även går i linje med regeringens beslut 

om att motorisk träning bör involveras i undervisningen, är detta något som lärare bör beakta 

(Regeringskansliet, 2016; Regeringskansliet, 2017; Utbildningsdepartementet, 2018).  

Trots studiens begränsningar bidrar den emellertid till att synliggöra exempel på hur motorisk träning 

på ett enkelt och tidseffektivt sätt kan implementeras i den dagliga undervisningen. Då skolan ska 
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kunna erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet (Skolverket, 2018), kan kontinuerlig och medveten 

motorisk träning därav vara ett sätt att uppfylla detta mål. I studien framträder även förslag på hur 

Brain Gym® kan kombineras med andra didaktiska inslag, vilket kan bidra till en mer varierad 

litteracitetsundervisning (Vuorenpää, 2016). 

Studien visar även att det behövs mer forskning inom området. Ett förslag på fortsatt forskning är att 

genomföra en studie där observationer och intervjuer genomförs på olika skolor för att kunna jämföra 

huruvida det skiljer sig mellan olika miljöer. Ett annat förslag är att genomföra en kvantitativ studie 

där motorisk träning bedrivs parallellt med genomförande av kontinuerliga läs- och skrivtester för att 

se om träningen har någon inverkan på elevernas skolprestationer. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide lärare 
 

1. Ålder? 

2. Yrkesroll? 

3. År i yrket? 

4. Hur väcktes ditt intresse för att arbeta med motorik i samband med inlärning? 

5. Upplever du att det finns ett samband mellan elevers motoriska färdigheter och deras läs- och 

skrivinlärningsförmåga? 

6. Hur anser du att motorisk träning kan ha betydelse för elevers läs- och skrivinlärning? 

7. Har du upplevt några skillnader på eleverna sedan ni började med den motoriska träningen?  

8. Hur upptäcker du om en elev har motoriska brister? 

9. Hur arbetar du med motorisk träning? 

10. Hur ofta arbetar du med motorisk träning? 

11. Vad anser du är viktigt vid arbete med motorisk träning som syftar till att påverka elevers läs- 

och skrivinlärning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide elev 

 

1. Vad tycker du om er hjärngympa? 

2. Har du blivit bättre på att göra rörelserna i hjärngympan? 

3. Varför tror du att det kan vara bra med hjärngympa? 

4. Hur känns det i kroppen efter hjärngympan? 

5. Brukar du göra rörelserna från hjärngympan någon annan gång än i skolan? 

6. Känner du att något har blivit lättare i skolan sen ni började med hjärngympan? (Ge exempel 

som svenska, matematik, läsa och skriva om eleverna har svårt att förstå frågan). 

7. Känns det lättare, svårare eller som vanligt att läsa direkt efter hjärngympan? 

8. Känns det lättare, svårare eller som vanligt att sitta still direkt efter hjärngympan?  

9. Tror du att hjärngympan kan hjälpa dig att bli bättre på att läsa eller skriva? 

10. Vill du ha kvar hjärngympan i skolan? 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

Samtyckesbrev till lärare 

 

Hej! 

Mitt namn är Emma Larsson och jag studerar min sista termin på grundlärarprogrammet F-3 vid 

Stockholms universitet. För tillfället skriver jag ett självständigt arbete på avanceradnivå i ämnet 

svenska. Denna studie syftar till att undersöka hur verksamma lärare upplever att motorisk träning kan 

ha betydelse för elevers läs- och skrivinlärning. Till följd av att du involverar motoriska moment i din 

undervisning, undrar jag därav om du har möjlighet att medverka i en intervju och observation kring 

detta ämnesområde.  

Vid händelse av att en intervju blir aktuell kommer den att spelas in för att sedan kunna transkriberas. 

Det insamlade materialet kommer dock inte att användas i något annat syfte än för detta arbete. Kring 

alla uppgifter som lämnas kommer det att råda tystnadsplikt och allt kommer att behandlas 

konfidentiellt. Detta innebär att personliga uppgifter som lämnas kring dig och din skola kommer att 

anonymiseras i samband med transkribering samt att den inspelade intervjun kommer att raderas vid 

arbetets publicering. 

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare motivering. 

 
Om du vill ta del av den färdiga uppsatsen eller om du har frågor är du välkommen att höra av dig till 

mig. 

 

Kontrakt uppgifter: 

Emma Larsson 

xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

Informerat samtycke 

 

Genom att skriva under bekräftar du (1) att du förstått den skriftliga information du blivit delgiven 
ovan (2) att du förstått att deltagande i studien är frivilligt, och att du när som helst kan välja att 

avbryta. 

 
Genom att skriva under ger du också ditt samtycke till att delta i studien och att all data som samlas in 

används i forskning- och utbildningssyfte. 

 

Datum: _____________________________ 

 

 

Underskrift: ____________________________________________________ 

 

mailto:xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx


 

Bilaga 4 
 

Samtyckesbrev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Mitt namn är Emma Larsson och jag studerar min sista termin på grundlärarprogrammet F-3 vid 

Stockholms universitet. För tillfället skriver jag ett självständigt arbete på avanceradnivå i ämnet 

svenska. Denna studie syftar till att undersöka hur lärare och elever upplever att motorisk träning kan 

ha betydelse för elevers läs- och skrivinlärning. Till följd av att ditt barn deltar i motoriska moment i 
undervisningen, undrar jag därav om jag kan få din tillåtelse att observera och samtala med ditt barn 

kring hur det upplever dessa aktiviteter.  

Studiens utförande kommer att gå till så att jag besöker elevgruppen vid några tillfällen. Under dessa 
tillfällen kommer jag att observera när eleverna praktiskt utför motoriska moment samt intervjua dem 

om deras upplevelse kring detta. Då det finns en risk att minnet sviker, ber jag även om tillåtelse att få 

filma och använda ljudupptagning i dessa situationer. Detta för att jag i ett senare skede ska kunna 
transkribera över materialet till skrift. Det insamlade materialet kommer dock inte att användas i något 

annat syfte än för denna studie och raderas i samband med studiens publicering. 

 

Forskningen kommer även att bedrivas i enlighet med God Forskningssed (2017) framtagen av 
Vetenskapsrådet. Detta innebär att jag inte kommer att samla in några personuppgifter såsom namn 

eller ålder och att all data kommer att anonymiseras i studien. Kring alla uppgifter som lämnas 

kommer det även att råda tystnadsplikt och allt kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare motivering. 

 
Om du vill ta del av den färdiga uppsatsen eller om du har frågor är du välkommen att höra av dig till 

mig: 

 

Emma Larsson 

xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx 

 

Informerat samtycke 

 

Genom att skriva under bekräftar du (1) att du förstått den skriftliga information du blivit delgiven 

ovan (2) att du förstått att deltagande i studien är frivilligt, och att du och ditt barn när som helst kan 

välja att avbryta. 
 

Genom att skriva under ger du också ditt samtycke till att låta ditt barn delta i studien och att all data 

som samlas in används i forskning- och utbildningssyfte. 

 

 

Datum: _____________________________ 

 

 

Underskrift: ____________________________________________________ 

 

mailto:xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
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