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Sammanfattning

Vi har i denna studie undersökt vilka uppfattningar ett urval pedagoger i skolan har när 
det gäller motorikens betydelse för elevernas skolprestationer. Vi har genomfört 
kvalitativa intervjuer och analyserat dessa utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. 
Resultatet visade att pedagogernas olika uppfattningar om motorikens betydelse kunde 
delas in i två huvudkategorier. Den ena uppfattningen är att pedagogerna tycker sig 
kunna se ett samband mellan elevernas motorik och deras självkänsla och/eller 
koncentrationsförmåga. Den andra uppfattningen är att lärarna kan använda sig av 
motoriken som ett redskap i undervisningen för att förbättra elevernas skolprestationer. 
Studien visar att pedagogerna har tolkat myten om ”det du gör med kroppen kommer ut 
i knoppen” på olika sätt.
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Abstract

In this study we have investigated what opinions there are among a sample of pedagogues at 
school regarding the importance of motor functions for the pupil’s school performance. We 
have conducted qualitative interviews and analysed those from a phenomenographical 
perspective. The result shows that the different opinions the pedagogues have could be 
divided into two main categories. One opinion is that the pedagogues seem to see a 
connection between the pupils’ motor function and their self-esteem and/or power of 
concentration. The other opinion is that the teachers can use the motor function as a tool in 
their teaching so the pupils can improve their school performances. The study shows that the 
pedagogues have interpreted the myth “what you do with your body comes out in your mind” 
in different ways.
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1. Inledning

En förskoleklass sitter i en ring på golvet i klassrummet. De har samling och läraren pratar 

med barnen om att de ska lära sig läsa och skriva nu när de börjat skolan. Läraren säger:

– Men för att man ska kunna lära sig läsa och skriva måste man ha krupit när man var liten. 

Det blir tyst och efter en stund säger en liten pojke förtvivlat:

– Men fröken, jag kröp ju inte när jag var liten.

Ovanbeskrivna händelse är från en grundskola i Sverige år 2008. Vi har hört att denna 
uppfattning råder även ute på våra VFU1-skolor. Flera av pedagogerna har nämnt att det 
är viktigt för eleverna att röra på sig för att klara av skolarbetet. 

Att det är viktigt att röra på sig får vi höra nästan varje dag genom media. Vi rör inte på 
oss på samma sätt idag som vi har gjort tidigare. Det är inte längre självklart att vi får 
den dagliga dosen av rörelse för att må bra, till exempel åker vi bil till och från det 
stillasittande arbetet och skjutsar våra barn till skolan. De flesta människors vardagsliv 
inkluderar ingen naturlig fysisk aktivitet och inte minst våra barn blir påverkade av vår 
nya livsstil. Det som förr fanns naturligt i barnens uppväxt, det vill säga grovmotoriska 
rörelser så som att till exempel gå, springa och klättra, är idag inte alls självklart för 
många barn (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2000/2002). Hur påverkar den 
minskade fysiska aktiviteten elevernas inlärning i skolan? Hur viktig är den motoriska2 

utvecklingen egentligen för elevernas skolprestationer?

Ericsson (2003) har i sin studie om motorik, koncentrationsförmåga och 
skolprestationer visat att rörelse leder till bättre lärande. Detta är också något vi under 
vår egen skoltid och under våra VFU-perioder ofta har hört från pedagogerna på 
skolorna. Talesättet: det du gör med kroppen kommer ut i knoppen, är ett uttryck som 
används i vardagen på skolorna. Mot denna bakgrund har vi tolkat det som att 
motoriken tillskrivs stor betydelse för all inlärning, även i teoretiska ämnen. 

Men vi har också mött den motsatta uppfattningen. Exempelvis hävdar den danske 
läsforskaren Elbro att sådana påståenden är en myt: 

Däremot finns det inte dokumentation för att variation i motorisk utveckling kan förklara 

skillnaderna i läsutveckling. Traditionen med motorisk träning för att förbättra  

läsutvecklingen bygger på en myt. (2004, s.100) 

Elbros uppfattning är då en kontrast till vad vi tidigare trott. Om det nu är en myt - att 
rörelse är bra för inlärningen - hur har denna myt uppkommit? Och vad är lärarnas 
uppfattning om motorikens betydelse?

1 Verksamhetsförlagd utbildning.

2 motorik (av motor), rörelseförmåga, rörelsemönster; även studiet av hur människans rörelser 

utvecklas och lärs in. Källa Nationalencyklopedin 2008-05-18
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2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka uppfattningar ett urval pedagoger i skolan 
har när det gäller motorikens betydelse för elevernas skolprestationer. 

Vi använde oss av följande frågeställningar:

1. Hur viktig är den motoriska utvecklingen för elevernas skolprestationer?

2. Vad är pedagogernas uppfattning om motorikens betydelse?

3. Bakgrund

För att försöka förstå bakgrunden i vår studie kommer vi att gå tillbaka i historien 
genom att undersöka styrdokument, såsom utbildnings-, läro- och kursplaner, reformer 
som är till grund för dessa styrdokument samt annan litteratur med avseende på vad som 
sägs om rörelsens betydelse för lärande.

3.1 Styrdokument och reformer 1878-2007
För att skapa oss en tydligare bild av hur motorikens betydelse har uppfattats i ett 
historiskt perspektiv har vi också studerat norm- och undervisningsplanerna från slutet 
av 1800-talet eftersom den första läroplanen inte kom förrän år 1962. Den första 
normplanen för undervisningen tillkom 1878 och har reviderats tre gånger (Linell, 
2006). Beslut om en undervisningsplan med nationella kursplaner togs 1919 och 
användes fram till 1955 då en revision genomfördes, denna var ett förstadium till den 
första svenska nationella läroplanen, Lgr 62. Den kom 1962 för att markera övergången 
till en ny skolform som innebar att folkskola och realskola slogs samman till en 
gemensam grundskola. Riksdagen har därefter fattat beslut om nya läroplaner vid fem 
tillfällen (ibid.). 

3.1.1 Likheter och skillnader

Från åren 1878-2007 har idrottsämnet ändrat benämning fyra gånger. Från ”Gymnastik” 
1878 till ”Gymnastik med lek och idrott”1919, till ”Gymnastik” igen 1962 till ”Idrott” 
1980 och till nuvarande namnet ”Idrott och hälsa” 1994. 

Blir det då någon skillnad på innehållet i kursplanen för ämnet när namnet ändras? Ja, 
tittar man på innehållets betydelse under respektive år där namnet förändrats kan vi se 
att ”Gymnastik” 1878 och 1889 för småskolelärjungarna3 innebar:

3 Småskolan började man i när man var 7 år och man beräknades gå där i ett till två år.
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Fristående rörelser, dels i omvexling med fria lekar på lofstunderna, dels såsom 

uppfriskningsmedel under lärotimmarne; öfning att med ordning gå in och ut ur skolrummet.  

(Normalplan, 1878, s.11)

Det vill säga de hade inte någon schemalagd gymnastik utan rörelse vid behov under 
dagen. Folkskolelärjungarna4 däremot hade:

Fristående gymnastik, marsch- och språköfningar samt, der omständigheterna sådant 

medgifva, enkel redskapsgymnastik. (Normalplan, 1889, s.43)

I undervisningsplanerna för rikets folkskolor från 1919 och1955 hade man ändrat 
namnet till ”Gymnastik med lek och idrott”. Under dessa årtionden var målet med 
gymnastiken att lärjungarna skulle befordras till en sund allsidig kroppsutveckling, en 
god kroppshållning och ett rörelsesätt som var till nytta för livets praktiska 
arbetsuppgifter. I undervisningsplanen från 1955 har det tillkommit, förutom 
ovanstående, att man inom ämnet ska vänja eleverna vid samarbete. I 1919 års 
undervisningsplan finns det fortfarande också nedskrivet att läraren bör som 
uppfriskningsmedel under lärotimmarna i klassrummet utföra lätta gymnastiska rörelser 
och även utanför den schemalagda gymnastiken främja barnens kroppsliga utveckling 
(Undervisningsplan, 1919). 

År 1962 kom den första nationella läroplanen (Lgr 62) som reviderades redan 1969 (Lgr 
69). I dessa läroplaner heter ämnet ”Gymnastik” och innehållet har ändrats till att 
eleverna ska utveckla laganda, självdisciplin, hjälpsamhet och ledarförmåga. 

Men fortfarande hade man liknande mål som i tidigare utvecklingsplaner att 
undervisningen: 

…skall hos eleverna söka väcka bestående intresse och förståelse för behovet av fysisk  

aktivitet som ett medel till rekreation och hälsa. (Läroplan, 1969, s.344)

Man hade fortfarande också med tanken att gymnastiken ska ”tillfredsställa elevernas 
behov av rekreativ kroppsrörelse och medverka till deras allsidiga och harmoniska 
utveckling” (ibid.). I undervisningsplanerna från 1919 och 1955 är syftet med 
gymnastiken att eleverna ska klara av sina vardagssysslor, vilket man inte skriver något 
om i Lgr 62 och Lgr 69. I dessa läroplaner ska man eftersträva att befrämja en god 
kroppsbehärskning genom ett ekonomiskt och estetiskt rörelsesätt och undervisningen 
skall bedrivas ”så att den allmänna prestationsförmågan höjes och en ändamålsenlig 
arbetsteknik främjas” (ibid.). I undervisningsplanen från 1955, Lgr 62 och Lgr 69 har 
man delat in vilka huvudmoment som ska ingå i lågstadiet, mellanstadiet och 
högstadiet. I och med Lgr 62 och 69 blir anvisningarna tydligare och mer detaljerade 
och i Lgr 69 har man med kommentarer om elevens fysiska, sociala och estetiska 
utveckling samt deras hälsa och hygien. 

I Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) har benämningen av ämnet ändrats till 
”Idrott” och man har ämnet med i skolans undervisning för att kroppsrörelse och 
friluftsliv behövs för hälsa och välbefinnande samt att eleverna skall tillägna sig ett 
funktionellt rörelsesätt. Till skillnad från tidigare läroplaner där man nämner den fysiska 
och den sociala utvecklingen som medel att uppnå hälsa och välbefinnande finns nu 
också den psykiska utvecklingen med. Likaså har självdisciplin som funnits med i både 

4 Folkskolan tog vid när man var klar med småskolan och man beräknades gå där i fyra år.
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Lgr 62 och Lgr 69 ändrats till ”att utveckla sin självtillit och skapande förmåga” (Lgr 
80, s.90). I Lgr 80 står det också för första gången att idrotten ”skall organiseras så att 
också elever med olika handikapp kan delta” (Lgr 80, s.90) samt att eleverna:

…skall få insikt i andra kulturers värderingar och traditioner i fråga om fysisk aktivitet och  

lära sig att se idrotten som en internationell kulturfaktor. (ibid., s.91)

I Lpo 94 står det fortfarande, liksom i Lgr 69, att ett av ämnets syfte är att ”väcka 
nyfikenhet och intresse för nya aktiviteter” (Skolverket, 2000). Man har också i Lpo 94 
vidareutvecklat vikten av samarbetsförmågan och vikten av att alla ska kunna delta efter 
sin förmåga:

Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika  

aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse  

och respekt för andra. (Skolverket, 2000)

I den nu gällande läroplanen, 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), delas ansvaret upp. På nationell nivå 
ansvarar man för vilka ämnen och utbildningsmål som skall finnas i skolan och på lokal 
nivå ansvarar man för organiseringen av undervisningen, det vill säga med vilken metod 
och vilket arbetssätt undervisningsmålen skall uppnås (SOU 1993:2). Det är också den 
första läroplanen som är uppdelad i två olika dokument, läroplan och kursplan. 

De metodiska anvisningarna som funnits i tidigare läroplaner har i både Lgr 80 och Lpo 
94 blivit mer generella. I Lgr 62 finns det ett särskilt avsnitt som heter Arbetssätt: 

Inte minst viktigt är att läraren har en positiv inställning till eleven och förståelse för hans 

bristande kroppsbehärskning (Lgr 62, s. 347)

Liknande kommentarer som ovanstående finns inte att läsa i den reviderade kursplanen, 
till Lpo 94, som gjordes 2000 för ämnet idrott och hälsa.

I den allmänna delen i Lgr 69 finns det ett avsnitt till Undervisningsformer och 
arbetssätt om aktivitet:

Att öva läsning, skrivning, räkning och olika motoriska färdigheter utgör viktiga moment i  

elevernas självverksamhet. De har länge givetvis med all rätt utgjort ett betydande inslag i  

elevaktiviteten i skolan. Meningsfulla anknytningar och rik variation bidrar här till att  

motverka, att ett ihärdigt övande blir tröttande och intressedödande. (Lgr 69, s.58)

Ovanstående utdrag fanns med redan i Lgr 62, man har således inte gjort någon ändring 
inför Lgr 69. Här nämner man motoriska färdigheter i samma mening som läsning och 
skrivning även om det inte har någon direkt koppling till lärandet. I den reviderade 
kursplanen (2000) som hör till Lpo 94 står det ingenting specifikt om motorik, men det 
står att man fortfarande vill ha en variation av lärandet inom skolan:  

Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 

varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. (Lärarboken, 2005,  

s.15)

Däremot i kursplanen från 1994 innan revideringen år 2000, fanns det en tydlig 
koppling mellan motorik och övriga skolprestationer: 
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Som en följd av lek och kroppsrörelse ökar barnens förutsättningar att klara grov- och 

finmotoriska uppgifter. Rörelseaktiviteter kan ofta, i kombination med rytmövningar, rim och 

ramsor förstärka inlärningen i andra ämnen. (Utbildningsdepartementet, 1994, s.31)

I dagens kursplan har rörelsens betydelse för övriga ämnens inlärning inte samma 
starka, tydliga formulering utan är mer allmänt formulerad:

Ämnet står för en helhetssyn på människan, dvs. att kropp, känslor, intellekt och tankar är 

beroende av varandra, och kan på så sätt medverka till att elevens kroppsuppfattning 

utvecklas. (Skolverket, 2000, sidhänvisning saknas) 

Direktiven i styrdokumenten har, för ämnet ”Idrott och hälsa” (nuvarande benämning), 
förändrats med tiden, från att riktlinjerna har varit detaljerade och tydliga till att det idag 
endast ges generella anvisningar hur undervisningen skall bedrivas.

3.1.2 Timplanens förändring

Sett till hur idrottsämnet i skolan har förändrats när det gäller antal timmar under 1900-
talet, har timplanen för ämnet varit relativt stabil. När vi ser på de två normalplanerna i 
slutet av 1800-talet hade eleverna ingen schemalagd rörelse förrän de började 
folkskolan. Sedan 1919 har det varit en lektion i första klass, i andra klass två lektioner 
och från tredje klass och upp till och med sista året i grundskolan har det som regel varit 
tre lektioner i veckan. I nuvarande läroplan (Lpo 94) är direktiven för idrottsämnet att 
eleverna ska ha 500 timmar under hela sin grundskoletid (Skolverket, 2000). Det är 
rektorerna inom varje rektorsområde som ansvarar för fördelningen av hur dessa timmar 
ska fördelas på varje stadie. Det kan således se mycket olika ut för eleverna på olika 
skolor. Idag har eleverna oftast två lektionstillfällen per vecka genom hela grundskolan 
men med ökat minutantal per lektion ju äldre eleverna blir. Skillnaden jämfört med förr 
är att man idag vanligtvis har två lektionstillfällen per vecka under hela sin skolgång 
medan eleverna förr hade två tillfällen de första skolåren som utökades till tre tillfällen 
per vecka från tredje klass och uppåt.

3.1.3 Sammanfattning

Det som i dagens läroplan benämns ”Idrott och hälsa” har således ändrats fyra gånger 
under tiden 1878-2007 och vid varje ny benämning har också stoffet och målet 
förändrats.

För de tidigaste så kallade normalplanerna i slutet på 1800-talet är kopplingen mellan 
”Gymnastik” och övriga skolämnen sådan att gymnastik betraktas enbart som 
uppfriskning under lektionstid och övning i att gå ut och in i klassrummet på ett  
ordentligt sätt (Normalplan, 1878, vår kursivering). När eleverna kom upp i folkskolan 
hade eleverna marsch- och språkövningar och i övrigt var det fristående gymnastik och 
ibland redskapsgymnastik som gällde (Normalplan, 1889, vår kursivering).

I 1919 års normalplan finns inga samband mellan ”Gymnastik med lek och idrott” och 
övriga skolämnen. Målet med ämnet är att stärka kroppen för det praktiska livets  
arbetsuppgifter genom Lingska gymnastikens grundsatser. Beskrivningen över vad för 
övningar och hur man ska göra dessa inom varje årskurs är noggrant beskriven 
(Normalplan, 1919, vår kursivering). Eleverna får fortfarande utföra 
uppfriskningsövningar under lektionstid om läraren tycker att det behövs (ibid.).
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1955 års undervisningsplan är ett förstadium till den första läroplanen (Lgr 62). Ämnets 
namn är fortfarande ”Gymnastik med lek och idrott” och målet är att tillgodose 
elevernas rörelsebehov samt att bygga upp deras kroppar för god hållning och 
rörelsefunktion – alltså ett tydligt inflytande av utvecklingspsykologiska 
tankeströmningar. Anvisningarna för ämnet är detaljerat beskrivet men inget skrivs om 
något samband mellan rörelse och övriga skolprestationer (Undervisningsplan, 1955, 
vår kursivering).

År 1962 kommer Sveriges första läroplan, Lgr 62. Idrottsämnets benämning har ändrats 
tillbaka till ”Gymnastik”, men har utvecklats till att innefatta laganda, självdisciplin,  
hjälpsamhet och ledarförmåga. Här finns också nedskrivet i den allmänna delen att de 
motoriska färdigheterna är viktiga för elevens självverksamhet (Lgr 62, vår 
kursivering).

Redan 1969 kommer nästa upplaga av läroplanen, Lgr 69. Fortfarande är namnet 
”Gymnastik” och förändringen består i ett tillägg att gymnastiken skall ge eleven 
möjlighet att prova på olika gymnastik- och idrottsformer samt hur eleven ska veta hur 
kroppen fungerar och ska vårdas vid fysisk aktivitet (Lgr 69, vår kursivering).

I Lgr 80 är benämningen på ämnet ”Idrott” och ämnets mål är att eleverna ska lära sig 
ett funktionellt rörelsesätt samt att lära sig vikten av att rörelse och friluftsliv är 
nödvändigt för att må bra. Här är också första gången som man nämner inte bara 
elevers fysiska och sociala utveckling utan även den psykiska utvecklingen (Lgr 80, vår 
kursivering). Här har också anvisningarna över hur och vad man ska undervisa i blivit  
mer generella (vår kursivering).

I nuvarande läroplan, Lpo 94, heter ämnet ”Idrott och hälsa” och några anvisningar 
finns inte beskrivna i den separata kursplanen. Här används bland annat begrepp som 
att barn behöver utveckla kunskaper om hur kroppen fungerar. Ämnet syftar till att  
utveckla elevernas förmågor och ge kunskap om sin egen livsstils betydelse för hälsan. 
Utifrån dessa är det upp till varje skola att tolka och skapa en egen lokal kursplan för att 
uppnå den nationella kursplanens syften för ämnet (Skolverket, 2000, vår kursivering).

3.2 Undervisningslitteratur och forskning 
Under denna rubrik redovisas olika perspektiv för och emot fenomenet motorikens 
betydelse för elevernas skolprestationer, som vi funnit i vår litteraturgenomgång5. 
Litteraturen vi undersökt är dels undervisningslitteratur för lärarstuderande och 
pedagoger som arbetar med barn och ungdomar, dels forskningsinriktade arbeten. 

För att strukturera undersökandet av litteraturen på ett metodiskt sätt skapade vi ett 
raster med frågor (se bilaga 1) som vi besvarade medan vi granskade litteraturen. Dessa 
raster har vi sedan haft som underlag för detta avsnitt. 

5 Vi har sökt böcker, rapporter och avhandlingar på Internet och i olika bibliotekskataloger. Sökord 

vi använt är: inlärning, kognitiv, koncentration, lärande, motorik, rörelse, sensomotorisk, sinnen, 

skolprestation.
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3.2.1 Undervisningslitteraturen

Flera författare har uppfattningen att rörelse har ett samband med den intellektuella 
utvecklingen (Parlenvi & Sohlman, 1984; Sandborgh & Stening-Furén, 1983; Stenberg, 
1992). Parlenvi och Sohlman (1984) menar på att all motorik måste automatiseras för 
att barnet ska kunna lägga undan tankarna som styr rörelserna, inte förrän detta är gjort 
kan barnet koncentrera sig på den kognitiva utvecklingen. Detta gäller rörelser av både 
fin- och grovmotorisk karaktär. Grindberg och Jagtøien (2000) menar att den motoriska 
utvecklingen påverkar den kognitiva utvecklingen genom att barn med väl fungerande 
motorik kan frikoppla resurser för att till exempel ”lära sig läsa, skriva, räkna och 
bedöma sin omgivning” (ibid., 2000, s.59). Resonemanget de för är att när barnet lär sig 
en ny färdighet koncentrerar det sig enbart på denna färdighet tills det tränat in rörelsen, 
den har blivit automatiserad, därmed frigörs kognitiva resurser. Sensomotorisk träning 
har i och med automatiseringen en indirekt effekt på barnets läsförmåga (ibid.).

Langlo Jagtøien et al. (2000/2002) håller med om att det finns ett indirekt samband 
genom att motorisk träning påverkar barnens självförtroende och självkänsla på ett 
positivt sätt. Detta leder i sin tur till välmående hos barnen som därmed kan tillgodogöra 
sig undervisningen bättre.  Man ser dock inte tillräckligt med vetenskapliga belägg för 
något direkt samband mellan motorisk träning och intellektuell förmåga hos barn 
(Langlo Jagtøien, et al., 2000/2002).

Ericsson (2005) menar också att god motorik ökar elevernas självkänsla. Genom att 
tidigt, redan på förskolan, observera barns motoriska utveckling för att upptäcka om ett 
barn behöver medveten stimulering av den sensomotoriska utvecklingen kan man 
förebygga risken för att eleven skall misslyckas i sitt lärande (Ericsson, 2005; Holle, 
Bønnelycke, Kemp & Thrane Mortensen, 1977/1998). Flera författare resonerar om 
betydelsen att lära barnen utifrån den utvecklingsnivå de befinner sig på. Om barnet 
först har automatiserat en rörelse och man sedan bygger på lärandet från barnets 
erfarenheter och behov, ökar chansen att de ska slippa känslan av misslyckande (Holle, 
et al., 1977/1998; Parlenvi & Sohlman, 1984). 

Stenberg (1992) påvisar i sin studie att ett starkt samband finns mellan brister i elevers 
rörelseförmåga och inlärningsförmåga. Stenbergs uppfattning är att ett klart samband 
finns mellan motorisk träning och förbättrad inlärning och att rörelseträning är: ”ett 
medel att skapa både trygghet, självtillit och skolmotivation” (Stenberg, 1992, s.64). 
Gillberg (1996) menar dock att barn med motoriska svårigheter och med fastställd 
diagnos kan hamna i en ond cirkel där inlärningsmöjligheter uteblir. Barnet med 
motoriska svårigheter klarar inte av kamraternas lekar och undviker självmant 
idrottslektioner för att slippa mobbning, vilket leder till minskad övning och större 
glapp till jämnåriga. Enligt Gillberg kan det för självförtroendets och välbefinnandet 
skull vara rätt att bli befriad från sådana lektioner men han menar dessutom att det kan 
ha en omvänd effekt på självförtroendet om barnet inte kan vara med i lekar och 
aktiviteter (Gillberg, 1996).

Parlenvi och Sohlman (1984) resonerar om lekens betydelse för språk- och motorisk 
utveckling, genom att alla sinnen stimuleras. Barnen får nya kunskaper om sig själv och 
sin omvärld tack vare att de i leken lagrar nya lärdomar som leder till ny insikt och nya 
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förmågor. De anser också att det är viktigt att stimulera barnen genom ett varierat 
arbetssätt för att upprätthålla barnens lust att lära. 

Sandborgh och Steninge-Furén (1983) anser att alla vuxna i barnens värld borde 
stimulera barnen till rörelse och lek för att förbättra deras inlärningsförmåga. Speciellt 
idrottsämnet är de övertygade om kan hjälpa barnen till en bättre läs- och skrivinlärning. 
Om barnet inte automatiserat de grundmotoriska rörelserna innebär det att 
grovmotoriken är dålig och menar då att finmotoriken är ännu sämre. Så länge 
rörelserna inte är automatiserade har barnet svårt att sitta still och koncentrera sig.

Sammanfattningsvis förmedlar författarna i detta avsnitt att motorik är viktigt för 
elevernas lärande men granskningen visar även att ingen av författarna baserat sina 
böcker på någon djupare forskning. Undervisningslitteraturen baseras snarare på 
författarnas egna erfarenheter, yrkesroller samt utifrån egna mindre studier än forskning. 
Ett exempel på en sådan författare som har varit vanlig inom undervisningslitteraturen 
är Britta Holle, sjukgymnast och gymnastiklärare, som hade stor genomslagskraft bland 
pedagoger särskilt under 1980-talet. Hennes arbete är dock inte heller forskningsbaserat. 

3.2.2 Forskningen

Ericsson, filosofie doktor i pedagogik och lektor i idrottsvetenskap vid Malmö 
högskola, har i en forskningsstudie (2003) visat på att utökad fysisk aktivitet och 
motorisk träning i skolan ger effekter som är positiva för elevernas motoriska 
utveckling. De resultat hon har fått fram pekar också på att detta har en positiv 
betydelse för elevernas skolprestationer i svenska och matematik. Hennes resultat 
baserar sig på en undersökning som gjordes i en skola i Bunkeflo 1999 där hon själv var 
aktiv med att arbeta för att få en skola som främjar hälsan med hjälp av en utökad fysisk 
aktivitet och motorisk träning för alla elever. Försöksgrupperna bestod av 251 elever, 
från år 1, 2 och 3, och eleverna iakttogs under 3 år. Eleverna bestod av tre grupper och 
de följdes upp genom observationer och mätningar årligen fram till och med 
vårterminen i år 3 (Ericsson, 2003). I sin studie presenterar Ericsson sina tre hypoteser:

1. att utökad motorisk träning och ökad fysisk aktivitet förbättrar elevernas grov- 
och finmotorik

2. att utökad motorisk träning och ökad fysisk aktivitet förbättrar elevernas 
koncentrationsförmåga  

3. att utökad motorisk träning och ökad fysisk aktivitet förbättrar elevernas 
skolprestationer i svenska och matematik 

Dock är Ericsson försiktig i uttalandet om resultatet av studien. Hon skriver dels att det 
bland annat behöver forskas vidare på var gränsen går för när bristande motorisk 
förmåga kan generera negativa följder för koncentrationsförmåga och skolprestationer, 
dels att studien inte ger svar på om det räcker med utökad fysisk generell aktivitet eller 
om det behövs en mer individuell anpassad fysisk träning för en elev som har brister i 
sin motorik (ibid.). Ericsson har forskat i detta ämne under en längre tid och hennes 
ansats i studien är att hon är för en ökad fysisk aktivitet i skolan för att eleverna ska få 
en förbättrad motorik och i och med det, en ökad koncentrationsförmåga och förbättrade 
skolprestationer. Ericsson skriver: 
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Resultaten i föreliggande studie kan motivera att motorikens betydelse åter skrivs in i  

kursplaner för idrott och hälsa samt även i mål att uppnå i grundskolan. Det är inte enbart  

träningsskolans elever, som behöver utveckla en god kroppsuppfattning och rörelseförmåga. I  

nu gällande läroplan formuleras skolans ansvar och mål, som eleverna minst ska ha uppnått  

när de lämnar skolan, så gott som uteslutande i kognitiva mål. (2003, s.195)

En annan forskare som anser att rörelsen har en betydande roll för lärandet är 
Hannaford, en amerikansk neurofysiolog och utbildare. Hennes bok Lär med hela  
kroppen – inlärning sker inte bara i huvudet (1997) bygger på både egna och andras 
empiriska studier. Hennes undersökning började när hon arbetade med barn med 
inlärningssvårigheter. Hon fann att dessa barn lättare kunde lära sig saker när hon 
började lektionerna med enkla kroppsrörelser (Hannaford, 1997). Hon prövade även att 
använda sig av rörelse när hon själv skulle lära sig något och förstod att hon då lärde sig 
fortare. Hon började studera hur rörelsen kan förbättra inlärning och hon insåg

att rörelse aktiverar nervsystemet i hela kroppen och gör hela kroppen till ett  

inlärningsinstrument. (ibid., s.13) 

Hannaford menar även på att rörelse inte bara skapar bättre förutsättningar till lärande 
utan även att rörelse förbättrar förmågan till kreativitet och övervinner stress och skapar 
bättre hälsa (ibid.). Eftersom Hannaford är neurofysiolog grundar hon sina 
ställningstaganden mycket på den kunskap hon har inom sitt ämne. Hennes tes bygger 
på att inlärningen sker mellan nervceller i vår kropp och i hjärnan. När vi tar emot 
stimuli genom våra sinnen, skapar våra nervceller förbindelser som sedan blir till 
nätverk. Dessa nätverk är i realiteten vår inlärning och våra tankar. De barn som har 
problem med inlärning kan med hjälp av rörelse utveckla sina nätverk så att de blir mer 
komplexa och effektiva (ibid.). Hannaford menar att den bakomliggande vetenskapen 
om hur vårt sensomotoriska system är uppbyggt är det viktigaste för att förstå inlärning. 
Genom att ha studerat det invecklade samspelet mellan hjärna och kropp menar 
Hannaford att hon har blivit alltmer övertygad om att rörelse är oumbärlig för inlärning 
(ibid.).

En forskare som däremot inte alls tror på sambandet mellan elevernas motoriska 
förmåga och deras skolprestationer är Elbro, professor i läsning vid Köpenhamns 
universitet. Han menar att det teoretiska sambandet mellan barns motoriska utveckling 
och utvecklingen av läsning i stort sett är obefintlig. Elbro redovisar i en undersökning 
som gjorts om förutsägelsen av läsfärdigheter i första klass i skolan utifrån färdigheter i 
förskoleåldern, att sambandet mellan motorisk färdighet och läsning i procent räknat är 
mycket låg (Elbro, 2004). Han menar också att det inte finns några undersökningar som 
visar på någon positiv utveckling av läsutveckling tack vare motorisk stimulering eller 
arbete med integration av syn och motorik. Många barn med motoriska svårigheter har 
det dock svårt i skolan för att de inte kan delta på samma sätt som övriga barn i fysisk 
aktivitet i och utanför undervisningen. De kan av det skälet behöva extra hjälp men inte 
för att de har svårigheter i läsning och skrivning. Elbro formulerar sitt ställningstagande:

Traditionen med motorisk träning för att förbättra läsutvecklingen bygger på en myt. (2004,  

s.100)

Sammanfattningsvis kan sägas att åsikterna inom de forskningsbaserade arbetena går 
isär. Några forskare har kommit fram till att det finns ett klart samband mellan motorik 
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och lärande medan en annan forskare har kommit fram till att det inte finns något 
samband. Den forskaren menar på att det inte är elevens läs- och skrivförmåga som gör 
att eleven behöver extra hjälp utan i så fall svårigheter med motoriken.

3.2.3 Sammanfattning 

Det finns flera åsikter i undervisningslitteraturen om hur och på vilket sätt motoriken är 
viktig för inlärningen. En del författare anser att vissa rörelser måste bli automatiserade 
innan barnen kan lära sig andra saker och att det är först när barnen har lärt sig en viss 
rörelse som de kan koncentrera sig på sin kognitiva utveckling. Andra menar att det 
endast finns ett indirekt samband genom att den motoriska träningen ökar barnens 
självförtroende och självkänsla och därigenom kan tillgodogöra sig undervisningen 
bättre. 

Några författare riktar sin litteratur mot de barn som redan har svårigheter med 
motoriken eller som har en diagnos och där de menar att det finns ett klart samband 
mellan motorisk träning och förbättrad inlärning. Även här menar någon författare att 
förbättringarna kan härledas till ett bättre självförtroende och välbefinnande.

Flera författare utvecklar en tankegång kring hur viktig leken är för att sinnena ska 
kunna utvecklas vilket i sin tur utvecklar barnens språk och motorik.

En tes som författarna till undervisningslitteraturen driver är att den motoriska 
utvecklingen är viktigast för svaga barn för att de ska nå framgång inom övriga 
skolämnen men denna tes driver författarna utan att de tycks ha grundat sitt påstående i 
forskning.

Även i den forskning som finns inom området kan det utläsas olika åsikter om 
motorikens betydelse för inlärningen. Några forskare anser att motoriken har stor 
betydelse för inlärningen medan en forskare anser att motoriken inte alls har någon 
betydelse för elevernas lärande. 

4. Metod

Metodavsnittet inleds med en beskrivning över varför vi har valt metoden vi använder 
oss av i vår studie, följd av en mer ingående beskrivning över den fenomenografiska 
metoden. Därefter presenteras urval, tillvägagångssätt och analys samt ett resonemang 
kring de etiska aspekterna av studien. Slutligen följer en reflektion över metoden. 

4.1 Val av metod
När vi har varit på våra VFU-skolor har vi ofta fått höra hur viktigt det är med rörelse 
för elevernas koncentrationsförmåga och skolprestationer. Ofta är det den enskilda 
pedagogen som antyder vissa saker och vi har sålunda förstått att det många gånger är 
pedagogernas egna och personliga uppfattningar som vi har fått höra. Eftersom vår 
studie handlar om olika uppfattningar valde vi att använda oss av en metod som 
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används av forskare för att få fram olika uppfattningar om ett visst fenomen, den 
fenomenografiska metoden. Denna forskningsmetod används främst inom pedagogiken 
och räknas som en kvalitativ metod vilket innebär att det resultat som framkommer 
baserar sig på verbala formuleringar (Backman, 1998).

4.1.1 Fenomenografisk metod

Inom pedagogiken finns den fenomenografiska forskningen som riktar sig mot 
kvalitativa beskrivningar av människans uppfattning om världen (Kvale, 1997/2007). 
Det väsentliga är att försöka se människors olika förståelse för olika saker.

Fenomenografin är utvecklad av Marton, professor vid institutionen för pedagogik och 
didaktik vid Göteborgs universitet, och han menar på att fenomenografin egentligen inte 
är en metod utan mer ett sätt för att kunna påvisa identiteten av vissa forskningsfrågor 
inom pedagogiken (Marton & Booth, 1997/2000). 

Den fenomenografiska forskningens grundenhet – ett sätt att erfara någonting - (ibid., s.148) 

Alla människor ser på världen utifrån hur just den människan ser på saken och det går 
inte att åtskilja den som skildrar något från själva skildringen (ibid.). Inom den 
fenomenografiska forskningen gäller det att se på variationen av olika sätt att uppfatta 
fenomen (ibid.). Det gäller inte att försöka hitta svar på varför något ser ut som det gör 
utan hur de olika uppfattningarna ser ut (Eriksson, 1999). 

Eriksson (1999) beskriver detta i sin doktorsavhandling: 

Det är inte intervjupersonernas uttalade åsikter om olika fenomen som är av intresse.  

Forskaren ska istället försöka klarlägga vilka – ofta omedvetna och/eller oartikulerade – 

uppfattningar intervjuutsagorna vilar på. (s.28)

Den fenomenografiska forskningen förutsätter empiriska studier i form av intervjuer 
och forskaren bör sträva efter så kvalitativt olika uppfattningar som möjlig av det 
fenomen som ska studeras (ibid.). Eriksson menar på att intervjuerna bör skrivas ut 
ordagrant, transkriberas. Texterna ska sedan analyseras på ett omfattande och 
djupgående sätt, bland annat är det viktigt att finna likheter och skillnader i de olika 
uppfattningarna. Det gäller att inte bara skriva ut dem och analysera det som står utan 
det viktiga är att kunna se vilka bakomliggande uppfattningar respondenten kan ha 
(ibid.). För att få fram dessa uppfattningar används oftast frågor som är öppna och 
indirekta. Intervjun bör mer likna ett samtal än en ren intervju och det går inte att säga 
att en tidsmässigt lång intervju säkerställer ett tydligt utfall. Även en kortare intervju 
kan ge en tydlig bild av respondentens uppfattning av fenomenet (ibid.). 

Eriksson (1999) skriver dock i sin doktorsavhandling att den fenomenografiska 
forskningen kan vara problematisk att använda. Ett av problemen är att det är svårt är att 
veta om respondenten är tillräckligt öppen och ingående kring det fenomen som ska 
behandlas för att uppfattningen verkligen ska kunna utläsas. Hon skriver vidare att 
diskussionen kan bli motsägelsefull. Antingen frågar intervjuaren för öppna frågor så att 
fenomenet inte kan utläsas eller så frågar intervjuaren för djupgående frågor så att 
intervjuarens egna åsikter blir för tydliga. Då kan uppfattningen hos respondenten bli 
för styrd och inriktad på själva fenomenet (ibid.). 

Analysarbetet kan delas in i fyra olika faser:
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1. Läsning av intervjuerna som sammanhållen text

2. Analys av vad de intervjuade pratar om

3. Analys av hur de pratar om fenomenet

4. Gestaltandet och benämnandet av uppfattningarna

Eriksson understryker dock vikten av att inte uppfatta dessa faser som helt skilda från 
varandra utan analysens olika faser knyts ihop under hela processen och det görs 
ständigt nya tolkningar av materialet som leder till nya ”kategorier och utfallsrum” 
(Eriksson, 1999, s.32). 

I fas 1 ska alla texter läsas som en sammanhållen text men man läser alla intervjuer för 
att kunna jämföra dem med varandra och därmed kunna urskilja olika utsagor i den 
enskilda intervjun (ibid.).

Under fas 2 och 3 sker ett upprepat läsande då jämförelser görs som leder till att olika 
uppfattningar synliggörs (ibid.). Det repetitiva läsandet bör göras på två olika sätt, ett 
sorterande och ett tolkande sätt (ibid.). Det är av stor vikt att det fokuseras på hur de 
intervjuade uppfattar fenomenet, det vill säga att man ser till hur de talar om fenomenet, 
”hur de talar om det de talar om” (ibid. s.33). Det är i fas 3 som analysen går ut på att 
förstå själva innebörderna av intervjuerna. Det är här man försöker finna tänkbara sätt 
att begripa fenomenet. 

I fas 4 bör man finna olika inriktningar på uppfattningarna. I denna slutliga fas har ett 
utfallsrum uppstått som utgörs av de olika kategorierna som man har funnit och 
namngett. Ett fenomenografiskt resultat har uppnåtts i och med att ett utfallsrum har 
utkristalliserats (ibid.).

4.2 Urval
Eftersom man, enligt Eriksson (1999), i en fenomenografisk studie bör sträva efter ett så 
brett underlag som möjligt vid datainsamlingen, valde vi ett vitt spektra av pedagoger, 
det vill säga pedagoger med olika erfarenheter, bakgrund, kön, ålder och arbetsplatser. 
Vi kontaktade våra VFU-skolor och våra tidigare kontakter på andra skolor. Vi valde att 
intervjua sex olika pedagoger ute på tre olika skolor. Urvalet av respondenterna styrdes 
främst av attraktionsvärdet men också av den tillgänglighet av respondenter som fanns 
(Thomsson, 2002). Det var viktigt för oss att respondenterna skulle vara intresserade av 
vårt ämne. De tänkbara respondenterna fick reda på vad intervjuerna skulle handla om 
och bokades sedan in per telefon eller via mail. Information om respondenterna kan 
utläsas i tabell 1.
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Tabell 1: Respondenter

Respondenter Utbildning Kön Examensår Arbetar nu i år

A Idrottslärare, år 1-gymnasiet K 1991 1-9

B Lärare, år 1-7 K 1993 1

C Specialpedagog K 1982 F-5

D Förskollärare K 1987 Fsk

E Speciallärare, år 1-7 M 1999 4-5

F Idrottslärare, år 1-gymnasiet M 1984 Undervisar ej för 
närvarande

4.3 Tillvägagångssätt och analys
Vid intervjutillfället använde vi oss av öppna frågor eftersom vi ville att intervjun mer 
skulle likna ett samtal (se bilaga 2). Tidsmässigt tog intervjuerna i genomsnitt 50 
minuter vilket var den tid det tog tills vi ansåg att vi hade uttömt ämnet. Med hjälp av en 
Mp3-spelare spelades intervjuerna in och de sparades sedan ner på dator. Dessa 
intervjuer har vi transkriberat och läst repetitiv, dels enskilt, dels tillsammans. Vi har läst 
texten både på ett sorterande och på ett tolkande sätt. Därefter har vi diskuterat 
intervjuerna utifrån olika infallsvinklar och olika perspektiv för att kunna finna likheter 
och skillnader i materialet. Med hjälp av dator sökte vi ut ord som vi diskuterat fram 
och denna sökning hjälpte oss att sortera ut respondenternas uppfattningar (Backman, 
1998). Efter denna sökning lästes materialet återigen noggrant för att finna detaljer som 
inte hade upptäckts tidigare. Dessutom diskuterades materialet ännu en gång för att 
försöka känna av respondenternas underliggande uppfattningar. Efter denna diskussion 
började kategorierna utkristalliseras.

4.4 Etiska perspektiv i studien
I forskningssammanhang finns det vissa etiska regler att följa. Humanistiska 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2002) ställer fyra krav på 
forskare. Vi har använt oss av dessa fyra krav:

Informationskravet: Vi informerade, via telefon eller mail, de utvalda pedagogerna 
redan vid den första kontakten om vårt syfte med uppsatsen, beräknad tidsåtgång för 
intervjun samt att intervjun skulle spelas in. 

Samtyckeskravet: Vi förklarade också att det var helt frivilligt för dem att medverka och 
att de kunde säga nej till att medverka även under arbetets gång.
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Konfidentialitetskravet: När vi kom till intervjuerna började vi med att återupprepa 
syftet med intervjun och klargjorde att vår avsikt var att arbeta med full sekretess, vilket 
i detta fall innebär att vi inte någon gång ska nämna vare sig skolornas eller 
pedagogernas namn, i skrift eller muntligen. Vid transkriberingen av intervjuerna skrev 
vi endast förnamnets initial på de personer som talade och vi tog bort alla nämnda 
namn. Intervjuerna i Mp3-spelaren är raderade och finns numera endast i utskrift, det 
vill säga utan att de kan härledas till någon skola eller person.

Nyttjandekravet: Information lämnades också om att materialet endast kommer att 
användas i forskningssyfte och endast i denna uppsats.

4.5 Metodreflektion
Metoden vi använde i vår studie gav oss ett underlagsmaterial som hjälpte oss att få svar 
på vårt syfte med studien. Den fenomenografiska metoden passade mycket bra in i vår 
studie av vårt fenomen. 

Eftersom metoden bygger på respondenternas uppfattningar om ett fenomen finns det en 
möjlighet att den tolkning vi gjort av analysen skulle ha fallit ut i andra 
beskrivningskategorier om den genomförts av någon annan. För att öka tillförlitligheten 
i denna fenomenografiska studie har vi både arbetat tillsammans och självständigt med 
materialet under hela arbetets gång. Vid intervjuerna var båda två med och den av oss 
som hade haft tidigare kontakt med respondenten var huvudintervjuare medan den andre 
kunde anteckna om det behövdes och även ställa följdfrågor vid oklarheter. 

Eriksson (1999) beskriver att det finns ett flertal problem med metoden och vi kan 
samtycka med vissa av hennes betänkligheter. De funderingar vi har haft är bland annat 
om vårt fenomen är av ett sådant slag att det verkligen kan gå att utläsa några speciella 
uppfattningar och om den bild som vi har fått av pedagogernas uppfattningar är en reell 
bild. Vi använde oss av öppna frågor, som skiljde sig något åt vid varje intervju, men det 
kan dock finnas en risk att vi som intervjuare har påverkat pedagogen i sin uppfattning 
genom det sätt vi har ställt våra frågor på. 

5. Resultat

Detta kapitel redovisar studiens resultat utifrån en fenomenografisk analys. I varje 
enskild kategori saknar antalet pedagoger betydelse för resultatet, därför används 
termen pedagogerna i plural. Studiens huvudfråga är: Vilka uppfattningar har 
pedagogerna om motorikens betydelse för elevernas skolprestationer?

Analysen fokuserar på pedagogernas uppfattningar om motorikens betydelse för 
elevernas skolprestationer i teoretiska skolämnen. Resultatet av analysen består av två 
huvudkategorier som är kvalitativt skilda från varandra. Den ena huvudkategorin är 
uppfattningar som handlar om att motoriken tillskrivs betydelse för elevers kompetens 
och den andra handlar om uppfattningar som ser motorik och motoriska övningar som 
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ett didaktiskt redskap i klassrummet. Huvudkategorin motoriken – ett medel för 
träning/utveckling av elevers kompetens har vi delat i två underkategorier. I den första 
underkategorin, 1a, är uppfattningen att elevernas motoriska förmåga har betydelse för 
elevernas självkänsla vilket indirekt påverkar elevernas resultat i skolan. I den andra 
underkategorin, 1b, är uppfattningen att elevernas motoriska förmåga har betydelse för 
elevernas koncentrationsförmåga som också därigenom indirekt påverkar elevernas 
resultat. I huvudkategori 2 är uppfattningen att motoriken har betydelse för läraren som 
använder motoriken som ett didaktiskt redskap i klassrummet. 

De olika beskrivningskategorier som framkommer vid analysen av intervjuerna 
redovisas i detta avsnitt. 

Figur 1: Figuren illustrerar pedagogernas olika uppfattningar.

5.1 Kategori 1a: Den motoriska förmågan - 
medel för självkänslan
I kategorin den motoriska förmågan – medel för självkänslan är uppfattningen att 
motoriken är viktig för elevernas självkänsla vilket indirekt påverkar elevernas resultat i 
skolan. Kategorin speglar en uppfattning om att de elever som inte har en väl 
fungerande motorik många gånger även har en sämre självkänsla än elever med en bra 
motorik. Denna uppfattning kännetecknas av att pedagogerna tycker sig kunna se ett 
samband mellan dålig motorik och dålig självkänsla eller självförtroende. De uppfattar 
det som att när eleverna känner sig trygga i sig själva så har de en bättre självkänsla och 
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ett bättre självförtroende som gör att de har det lättare även i skolans övriga ämnen. Om 
ett barn känner sig klumpigt och redan som litet känner att det inte kan vara med i alla 
lekar speglar detta av sig på barnets självkänsla och självförtroende. När det handlar om 
små barn jämför de sig inte med varandra på samma sätt som de gör när de blir lite 
äldre. Till exempel när de börjar i skolan kan eleven upptäcka att han/hon inte kan vara 
med på alla aktiviteter som händer i skolan eller på skolgården. 

För om man är, som vi säger inom citationstecken, lite klumpig, har ganska tidigt ett dåligt  

självförtroende. Dom här är ju ändå 6-7 år, en 3-4 åringen lägger inte märke till hur andra 

barn gör i förhållande till mig men det gör barn i förskoleklassen dom ser, åh oj, vad hon kan 

eller vad han kan, det kan inte jag och då istället för att nu ska jag träna så blir det lätt att  

neej, det där är inget för mig, absolut och de får ju mycket mindre träning det är ju så och 

asså självförtroendet betyder ju jättemycket och har du kontroll över din kropp så är jag säker 

på, och det gäller ju även vuxna, det gäller ju alla att då är det lättare att lära sig saker för du 

blir mer positivt inställd, du har inget du behöver dölja, jag tror det är jätteviktigt.  

(Pedagog D)

Pedagogerna uppfattar det som att det är viktigt att få med alla elever i de aktiviteter 
som sker i skolan. Även de som inte har det så lätt motoriskt ska kunna vara med och 
det gäller för pedagogerna att få alla att känna sig delaktiga utifrån sina egna 
förutsättningar. 

Uppfattningarna i kategorin den motoriska förmågan – medel för självkänslan 
kännetecknas av ett stort engagemang för att försöka få alla elever med på aktiviteter 
och att även försöka få med dem på olika sporter under idrottstimmarna. Skolan kan 
försöka att bidra med så mycket rörelse som möjligt men det är även upp till föräldrar 
att försöka entusiasmera sina barn så att de får in motoriken i vardagen.

Det ligger lite grann hos föräldrarna också vad barnen tycker är viktigt att aktivera sina barn 

när man vet att de har motoriska svårigheter, man kan bara tipsa dem och prata med dem att  

det är viktigt för deras självkänsla man kan hitta någon sport som man tycker att kan 

funka.(Pedagog A)

I denna kategori är pedagogernas uppfattning att rörelse är viktig för alla människor, 
inte bara för eleverna, för att kunna utveckla en bättre självkänsla. Uppfattningen är att 
den fysiska rörelsen är viktig för varje människa och att kroppens fysik påverkar vår 
inställning till övriga saker i livet. 

För jag tror ju att ju mer vän du är med din kropp ju bättre självbild får du, självförtroende,  

alltså när det fungerar då är det bra. Motsatsen är… är jag inte kompis med kroppen… utan 

jag känner att det är en massa hämmande saker… jag lyckas inte lära mig simma, jag lyckas 

inte cykla, jag är inget bra på fotboll alltså hela den biten, då har det har en mycket 

hämmande inverkan, tror jag, på mig själv som person. Det gör att jag väljer… jag är  

övertygad om att vi begränsar oss vad gäller aktiviteter och aktivitetsval... sen vill inte jag 

värdera och säga att jag mår bättre i det långa loppet om jag är den som hoppar och studsar 

och springer och fjällvandrar eller om jag väljer att läsa litteratur men jag tror… och det är  

ju det här också som är ett så svårt moment… vad är vad när jag blir vem jag är? Har jag 

valt utifrån begränsningar eller har jag valt utifrån fria val med alla möjligheter? Och skolan,  

tycker jag ska vara… presentera alla möjligheter och låt oss träna alla möjligheter.  

(Pedagog F)
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Uppfattningarna i denna kategori är att de elever som har en sämre motorik behöver 
hjälp till mer övning vilket indirekt på sikt leder till en bättre självkänsla. Det gäller att 
få dessa elever att ändå tycka att det är roligt med rörelse. Om dessa elever kan ändra 
sin inställning till att rörelse är lustfyllt kommer de att vilja, och våga, vara med i andra 
rörliga aktiviteter och på sikt kunna stärka sin självkänsla. Det ska vara roligt att röra på 
sig.

Jag kan se en annan fördel. De här barnen som tycker det är urtråkigt med gymnastik är ju  

dom här barnen. Här älskar dom att gå på gymnastiken. För då är det få barn och idrotts-

läraren hinner se dom och hjälpa dom och dom vågar prova! För dom andra som är duktiga,  

dom är ju ursnabba och då vågar dom inte prova. (Pedagog D)

Det är A och O i mitt ämne att alla kan hitta något som de kan göra och tycka är roligt. Det  

här vill jag gå och testa, det här peppade min lärare mig att prova på. (Pedagog A)

Det är ju lite som att är man bra på nåt så utvecklar man det… Är man mindre bra på det här 

med bandy och så så är det inte lika roligt och då får man inte samma träning heller. Men det  

som är kul är att även på raster och så alla är nästan med och spelar bandy till exempel fast  

dom inte är så duktiga så det har blivit en ganska bra , dom har ett bra på det sättet och xxx 

är alltid med ute på rasterna. (Pedagog E)

Pedagogerna uppfattar det som att de elever som är duktiga på någonting ofta blir ännu 
duktigare på det i och med att eleven tycker om att träna på detta vilket leder till en 
bättre självkänsla och ett ökat självförtroende vilket gynnar även andra ämnen.

…det jag tycker är märkligt och jag tycker mig ha sett bland mina kamrater och så man 

brukar säga att alla är bra på nånting och det är vi säkert men jag har också märkt att den 

som är jätteduktig, väldigt, väldigt duktig i sin motorik, kanske i nån sport, påfallande ofta  

också är väldigt duktig i skolan och de är, man kan inte säga så här, här har vi en 

mattebegåvning, han är jätteduktigt i matte å det är faktiskt det enda han är duktig på, utan 

jag har träffat på under min tid som förskollärare och mamma, som e dom här barnen, är 

otroliga, de har jättefina vitsord i sporter, de spelar påfallande ofta nåt instrument, de är 

urduktiga både i matte, i språk i ja vad du vill, de ritar fint också, det är alltså bra över hela  

linjen. Det tycker jag är otroligt. Och vad som liksom är det ena eller det andra, jag tror 

mycket på att spela ett instrument också, jag tror det händer saker i hjärnan, att använda 

båda hjärnhalvorna. Båda det här korsvisa. (Pedagog D)

Inom kategorin finns dock en ödmjuk inställning till den motoriska förmågans betydelse 
för självkänslan och dess indirekta påverkan på skolprestationer. Det behöver inte vara 
så att de elever som har sämre motoriska förutsättningar har sämre självkänsla än andra 
elever och därigenom presterar sämre i skolan. 

…Att man blir trygg i sig själv, att man har den självsäkerheten, sen tror inte jag att bara för  

att jag är duktig på att hoppa höjdhopp så kanske inte jag kan räkna bättre algebra för det.  

Men man kanske har en annan, om man tränar å är duktigt på sin kropp så tror jag ändå att  

man är mera alert så, i sitt tänkande, tror jag. Så har jag alltid trott liksom (Pedagog A).
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5.2 Kategori 1b: Den motoriska förmågan - 
medel för koncentrationsförmågan
Denna kategori, den motoriska förmågan - medel för koncentrationsförmågan, utmärks 
av att motoriken har betydelse för elevernas skolprestationer därför att motoriken 
hjälper eleverna att förbättra sin koncentrationsförmåga. Uppfattningarna i denna 
kategori är bland annat att grovmotoriska aktiviteter inte ska avbryta mitt i ett 
arbetspass, utan ska ligga avskilt innan eller efter detta, gärna med en paus emellan för 
att eleven ska hinna varva ner och känna sig harmonisk efter den fysiska aktiviteten. 

Och det innebär att vi inte bryter av något under själva lektionspasset rent motoriskt.  

Däremot så varierar jag rätt mycket på aktiviteterna, försöker ändra för att upprätthålla  

entusiasmen, intresset för själva arbetet. Vi har ju aldrig 40-minuterspass i matte, eller det  

kan jag ju ha men vi jobbar kanske 20 minuter i boken och sedan varierar vi med andra mer 

lustfyllda övningar men det innebär ju inte att man är uppe och hoppar och går. (Pedagog E)

Pedagogerna inom kategorin uppfattar att det borde finnas fler schemalagda 
motorikpass i veckan för att utveckla elevernas motorik. Dessa fysiska aktiviteter gör att 
eleverna uppnår harmoni och därigenom ökar elevernas koncentrationsförmåga på 
lektionstid. Uppfattningen är att lektionen inte ska brytas av mitt i för fysisk aktivitet 
men att alla sinnen bör aktiveras under lektionstid för att hålla motivationen och 
intresset uppe hos eleverna. Inställningen är att eleverna måste träna sin motorik för att 
kunna automatisera sina rörelser och kunna koncentrera sig på lärandet istället för att all 
energi går åt till att forma bokstäver och siffror.

Problem eller oroliga… Som inte har den uthålligheten där har det med koncentrationen… då 

kommer man in där… De orkar inte koncentrera sig längre. Det har gått åt… först att de 

kanske sitta där och rita och skriva… hålla hårt… koncentrera sig… den… de ska göra fina 

siffror… eller räkna eller vad de nu skriver eller vad de nu gör… det tar på de här barnen 

som inte har automatiserat sina rörelser… och det vi måste jobba med mycket. (Pedagog C)

När det gäller automatiseringen uppfattar pedagogerna i denna kategori det som att det 
är viktigt med den motoriska utvecklingens olika stadier. Att eleverna har automatiserat 
de grundläggande grovmotoriska rörelserna, som att åla, krypa, springa och så vidare 
för att de ska kunna utveckla de finmotoriska rörelserna som används mycket i skolan. 
Desto fler rörelser som eleverna automatiserar desto mindre tankeverksamhet behöver 
eleven använda till själva skrivandet som annars kan leda till hämmande av 
kunskapsintaget.

Nej mitt exempel är ju att framförallt det här kring finmotoriken då det ger ju ett motstånd 

mot att skriva man får inte den träningen man vill, när det inte blir snyggt så det är ju inge  

roligt och då får man hjälp av datorer och så här men det är inte alltid fingrarna hänger med,  

allt blir så mycket jobbigare och blir allt jobbigt så får man det jobbigare i skolan inom vissa  

områden. (Pedagog E)

Inom kategorin den motoriska förmågan - medel för koncentrationsförmågan är 
uppfattningen att ju fler rörelser eleven har automatiserat desto lättare kan eleven 
koncentrera sig på lärandet.
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5.3 Kategori 2: Lärarens didaktiska redskap i 
klassrummet
I tredje kategorin, lärarens didaktiska redskap i klassrummet, är uppfattningen att 
läraren kan uppnå förbättringar för elevens skolprestationer med hjälp av motoriken. 

I denna kategori finns tanken att avbrott för rörelse kan ske efter elevens behov. Det 
behöver inte vara läraren som bryter av ett arbetspass för att alla ska pausa samtidigt 
utan det kan vara på elevens eget initiativ. Uppfattningen bland pedagogerna i denna 
kategori är att avbrottet påverkar klassrumsklimatet på ett positivt sätt i den 
bemärkelsen att eleven kan koncentrera sig bättre efter rörelseaktiviteten. 

… och sen ibland så säger jag till dom att de ska ut och springa ett ”Piggelinvarv” som vi har 

gjort i ordning, ett speciellt varv då som de springer runt skolan och gör olika saker. Och 

ibland så behöver dom göra det flera gånger innan dom kan koncentrera sig. Det är 

jätteviktigt! (Pedagog B) 

Kategorin kännetecknas av att det är bättre att eleven tar en paus för en aktivitet såsom 
att springa ett eller två varv runt skolan direkt när eleven känner sig trött och 
okoncentrerad. Pedagogerna har uppfattningen att det är ett beteende som måste läras 
in, vilket måste påpekas för eleven i början. Uppfattningen är att eleverna själva ska lära 
känna sin kropp och kunna känna av när de har behov av rörelse för att bli piggare inte 
störa klasskamraterna. Kategorin utmärks av att få in så mycket rörelse som möjligt i 
klassrummet för att eleverna sedan ska orka arbeta lite till. Kategorin speglar en 
uppfattning om att färdiga program såsom Röris6, studsmatta, läs- och skrivinlärning 
med hjälp av lekar, rim och ramsor är viktigt för lärandet samt att barn i de lägre 
åldrarna inte ska sitta still eftersom de inte är motoriskt utvecklade för det. Eleverna bör 
ges möjlighet att sitta eller ligga vid läsning, skrivning och räkning.

För de här barnen som har ett behov av att röra sig! Skulle dom bara få sitta i sin bänk, dom 

skulle inte orka få in någonting, all energin skulle bara gå till att kunna sitta still, samtidigt  

att orka lyssna, det går inte! Det kan jag säga, motoriken har alltså betydelse. (Pedagog C)

Jag kör ju med Röris så… när jag märker att dom blir okoncentrerade och det blir dom när  

dom har längre pass, som på onsdagarna när det är tvåtimmarspass… det kan inte en  

sjuåring sitta still… det går inte! (Pedagog B)

Uppfattningen inom kategorin är att eleverna ska utvecklas genom regelbunden 
motorik. Det ska förutom schemalagd idrott finnas rörelse även på raster och under 
andra lektioner. 

Förskolebarnen ska jätterörelser, de ska alltså stå vid whiteborden och rita med stora, stora,  

stora rörelser för alltså, rörelsen kommer från axeln, går ner till armbågen, sen kommer 

handleden, och sen kommer ner till fingrarna. (Pedagog C)

…man lägger några hopprep i linje från hallen ut och så går man då så här kors (över repet) 

och så att man kan gå, vi försöker hela tiden eftersträva det här kors. Och när det gäller  

bokstavs- och ljudinlärning sånt, ljud framförallt, är det ju att vi klappar händerna KLA-PPA 

(två klapp) och så kan man ju variera det (klapp korsvis på axlarna/knäna) man kan ju hela 

6 Friskis och Svettis rörelseprogram för barn.
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tiden eftersträva olika så ehum och sen i idrotten som ämnet heter så börjar vi ju alltid med 

grundrörelserna, det här med åla, krypa, rulla, hänga, balansera, kasta. (Pedagog D)

…att de får gå iväg och hoppa kanske alfabetet på studsmattan, hoppa hårda vokaler, hoppa 

multiplikationstabellen, som jag gör mycket i ”fyr-femman”, och så kan de stå och förhöra 

varandra… Skickar jag iväg två stycken så gör dom det… (Pedagog C)

I denna kategori är uppfattningen att det är viktigt att eleverna får använda sig av många 
sinnen och använda hela kroppen vid inlärning. För läraren är detta ett användbart 
didaktiskt redskap för att skapa en positiv inlärningsmiljö i klassrummet.

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion
Eftersom syftet med vår studie var att undersöka pedagogers uppfattningar om 
motorikens betydelse för elevernas lärande ansåg vi att ett kvalitativt forsknings-
perspektiv skulle vara bäst lämpat för vår studie. Vi valde sålunda det fenomenografiska 
förhållningssättet som är en kvalitativ forskningsmetod som används främst inom 
pedagogiken.

En fördel med att använda ett kvalitativt perspektiv är att det gett oss en möjlighet att 
komma åt andra synvinklar av hur pedagogerna tolkar och uppfattar sin verklighet än 
om vi valt ett kvantitativt perspektiv (Backman, 1998). När däremot en kvantitativ 
metod används vill man mäta hur vanligt förekommande de företeelser är som man vill 
undersöka för att sedan utifrån utfallet kunna bekräfta eller motsäga vad man tidigare 
påstått. Eftersom det står i kontrast till vad vi hade för syfte med vår studie valde vi bort 
den kvantitativa metoden. 

En fenomenografisk undersökning kan vara komplicerad att genomföra. Trots de 
svårigheter vi, som noviser inom denna undersökningsmetod, har stött på har vi utifrån 
intervjuerna kunnat finna olika kategorier av uppfattningar.

Vi valde att genomföra intervjuerna båda två eftersom vi ville att våra respondenter 
skulle få samma förutsättningar vid intervjuerna. Vi ville undvika att frågorna 
framställdes alltför olika vid intervjutillfällena vilket skulle kunna bli fallet om inte vi 
båda var närvarade. Eftersom intervjuerna ska likna ett samtal med hjälp av öppna 
frågor mer än vid en traditionell intervju upplevde vi det ibland som svårt att förhålla 
oss neutrala till vad respondenterna talade om. Det var knivigt att inte humma, nicka 
eller med kroppen visa vad vi tyckte. Samtidigt var det också viktigt att visa 
respondenterna vårt intresse av det som sades för att upprätthålla en trevlig stämning 
under intervjun. 

De betänkligheter vi hade angående metodvalet var bland annat svårigheter att finna 
tydliga kategorier i vår analys vilket vi trots detta har lyckats med. Dock kan vi tänka att 
kategorierna möjligtvis har fallit ut på ett subjektivt sätt så till vida att om någon annan 
hade granskat intervjuerna kanske den personen hade funnit andra möjliga kategorier.

24



En annan betänklighet som vi hade var att det skulle vara svårt att få en verklig bild av 
pedagogernas olika uppfattningar eftersom vi som intervjuare redan från början 
berättade om vad vår studie skulle handla om. Vi försökte använda oss av så öppna 
frågor som möjligt men vi kan ändå ha påverkat pedagogerna i deras uttalanden.

6.2 Resultatdiskussion
I vår analys av resultatet kunde vi kategorisera två tydliga huvudspår, elevernas 
kompetens och lärarens didaktiska redskap i klassrummet. Den första kategorin, 
elevernas kompetens, speglar pedagogerna uppfattningar om hur elevernas motoriska 
förmåga kan ha betydelse för självkänslan och koncentrationsförmågan. Pedagogerna i 
denna kategori uppfattar det som att det finns ett samband mellan elever med sämre 
motorik och en svag självkänsla och dålig koncentrationsförmåga. I kategorin är det 
viktigt att eleverna med sämre utvecklad motorik genom rörelseträning kan känna sig 
delaktiga och att de vid behov får röra sig för att bli av med oro i kroppen. 

Å ena sidan ser pedagogerna i skolan en förbättrad självkänsla och koncentrations-
förmåga hos eleverna när de utvecklar sin motorik och kan på det sättet motivera 
rörelsens betydelse för skolprestationerna. Men å andra sidan har vi, varken i litteratur 
eller i forskning, sett att det går att säga med säkerhet att det är motorikens förtjänst att 
eleven får en bättre självkänsla och koncentrationsförmåga. Ericsson (2003) menar på i 
sin forskning att god motorik ökar eleverna självkänsla och koncentrationsförmåga och 
genom att tidigt upptäcka att ett barn behöver öka sin motoriska träning kan man 
förebygga risken med ett misslyckande för eleven i sitt framtida lärande. Men hon 
medger även att det är svårt att säkerställa att en elevs skolprestationer verkligen kan 
förbättras genom motorisk träning (ibid.).

Den andra kategorin vi spårade i vår analys är lärarens didaktiska redskap i  
klassrummet. Den kategorin kännetecknas av uppfattningen att läraren använder 
motorisk träning som ett didaktiskt redskap för att uppnå förbättringar av elevens 
skolprestationer. Uppfattningarna hos pedagogerna i denna kategori ger en bild av 
läraren som undervisar sina elever på ett sådant sätt att de får använda hela kroppen och 
många olika sinnen vid inlärning. Dessa uppfattningar finns grundade i nu gällande 
läroplan, Lpo 94:

I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 

uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. (Lärarboken, 2005, 

s.15)

Men det finns inte några tydliga förklaringar vare sig i läroplanen eller i kursplanen för 
”Idrott och hälsa” (Skolverket, 2000) hur kopplingen mellan rörelse och inlärning i 
andra ämnen hänger ihop. Den kopplingen fanns däremot med i kursplanen för ”Idrott 
och hälsa” från 1994 innan revideringen gjordes år 2000. Att pedagogerna har detta 
tankesätt, att rörelse och inlärning hör ihop, kan bero både på pedagogernas erfarenheter 
eller på gällande styrdokument. 
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6.3 Slutdiskussion
Dagens samhällsutveckling har lett till att människan måste bli mer medveten om 
rörelsens betydelse för kroppens välmående. Detta knyter även Miles an till i en artikel i 
Nutrition Bulletin (2007). Hon menar även att fysisk aktivitet påverkar det sociala 
samspelet på ett positivt sätt samt att det skapar goda levnadsvanor. Speciellt angeläget 
är detta för barn och ungdomar som befinner sig i olika utvecklingsstadier i livet. 
Skolan har en viktig roll när det gäller att utveckla elevernas motorik eftersom det på 
idrottslektionerna kan vara det enda tillfället då vissa elever utövar en fysisk aktivitet. 
Är motoriken inte tillräckligt utvecklad hos en elev kan det vara svårt att sitta still 
samtidigt som eleven ska lyssna, tänka eller tala. En dåligt utvecklad motorik kan även 
leda till allmänna inlärningssvårigheter (Parlenvi och Sohlman, 1984).

När vi ser tillbaka på normplanerna från sent 1800-tal, då kravet på eleverna var att de 
skulle sitta stilla och tysta när de läste, skrev och räknade, kan vi se att det även i dagens 
skola finns spår kvar av detta tankesätt. I Lpo 94 är riktlinjerna mer generella och sättet 
att lära ut är varje lärares ansvar. 

Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla. (Lärarboken, 2005, s.13)

De pedagoger vi har intervjuat har framfört sina tankar om hur angeläget det är att se till 
varje elevs behov. De menar att det är viktigt att variera aktiviteterna på lektionerna för 
att stimulera olika sinnen hos eleverna. Genom att erbjuda eleverna denna 
variationsmöjlighet under lektionstid får också eleverna chansen att finna sitt eget sätt 
att lära. För att barn ska kunna utveckla ett samspel mellan sinnena och motoriken 
behövs det tillfällen där de kan träna sin sensomotoriska funktion (Hannaford, 1997; 
Parlenvi & Sohlman, 1984). Under barnens uppväxt fungerar kropp, känslor och tankar 
som en helhet. Den fysiska, motoriska, psykiska och sociala förmågan hos barnet är 
svår att skilja åt, varvid stimulering av en förmåga påverkar och förändrar även andra 
förmågor hos barnet (Langlo Jagtøien et al., 2000/2002). 

Pedagogerna vi har intervjuat i vår studie har läst en del av denna litteratur under sin 
utbildning eller som verksamma pedagoger och de har blivit påverkade av rörelsens 
betydelse för lärandet. De har i sina yrkesroller tolkat denna betydelse på olika sätt. 
Uppfattningar finns att motoriken är ett medel för att träna och utveckla elevers 
kompetens för att stärka deras självkänsla och öka deras koncentrationsförmåga. 
Därigenom kan elevernas skolprestationer förbättras. Andra uppfattningar är att 
motoriken kan användas som ett didaktiskt redskap i klassrummet för att uppnå 
förbättringar för elevernas skolprestationer. Trots de olika uppfattningarna om hur 
rörelsen kan användas för att förbättra elevernas skolprestationer har pedagogerna 
använt sig av myten ”det du gör med kroppen kommer ut i knoppen” på olika sätt. 
Ibland använder pedagogerna rörelsen för rörelsens skull, till exempel genom att 
springa ett varv runt skolan för att eleven ska kunna koncentrera sig bättre på 
skolarbetet. Det vill säga pedagogerna använder motoriken på ett indirekt sätt för att 
uppnå bättre skolprestationer. Vid andra tillfällen använder pedagogerna sig av 
motoriken på ett mer direkt sätt genom att eleven till exempel får krypa på golvet för att 
leta bokstäver för att utveckla läs- och skrivinlärningen.

26



De här uppfattningarna finns bekräftade i stora delar av den litteratur som de intervjuade 
pedagogerna arbetar efter, och de finns också grundade i lärarnas styrdokument. Den 
danske forskaren Elbro hävdar dock att man till och med ska bespara eleverna motorisk 
träning och att det inte finns någon förankring i forskningen som stödjer att 
läsutvecklingen förbättras med hjälp av motorisk träning.

Man kan alltså bespara sig (och eleverna) omaket med speciell motorisk träning i  

förskoleåldern – vad gäller elevernas läsutveckling. Resultaten visar också att argumenten för  

en teoretisk förbindelse mellan motorisk utveckling och läsutveckling är av ringa praktisk 

betydelse. (Elbro, 2004, s.99)

När vi hörde uttrycket ”det du gör med kroppen kommer ut i knoppen” på VFU-
skolorna tog vi detta som ett faktum. Det var när vi kom i kontakt med Elbros bok 
Läsning och läsundervisning (2004) som vi insåg att detta uttryck kunde vara en myt. Vi 
vill dock poängtera att Elbros forskning sträcker sig endast till motorikens betydelse för 
läsutveckling och innefattar inte övrig kognitiv inlärning. 

Ingen av forskarna, författarna, eller pedagogerna kan bevisa att motoriken har en direkt 
påverkan på teoretiska skolämnen men flera av dem är övertygade om den indirekta 
betydelsen. Ericsson (2003), vars forskning bygger på flera positiva resultat av 
motorikens betydelse för elevers koncentrationsförmåga och skolprestationer, menar 
också på att det behövs mer forskning kring förståelsen av motorikens betydelse.

En tes som läroboksförfattarna understryker är att den motoriska utvecklingen är 
viktigast för svaga barn för att de ska nå framgång inom övriga skolämnen. Denna tes 
driver författarna trots att de inte tycks ha grundat sitt påstående i forskning.

I de diskussioner vi har fört med varandra och med flera av de intervjuade pedagogerna 
har vi kunnat härleda myten ”det du gör med kroppen kommer ut i knoppen” till 
Parlenvi & Sohlmans bok Lär med kroppen – det fastnar i huvudet. Denna titel har flera 
av pedagogerna hänvisat till under intervjuerna. Dessutom hade Parlenvi även stor 
genomslagskraft via televisionen under mitten av 1980-talet vilket också kan ha bidragit 
till att talesättet lever på skolorna (Parlenvi & Sohlman, 1984).

I skolan märker pedagogerna skillnad på hur eleverna klarar av skolarbetet när eleverna 
får röra mycket på sig till skillnad från när de bara får sitta still. Forskarna kan inte 
säkerställa om det är den förbättrade motoriska utvecklingen eller om det är elevernas 
naturliga biologiska utveckling som leder till bättre skolprestationer. Spelar det då 
någon roll om vi har med motorik för inlärningen eller kan det räcka med att hitta den 
unika och specifika lärstilen för varje elev? Det kanske inte är motoriken i sig som ger 
ett bättre lärande utan det kan vara elevens egna personliga utveckling som leder eleven 
till den förbättrade lärandenivån och det är dessa förhållanden som forskarna har svårt 
att särskilja. 

Genom vår studie har vi kommit fram till att det är enkelt att säga ”det du gör med 
kroppen kommer ut i knoppen” men det gäller att som pedagog tänka efter varför 
motoriken används i den pedagogiska verksamheten. Det inte är vilken motorisk övning 
som helst som automatiskt hjälper eleven till bättre skolprestationer.
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8. Bilagor

Bilaga 1

Frågeställningar inför läsning och sökning av litteratur

Boktitel, författare

1. Vilket syfte har litteraturen?

2. Författarens uppfattning (tes)?

3. Hur bygger författaren upp sin tes?

4. Vad vilar författarens resultat/resonemang på?

Studier/experiment, eller?

5. Vilket perspektiv skriver författaren utifrån?
a) idrott/motorik/rörelse
b) läs och skriv
c) lärande/utvecklingspsykologi
d) specialpedagogik

6. Hur betraktar författaren motoriken? Fin- 
respektive grovmotorik?
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Bilaga 2

Intervjufrågor

Hur ser din bakgrund ut som lärare?

När tog du examen?

Vad du har för uppfattningar om motorik?

På vilket sätt blir du inspirerad för att använda motorik i klassrummet?

Vad hade ni för litteratur när du utbildade dig? 

Tror du att motoriken har någon betydelse för övriga skolprestationer?

Har du något specifikt fall som du kan ge exempel på?

När du gick på din utbildning, pratade man någonting om det här om motorikens 
betydelse för de övriga skolämnena?

Kan du se något samband mellan de du har haft som har haft motoriska svårigheter och 
den elevens skolprestationer?

(Vi var försiktiga med att i början fråga om sambandet motorik – skolprestationer för vi 
ville helst att respondenten skulle komma in på det själv.)
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