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Sammanfattning 
 

Den motoriska träningens betydelse för koncentrationsförmågan 

– med fokus på lärandesituationen i skolan 

 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur skolor som arbetar med medveten motorisk 

träning bedriver denna verksamhet. Vidare ville vi undersöka hur pedagoger beskriver och 

motiverar sambandet mellan motorik och koncentrationsförmåga samt hur medveten motorisk 

träning påverkar elevernas lärandesituation i skolan. 

 

Genom att intervjua fem pedagoger har vi tagit reda på deras tankar och erfarenheter kring 

den motoriska träningens betydelse för koncentrationsförmågan med fokus på 

inlärningssituationen i skolan. Undersökningens resultat tyder på att rörelseträning har effekt 

vid lärande för barn med motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter samt att det 

finns ett samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Pedagogerna är eniga om att 

motorisk träning är positiv för elevens hela lärandesituation. 

 

Samtliga barn är enligt pedagogerna i undersökningen i behov av daglig fysisk aktivitet för att 

utveckla de motoriska färdigheterna. Samtidigt hävdar de att den medvetna motoriska 

träningen för barn med motoriska svårigheter bör vara individanpassad med en tydlig 

progression där de grundmotoriska övningarna anpassas till elevernas utveckling. 

 

 

 

  
 
 
         
 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING....................................................................................................................................... 1 

1.1 UPPSATSENS STRUKTUR................................................................................................................... 2 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR........................................................................................... 2 

2.1 SYFTE ................................................................................................................................................ 2 

2.2 FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................................................................... 2 

3 BAKGRUND....................................................................................................................................... 3 

3.1 MOTORIK .......................................................................................................................................... 3 

3.1.1 SENSOMOTORIK.............................................................................................................................. 4 

3.1.2 DET VESTIBULÄRA SYSTEMET........................................................................................................ 4 

3.2 KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER ................................................................................................... 4 

3.3 SAMBAND MELLAN MOTORIK OCH KONCENTRATIONSFÖRMÅGA ................................................ 6 

3.4 RÖRELSETRÄNING I SKOLAN ........................................................................................................... 7 

3.5 ANDRA VÄRDEN AV MOTORISK TRÄNING ....................................................................................... 9 

3.6 STÖD OCH ÅTGÄRDER .................................................................................................................... 11 

3.7 MOTORIKOBSERVATIONER ........................................................................................................... 13 

4 METOD............................................................................................................................................. 15 

4.1 METODVAL ..................................................................................................................................... 15 

4.2 URVAL ............................................................................................................................................. 16 

4.3 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN .................................................................................................... 16 

4.4 VALIDITET OCH RELIABILITET ..................................................................................................... 16 

4.5 GENOMFÖRANDE ............................................................................................................................ 18 

4.6 INSTRUMENT ................................................................................................................................... 19 

4.7 ANALYS ........................................................................................................................................... 21 

5 RESULTAT ...................................................................................................................................... 23 

5.1 RESPONDENTERNA OCH INSTITUTIONERNA ................................................................................. 23 



5.2 DEN MOTORISKA TRÄNINGENS EFFEKT VID LÄRANDE FÖR BARN MED MOTORI SKA PROBLEM 

OCH/ELLER KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER ................................................................................... 24 

5.2.1 SAMBANDET MELLAN MOTORISK FÖRMÅGA OCH KONCENTRATIONSFÖRMÅGA.......................... 24 

5.2.2 DEN MOTORISKA TRÄNINGENS BETYDELSE.................................................................................. 25 

5.2.3 ANDRAHANDSEFFEKTER AV MOTORISK TRÄNING........................................................................ 26 

5.3 ERFARENHETER AV EXTRA MOTORISK TRÄNING ........................................................................ 27 

5.3.1 FÖRSTÅELSEN AV MOTORISKA PROBLEM..................................................................................... 27 

5.3.2 MOTIV TILL EXTRA MOTORISK TRÄNING...................................................................................... 28 

5.3.3 SKOLANS INSTÄLLNING TILL EXTRA MOTORISK TRÄNING ........................................................... 30 

5.4 VERKSAMHETENS UTFORMNING ................................................................................................... 32 

5.4.1 OBSERVATIONER AV BARNENS MOTORIK..................................................................................... 32 

5.4.2 METODIK FÖR EXTRA MOTORISK TRÄNING.................................................................................. 33 

6 DISKUSSION ................................................................................................................................... 35 

6.1 DEN MOTORISKA TRÄNINGENS EFFEKT VID LÄRANDE ................................................................ 35 

6.2 ERFARENHETER AV MEDVETEN MOTORISK TRÄNING ................................................................. 37 

6.2.1 FÖRSTÅELSEN AV MOTORISKA PROBLEM..................................................................................... 37 

6.2.2 PEDAGOGERS KOMPETENS OM MOTORISK TRÄNING OCH DESS EFFEKTER................................... 38 

6.2.3 OMFATTNINGEN AV ELEVER MED MOTORISKA PROBLEM OCH/ELLER 

KONCENTRATIONSSVÅRIGHETER........................................................................................................... 38 

6.2.4 BEHOVET AV RÖRELSETRÄNING................................................................................................... 39 

6.2.5 SPECIALUNDERVISNING MED MOTORISK INRIKTNING.................................................................. 40 

6.2.6 SAMARBETE MELLAN SKOLA – SKOLHÄLSOVÅRD - SJUKVÅRD.................................................... 41 

6.3 VERKSAMHETENS UTFORMNING ................................................................................................... 41 

6.3.1 OBSERVATIONER.......................................................................................................................... 41 

6.3.2 METODIK FÖR EXTRA MOTORISK TRÄNING.................................................................................. 42 

7 SLUTORD......................................................................................................................................... 43 

7.1 SUMMERING .................................................................................................................................... 43 

7.2 METODDISKUSSION ........................................................................................................................ 44 

7.3 FORTSATT FORSKNING .................................................................................................................. 45 

 

 
 



 1 

1 Inledning  

Ingegerd Ericsson (2003) menar att den största andelen barn i behov av särskilt stöd i dagens 

skola utgörs av barn med diffusa och svårtolkade problem som exempelvis motoriska 

svårigheter, koncentrationssvårigheter samt inlärningssvårigheter. Barn med både motoriska 

problem och koncentrationssvårigheter får enligt Björn Kadesjö (1992) ofta svårigheter i 

skolan vilket även kan leda till psykiska besvär. Vi anser att det därför är av stor vikt att denna 

problematik lyfts fram och skapar en medvetenhet bland pedagoger. Gun Sandborgh-

Holmdahl & Birgitta Stening (1993) menar vidare att skolproblem hos barn med motoriska 

svårigheter bland annat kan yttra sig genom att dessa barn tvingas koncentrera sig på att utföra 

rörelser istället för på undervisningen. En medveten rörelseträning kan i dessa fall enligt 

Björn Gustafsson & Sol-Britt Hugoh (1987) skapa förutsättningar för att öka 

koncentrationsförmågan och inlärningsförmågan. De menar även att skolan har ett ansvar för 

barn i behov av särskilt stöd vilket bland annat innefattar koncentrationssvårigheter och 

motoriska problem. Detta framkommer tydligt i Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) där det står att lärare är skyldiga att ge stöd 

till elever i behov av särskilt stöd.  

 

Vi har tidigare i utbildningen inriktat våra studier på ämnet idrott och hälsa. Under 

utbildningens gång har vi diskuterat kring sambandet mellan motorik och 

koncentrationsförmåga utan att för den skull fördjupa oss i ämnet. Intresset för den motoriska 

träningens betydelse för elevernas inlärningssituation i skolan skapades då det framförallt i 

specialpedagogisk litteratur framkom att barns skolsvårigheter kan bero på motoriska 

svårigheter och att många barn får fel typ av specialpedagogisk undervisning. Barn med 

motoriska svårigheter är enligt Ericsson (2003) i behov av extra motorisk träning för att 

underlätta lärandesituationen. Bland annat menar Pia Wallenkrans (1997) att det är lättare för 

barn att ta till sig undervisningen om samspelet mellan motoriken och de övriga sinnena 

fungerar. Vi vill därför fördjupa oss i ämnet och anser att detta är ett bra tillfälle att integrera 

idrott och hälsa med ett specialpedagogiskt perspektiv. Med vårt framtida yrke i åtanke anser 

vi att vi kommer att få stor nytta av de kunskaper och lärdomar som denna forskning kan ge.  

 

Inriktningen på föreliggande uppsats är att belysa sambandet mellan motorisk förmåga och 

koncentrationsförmåga samt klarlägga pedagogernas tankar och erfarenheter av medveten 

motorisk träning för barn med motoriska svårigheter. 
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1.1 Uppsatsens struktur 

Studiens tillvägagångssätt tar sin utgångspunkt i tidigare forskning som utgör bakgrunden i 

undersökningen. Därefter avser vi att genomföra egen forskning i ämnet genom att intervjua 

pedagoger som arbetar med extra motorisk träning för att sedan jämföra vår egen forskning 

med tidigare forskningsresultat.  

 

2 Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur skolor som arbetar med medveten motorisk träning 

bedriver denna verksamhet. Vidare är syftet att undersöka hur pedagoger beskriver och 

motiverar sambandet mellan motorik och koncentrationsförmåga samt hur medveten motorisk 

träning påverkar inlärningssituationen i skolan. 

 

2.2 Frågeställningar 

• Upplever pedagogerna på dessa skolor att medveten motorisk träning har effekt vid 

lärande för barn med motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter? 

 

• Hur arbetar pedagogerna med medveten motorisk träning? 

 

• Vad har pedagogerna för erfarenheter av medveten motorisk träning? 
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3 Bakgrund 

Bakgrunden är indelad i sju delar. Detta för att på ett relevant sätt kunna tolka och jämföra 

den forskning som finns inom det aktuella området. Bakgrunden startar med en redogörelse 

av begreppen motorik och koncentrationssvårigheter, detta för att introducera de två 

viktigaste begreppen i undersökningen. Därefter belyses sambandet mellan dessa begrepp 

utifrån tidigare forskning. Då vi anser att skolan har en viktig uppgift med att utveckla 

elevernas motoriska egenskaper följer därefter ett avsnitt om skolans ansvar för elevernas 

rörelseträning samt vikten av att barnen inspireras till spontan lek och fysisk aktivitet på såväl 

raster som fritiden. För att skapa en större förståelse för komplexiteten i ämnet presenteras 

andra faktorer som kan påverkas av den motoriska utvecklingen, nämligen 

inlärningsförmåga, personlighetsutveckling och social kompetens. Under rubriken stöd och 

åtgärder behandlas hur tidigare forskning anser att pedagoger bör förhålla sig till elever med 

motoriska brister och/eller koncentrationssvårigheter. Där påvisas även vikten av medveten 

motorisk träning för att förbättra elevernas motoriska förmåga och koncentrationsförmåga. 

Forskare ser den motoriska utvecklingen som en livslång process och att 

motorikobservationer samt tidiga stödinsatser kan vara avgörande för barnets utveckling.  

3.1 Motorik 

Det finns en rad olika definitioner av motorik. I dagligt tal har motorik med allt som har med 

rörelser att göra. Enligt Tora Grindberg & Greta Langlo Jagtöien (2000) innebär motorik 

rörelseförmåga medan Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) menar att begreppet motorik 

även innefattar planering av rörelser, det vill säga sensomotorisk1 aktivitet. Vidare menar de 

att motorik brukar indelas i finmotorik och grovmotorik. Finmotorik betecknar rörelser med 

små muskelgrupper, exempelvis fingrarnas och ögonens rörelser. Grovmotorik betecknar 

rörelser där stora muskelgrupper är inblandade som exempelvis ben, bål och armar. Detta 

även enligt Gustafsson & Hugoh (1987) som också menar att grovmotoriken huvudsakligen 

utvecklas före finmotoriken.  Hermundur Sigmundsson & Arve Vorland Pedersen (2004) 

anser däremot att indelningen av fin- och grovmotorik är komplex. Med det menar de att 

gränserna mellan begreppen är flytande och subjektiva. De ifrågasätter bland annat hur en 

färdighet kan klassificeras då den dels involverar stora muskelgrupper men samtidigt kräver 

precision.   

                                                 
1 Samordning mellan sinnesintryck och muskelreaktioner (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). 
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3.1.1 Sensomotorik 
Senses betyder enligt Wallenkrans (1997) sinnen. Hon förklarar att vi tar in och tolkar 

information genom alla våra sinnen: syn, hörsel, känsel, rörelser, lukt och smak. De 

sensomotoriska funktionerna är de första som utvecklas hos människan då vi kan suga, svälja, 

krypa och gå. Vidare menar Wallenkrans att samordningen mellan våra sinnen inte alltid 

fungerar helt tillfredssällande hos alla och att många barn med dålig koncentrationsförmåga, 

hyperaktivitet, dålig impulskontroll, försenad tal- och språkutveckling och andra former av 

inlärningssvårigheter har en störd sensomotorisk samordning. Vidare betonar hon att: ”När 

samspelet mellan motoriken och de övriga sinnena fungerar fint, är det också lättare att lära 

sig saker och ting. Det går helt enkelt inte åt så mycket energi i onödan” (Wallenkrans, 1997, 

s 9).  

 

3.1.2 Det vestibulära systemet 
Enligt Sally Goddard (2004) är balanssystemet, eller det vestibulära systemet, mycket viktigt 

för att barnet bland annat ska kunna hålla balansen. En försenad vestibulära funktion innebär 

en fördröjning av alla grovmotoriska områden som kräver koordination av båda 

kroppssidorna, samt kan ge svårigheter att bibehålla en viss position, ögahandkoordination 

och finmotorisk kontroll. Det vestibulära systemet har även en rad andra funktioner. 

Exempelvis hjälper det hjärnan att tolka vad man hört och sett. Brister i det vestibulära 

systemet medför därför svårigheter för barnet att sortera ut betydelsefull information i det 

barnet hör och ser vilket i sin tur kan leda till koncentrationssvårigheter. 

 

3.2 Koncentrationssvårigheter 

Kadesjö (1992) menar att koncentrationssvårigheter kan bero på en mängd olika faktorer som 

exempelvis avvikande motorik, perceptionssvårigheter2 och brister i intellektuell förmåga. 

Han delar in koncentrationssvårigheter i primära och sekundära tillstånd. Primära 

koncentrationssvårigheter anses enligt Kadesjö ofta vara ärftliga men de uppkommer även vid 

biologiska betingelser, exempelvis medfödda eller tidigt uppkomna brister i hjärnans 

funktion. Ericsson (2003) nämner impulsivitet, svårigheter med att finna lämplig 

aktivitetsnivå samt svårigheter med att uppfatta och följa regler och instruktioner som typiska 

problem för barn med primära koncentrationssvårigheter.  

                                                 
2 Problem att med sinnenas hjälp uppfatta, upptäcka, tolka och urskilja genom hörsel, syn, känsel med mera 
(Kadesjö, 1992). 
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Enligt Kadesjö (1992) är sekundära koncentrationssvårigheter beroende av yttre 

omständigheter i barnets miljö. Kadesjös uppfattning stöds av Ericsson (2003) som tar upp 

exempel som otillräcklig vuxenkontakt och rastlöshet hos barn med emotionella problem. 

Detta kan enligt Ericsson bidra till att barnet utvecklar sekundära koncentrationssvårigheter 

och därmed även kan få problem i skolundervisningen. Ericsson (2005a) menar dessutom att 

koncentrationssvårigheter i många fall även kan bero på brister i den sensomotoriska 

utvecklingen. 

 

Kadesjö (1992) menar att det framförallt är barn med primära koncentrationssvårigheter som 

har en kombination av avvikande motorik, perceptionsstörning, stora 

koncentrationssvårigheter samt tal- och språkstörningar. Detta leder oftast till allvarliga 

skolproblem och psykiska problem under deras uppväxttid. Vidare tar han upp att de som 

endast har motoriska och perceptuella svårigheter eller stora koncentrationssvårigheter utan 

motoriska brister har färre problem både med sin skolgång och med sin psykosociala 

anpassning.  

 

Ericsson (2003) påpekar att den största delen av elever i behov av särskilt stöd i skolan utgörs 

av barn med diffusa och svårtolkade problem som exempelvis koncentrationssvårigheter, 

motoriska svårigheter samt inlärningssvårigheter. Lisa Asp Onsjö (2006) har i sin enkätstudie 

angående åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd kommit fram till att två tredjedelar 

av de tillfrågade eleverna anses ha mellan tre till sex olika typer av diffusa problem samtidigt. 

Det visar enligt Asp Onsjö att elevernas problembild kan vara väldigt komplex och kan tolkas 

på olika sätt. För de elever som Kadesjö (1992) benämner som innehavare av primära 

koncentrationssvårigheter kan tolkningen av problemen få stora konsekvenser för elevens 

fortsatta hälsa och utveckling. Det är denna tolkning av svårigheter som vi anser kan få stora 

konsekvenser för hur eventuella stödåtgärder bedrivs och vilket resultat de når. Vi menar att 

det på grund av kunskapsbrist bland lärare inom området finns en risk för att eleverna inte 

erbjuds den motoriska träning som de är i behov av utan istället får exempelvis extra läs- och 

skrivundervisning. 
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3.3 Samband mellan motorik och koncentrationsförmåga 

Wallenkrans (1997) menar att många barn med uppmärksamhetsstörningar har mycket dålig 

kroppskontroll. Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) anser att om den finmotoriska 

utvecklingen är dålig innebär det att barnet måste koncentrera sig på olika rörelser istället för 

på själva uppgiften. Grindberg & Langlo Jagtöien (2000) tar även upp vikten av att 

automatisera rörelser. Fördelen med automatiseringen är att kognitiv, det vill säga 

intellektuell, kapacitet frigörs vilket innebär att barnen kan fokusera på rätt saker som 

exempelvis att lära sig läsa, skriva och räkna. Enligt Ericsson (2003) har ungefär hälften av de 

barn som uppvisar motoriska brister även koncentrationssvårigheter.  Hon hänvisar även till 

en undersökning där resultatet visade att 66 % av barn med diagnosen ADHD3 även hade 

motoriska koordinationsproblem. Detta anser vi tyder på ett tydligt samband mellan motorisk 

förmåga och koncentrationsförmåga. I det ena fallet visade resultatet att många barn med 

motoriska brister även lider av koncentrationssvårigheter medan den andra undersökningen 

visade på omvänt samband.  

 

Ericsson (2003) menar att många barn med koncentrationssvårigheter har en låg 

begåvningsnivå, på gränsen till att behöva gå i särskola. Dessa elever har ofta störningar i 

kognitiva funktioner. Vidare menar hon att begreppet ADHD ofta används inom forskningen 

på barn med koncentrationssvårigheter. Med hänvisning till en studie gjord av 

Folkhälsoinstitutet menar Sofia Borglin & Lisa Lindgren (2005) dock att många elever med 

koncentrationssvårigheter inte lider av bristande intelligens utan att koncentrationssvårigheter 

även kan orsakas av bristande motorisk eller social utveckling. Även Wallenkrans (1997) 

betonar detta då hon menar att många av dessa elever besitter en god intellektuell kapacitet 

men att deras förmågor dessvärre inte kommer till sin rätt. Vidare tar Borglin & Lindgren 

(2005) upp att den fysiska och den sociala utvecklingen kan påverkas negativt om barnen ej 

får utlopp för sina rörelsebehov. Detta visar enligt vår mening på komplexiteten i ämnet och 

att koncentrationssvårigheter inte enbart behöver vara en kognitiv störning som leder till 

diagnos utan även kan bero på brister i den motoriska och sociala utvecklingen.  

 

                                                 
3 Attention deficit hyperactivity disorder - vilket innebär problem med uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet 
(Ericsson, 2003). 
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3.4 Rörelseträning i skolan 

Skolan har enligt vår mening en viktig uppgift gällande utvecklingen av både den motoriska 

och sociala förmågan. Genom denna utveckling kan skolan skapa goda möjligheter till att öka 

barnens koncentrationsförmåga. Gustafsson & Hugoh (1987) anser bland annat att medveten 

rörelseträning skapar förutsättningar för inlärning, ökar koncentrationsförmågan, stärker 

självförtroendet och utvecklar samarbetsförmågan. Detta förstärks ytterligare av Wallenkrans 

(1997) som menar att rörelseträning kan vara en god hjälp för barn med sensomotoriska 

störningar. Hon poängterar att rörelseträning i sig inte botar exempelvis läs- och 

skrivsvårigheter men att den kan utveckla barnens sensomotoriska samordning och därmed få 

dem att lära sig hur de ska gå till väga vid en lärandesituation i skolan. I enlighet med 

författarna ovan anser vi att rörelseträning är en viktig del för barnens utveckling. Vi anser att 

ämnet idrott och hälsa har stora möjligheter att utveckla elevernas rörelseförmåga. Emellertid 

hänvisar Borglin & Lindgren (2005) till en undersökning som visar att Sverige ligger näst sist 

i Europa gällande antal idrottstimmar i skolan vilket i detta avseende inte kan ses som 

positivt. I ämnet idrott och hälsas kursplan står det utförligt vad dess syfte och strävansmål är, 

exempelvis att:  

 

• Skolan skall i sin undervisning i idrott och hälsa sträva efter att eleven – utvecklar sin fysiska, 
psykiska och sociala förmåga samt utvecklar en positiv självbild (Skolverket, 2000, s 22).  

 

• Ämnets kärna är idrott, lek och allsidiga rörelser utformade så att alla oavsett fysiska eller andra 
förutsättningar ska kunna delta, erhålla upplevelser och erfarenheter samt utvecklas på sina egna 
villkor (Skolverket, 2000, s 23). 

 

Vi tolkar detta som att ämnet idrott och hälsa har en betydelsefull roll för att utveckla 

elevernas motoriska egenskaper. Detta med tanke på att det i kursplanen bland annat står att 

ämnet ska innehålla allsidiga rörelser där alla elever ska kunna delta efter egen förmåga. Det 

som nämns i Lpo 94 gällande fysisk aktivitet är att varje skola ska sträva efter att erbjuda 

eleverna daglig fysisk aktivitet inom ramen för den vanliga skoldagen. Denna dagliga 

verksamhet kan innehålla en stor variation av aktiviteter och vi anser att det är ett bra tillfälle 

för att utveckla elevernas motoriska egenskaper. För att tillägget i läroplanen med daglig 

fysisk aktivitet ska efterlevas ställer vi oss frågan om det behöver ändras från en strävan till 

ett obligatoriskt inslag i skolans dagliga verksamhet.  

 

Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) anser att rörelseträning bör präglas av grovmotorik, 

finmotorik, kroppsuppfattning, visuell perception, auditiv perception, balans och 
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begreppsuppfattning. De menar även att pedagogen behöver vara medveten och ha ett tydligt 

mål med rörelseundervisningens syfte samt att atmosfären bör vara trygg, positiv och 

tillåtande. För att skapa denna atmosfär ser vi med stöd av författarna vikten av att skapa 

förståelse hos eleverna gentemot varandra som en naturlig del i undervisningen. Ju tidigare en 

förståelse skapas för varandras olika förutsättningar desto lättare är det för eleverna att 

respektera varandras olikheter i ett livslångt perspektiv.  

 

Elisabeth Price (2007) anser att det är betydelsefullt att barnet kan var med på 

idrottslektionerna i skolan men att det är av lika stor vikt att barnet kan umgås med sina 

jämnåriga kamrater i lekar efter skolan. Hon menar att barn som inte klarar av detta ofta blir 

socialt isolerade eller mobbade. Ericsson (2003) ställer frågan om mobbade och överviktiga 

elever hade haft bättre kroppsuppfattning och känt sig tryggare i sina grovmotoriska rörelser 

om de deltagit mer aktivt på lektionerna i idrott och hälsa. Vidare tar hon upp Gillbergs tankar 

som menar att många barn med motoriska svårigheter mår bäst av att vara befriade från 

skolidrotten. Detta eftersom barnet ofta blir hånat eller mobbat på grund av sin klumpiga, 

omogna eller tafatta motorik. Vi anser att Gillbergs tankar strider mot ämnet idrott och hälsas 

kursplan där det bland annat står att alla oavsett fysiska eller andra förutsättningar ska kunna 

delta. Vi menar att det är fel tillvägagångssätt att befria eleverna från lektionen. Dels går de 

miste om motorisk träning, vilket vi tidigare belyst kan hämma koncentrationsförmågan. 

Samtidigt ökar risken att de kommer längre ifrån klasskamraternas sociala gemenskap. Även 

Kadesjö (1992) menar att det värsta en pedagog kan göra mot dessa barn och ungdomar är att 

befria dem från undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Han anser istället att pedagogen i 

idrott och hälsa bör planera lektionerna extra väl med en tydlig struktur för dessa elever.  

 

Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) tar upp barnidrott inom föreningslivet som ett 

positivt sätt att stimulera barns motorik. De påpekar dock att en sådan organiserad träning 

vanligtvis inte uppgår till mer än ett par timmar i veckan och att möjligheterna som då finns i 

närmiljön är av större betydelse. Detta är något som vi kopplar samman till verksamheten 

inom skolan. Vi anser att miljön i skolan med hjälp av lekplatser, motorikbanor och bollplaner 

bör stimulera till spontan lek och aktivitet för att främja barns motoriska utveckling. Även 

Kadesjö (1992) betonar vikten av meningsfulla rast- och fritidsaktiviteter. Han menar att 

skolan borde ta mer hjälp av läraren i idrott och hälsa i arbetet med utvecklandet av dessa 

aktiviteter men även i utformandet av rörelseträning i klassrummet som ett avbrott i den 

vanliga undervisningen. Detta ser vi som ett positivt inslag i klassrumsundervisningen då vi 
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tidigare har belyst hur viktig den motoriska förmågan kan vara för såväl barns 

koncentrationsförmåga som helhetsutveckling.  

3.5 Andra värden av motorisk träning 

För att skapa en större förståelse för komplexiteten i ämnet har vi valt att utöver förhållandet 

mellan motorisk förmåga och koncentrationsförmåga även belysa andra faktorer som kan 

påverkas av den motoriska utvecklingen.  

 

Anders Nordlund, Ingemar Rolander & Leif Larsson (1997) anser att den motoriska 

utvecklingen är av stor betydelse för personlighetsutvecklingen där även självkänsla och 

kroppsuppfattning ingår. Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) förstärker detta då de menar 

att om barnet får en negativ bild av sig själv kan det i förlängningen orsaka emotionella 

störningar, inlärningssvårigheter och hämningar i personlighetsutvecklingen. Nordlund, 

Rolander & Larsson (1997) menar att barn som ofta utövar fysisk aktivitet och tränar sin 

motoriska förmåga under spontan lek även är friska barn. De som däremot har motoriska 

hämningar och inte är lika aktiva värderas lågt bland kamrater och misslyckas ofta i lekar. 

Vidare menar de att dessa barn behöver särskilt stöd och omtanke. Vi tolkar författarnas 

resonemang som att den motoriska utvecklingen är viktig för koncentrationsförmågan, men 

även för personlighetsutvecklingen. I enlighet med deras resonemang ser vi att faktorer som 

koncentrationsförmåga, personlighetsutveckling, inlärningsförmåga samt social kompetens 

påverkas av den motoriska utvecklingen. Således anser vi att det är av stor vikt att se barnet 

och dess problem i ett större perspektiv, där motorik och emotionella, kognitiva och barnets 

sociala kompetens är beroende av varandra. Att som pedagog genom kommunikation utveckla 

en god relation till eleverna ser vi som en viktig del i arbetet. Elever med bristande motorisk 

förmåga måste känna att de får stöd och tillit av pedagogen så att de vågar ta del av och 

känner sig delaktiga i den undervisning som erbjuds. 

 

Ericsson (2003) tar i sin undersökning upp att barn med motoriska brister lätt kan hamna i en 

ond cirkel där grundläggande motoriska problem leder till ointresse och minskad träning. 

Dålig motorik kan leda till att barnet inte vill eller får vara med andra barn i deras lekar, vilket 

gör att de går miste om motorisk träning i spontana aktiviteter. Det i sin tur kan leda till att de 

lätt hamnar utanför den sociala gemenskapen, vilket gör att självkänslan kan bli sämre. 

Grindberg & Langlo Jagtöien (2000) utvecklar Ericssons resonemang och menar att om 

barnen känner självtillit i samspelet med andra utvecklas goda möjligheter för att aktivt delta i 
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sociala gemenskaper. Då många barn har en dålig självkänsla betonar Wallenkrans (1997) 

pedagogens roll. Elevernas tillit till en vuxen kan vara av avgörande betydelse för den 

fortsatta inlärningen och menar att den bild eleverna formar av sig själva är resultatet av 

föräldrarnas och pedagogernas arbete. 

 

Även Kadesjö (1992) anser att det är av stor vikt att stärka barnens självkänsla. Han menar att 

pedagoger bör använda sig av motorisk träning men att den övergripande målsättningen i 

första hand ska vara att kunna delta i social gemenskap på lika villkor. Han anser även att det 

med åren blir allt viktigare med den sociala gemenskapen. I de yngre åldrarna är aktiviteten i 

fokus medan den sociala interaktionen blir allt viktigare med stigande ålder.  

 

Nedan följer ett försök (figur 1) att tolka hur vi uppfattar författarnas sätt att se på sambanden 

inom detta komplexa område. Deras resonemang tyder enligt vår uppfattning på att det finns 

ett samband mellan motorisk förmåga, koncentrationsförmåga, personlighetsutveckling, 

inlärningsförmåga och social kompetens.  

   

Figur 1.  Sambanden mellan motoriskförmåga, koncentrationsförmåga, personlighetsutveckling, social 
kompetens samt inlärningsförmåga. 

 
Motorisk förmåga 

Personlighets- 
utveckling 

 
Social kompetens 

Koncentrations- 
förmåga 

 
Inlärningsförmåga 
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Figur 1 visar att brister i den motoriska utvecklingen enligt Kadesjö (1992) kan leda till 

koncentrationssvårigheter. Detta eftersom ett barn med motoriska problem enligt Grindberg & 

Langlo Jagtöien (2000) tvingas rikta en stor del av sin energi mot att utföra rörelserna istället 

för att fokusera på själva uppgiften. En störd sensomotorisk utveckling kan enligt 

Wallenkrans (1997) även leda till koncentrationssvårigheter. Motoriska brister och 

koncentrationssvårigheter i kombination med varandra kan i sin tur enligt Ericsson (2003) 

leda till brister i den sociala kompetensen då barnet vare sig får eller vill vara med i spontana 

rörelseaktiviteter och lekar på grund av sin klumpiga kropp. Hon menar att självkänslan 

försämras i takt med att barnet hamnar allt längre från den sociala gemenskapen, vilket även 

innebär att lusten för fysisk aktivitet hämmas och den motoriska utvecklingen stagnerar eller 

rent av blir sämre. Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) menar att den negativa bilden som 

barnet utvecklar av sig själv sedan kan leda till inlärningssvårigheter. Detta resonemang 

utvecklas av Ericsson (2003) som betonar att det främst är den bristande motoriska förmågan i 

kombination med koncentrationssvårigheter som utgör problemen med läs- och 

skrivsvårigheter och matematik. Motorikens betydelse för inlärningen får även stöd av 

Wallenkrans (1997) då hon menar att sensomotorisk träning inverkar positivt på exempelvis 

matematik, stavning och skrivning. Sammanfattningsvis går det av författarna ovan att utläsa 

att det är av stor vikt att se problemen i ett helhetsperspektiv för att kunna utröna om det är 

brister i den motoriska utvecklingen som ligger till grund för inlärningssvårigheterna. 

 

3.6 Stöd och åtgärder 

I Lpo 94 står det att ”läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter” (Lpo 94, s.14). Kadesjö (1992) förespråkar strukturerade och välplanerade 

lektioner i idrott och hälsa för barn med koncentrationssvårigheter. Han anser dessutom att 

undervisningen med jämna mellanrum bör individualiseras för att tillgodose behoven hos 

dessa elever. Kadesjö anser dock att många barn med koncentrationssvårigheter har en 

förmåga att koncentrera sig och vara motiverade gällande saker de finner intressanta. Han 

uttrycker vidare att föräldrar och lärare kan känna en maktlöshet då de inte förmår barnet att 

engagera sig i exempelvis skoluppgifter. Kadesjö menar att dessa barn lider av att inte kunna 

motsvara omgivningens och ofta även sina egna förväntningar. Vi anser att det som pedagog 

är viktigt att skapa förståelse för barnet och dess problem samt att bemötande och bekräftelse 

får en avgörande betydelse för elevens motivation.  
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Gunilla Ingestad (2006) menar att olika kartläggningar visar att koncentrationssvårigheter är 

en av de vanligaste orsakerna till att elever inte når målen och därmed får specialpedagogiskt 

stöd. Med stöd av Persson framhäver Ingestad även att elever med koncentrationssvårigheter 

utgör en stor andel av de elever som idag inte klarar av de mål som krävs för att gå vidare från 

grundskolan till gymnasieskolan. Ericsson (2003) menar att utan medveten motorisk träning 

så har de flesta barn med stora motoriska brister kvar dessa problem långt upp i åldrarna. Hon 

poängterar att dessa barn är de som kan förbättra koncentrationsförmågan mest.  

 

Ericsson (2003) menar att brister i koncentrationsförmåga går att förbättra genom träning av 

perception och motorik.  Elever med koncentrationssvårigheter och sämre motoriska 

förutsättningar är i stort behov av lärare med goda kunskaper om och erfarenheter av hur 

strukturerat och metodiskt arbete kan stimulera barns motoriska utveckling. Även Kadesjö 

(1992) anser att det är extra viktigt med utbildad personal i arbetet med barn med stora 

koncentrationssvårigheter. Detta får dessutom stöd av Ingestad (2006) som menar att lärare 

ofta inte har tillräcklig kompetens för att definiera och åtgärda elevernas olika typer av 

skolsvårigheter. Hon hänvisar till Lpo 94 där det står att ”resursfördelningen och 

stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som läraren gör” (Lpo 94, 

s. 19). Vidare tar Ingestad upp att Skolverket förespråkar en ökad kompetensutveckling 

genom ett närmare samarbete mellan lärare och experter inom olika discipliner. Det vi kan 

utläsa av ovanstående är att det är av stor vikt att läraren som upptäcker skolsvårigheter 

därmed för ärendet vidare till exempelvis specialpedagog, idrottslärare och eventuellt 

skolhälsovården. Ericsson (2005b) påpekar att just skolhälsovården bland annat har som 

uppgift att upptäcka och bistå elever i behov av särskilt stöd samt bevara och utveckla 

elevernas psykiska och fysiska hälsa. Hon anser att skolhälsovården borde tillämpa FaR4 så 

att motorisk träning kan erbjudas innan problem uppstår samt att denna metod kan vara ett 

komplement till andra specialpedagogiska insatser för elever i behov av stöd. Tankarna om en 

bättre samverkan även mellan pedagoger går att utläsa i Lpo 94 där det tydligt framgår att: 

”läraren skall samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och organisera 

och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (Lpo 94, s.14).  

                                                 
4 Fysisk aktivitet på recept (Ericsson, 2005b). 
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3.7 Motorikobservationer 

Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) menar att det krävs mycket övning för att lära sig 

motoriska färdigheter. Forskning visar att den motoriska utvecklingen avstannar utan träning, 

medan extra träning verkar på ett positivt sätt. De ser den motoriska utvecklingen som en 

livslång process. Detta innebär att barnen vid skolstarten inte kan betraktas som 

färdigtvecklade. Skolan får därmed en viktig roll i arbetet med att vidareutveckla den 

motoriska färdighetsnivån.  

 

Ericssons (2003) forskningsresultat påvisar att skolan idag behöver en större beredskap för att 

undervisa barn med motoriska brister och koncentrationssvårigheter. Hon framhäver att det är 

viktigt med motoriska observationer i form av olika tester vid skolstarten. Exempelvis kan 

barnens koordinationsförmåga testas genom att hoppa på ett ben, hålla balansen etc. Hon 

menar att det då är lättare att finna barn med motoriska problem och att det därmed går att 

hjälpa dessa barn på ett tidigt stadium. Även Myndigheten för skolutveckling (2005) påvisar 

vikten av att tidigt upptäcka elever i behov av särskilt stöd: 

 

Man kan inte nog understryka vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser. När eleven äntligen får 
hjälp i högstadiet eller på gymnasiet kan det många gånger vara för sent. Negativa cirklar har 
redan skapats (Myndigheten för skolutveckling, 2005, s 18). 
 

Att skolor tidigt uppmärksammar barn med motoriska svårigheter ser vi som positivt. 

Eftersom vi tidigare nämnt att motorisk förmåga sammankopplas med koncentrationsförmåga 

anser vi att hjälp och stöd i ett tidigt skede kan påverka barnens hela skolsituation och även få 

en positiv effekt i ett livslångt perspektiv. Ericsson (2003) står bakom Bunkefloprojektet som 

innebär att schemalägga en obligatorisk rörelselektion varje dag för samtliga elever. 

Projektets främsta syfte är att stimulera eleverna till en hälsofrämjande livsstil där 

målsättningen är att även på fritiden och efter avslutad skolgång öka den fysiska aktiviteten. 

Pedagogerna inom projektet har fått utbildning samt arbetar med MUGI5 observationsschema. 

De elever som via dessa observationer anses ha motoriska brister erbjuds extra rörelseträning 

under ytterligare ett tillfälle i veckan som utgår från elevernas individuella nivå gällande den 

motoriska utvecklingen (Ericsson, 2003).  

 

 

 
                                                 
5 Motorisk utveckling som grund för inlärning (Ericsson, 2003). 
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Liksom Ericsson påvisar även Kadesjö (1992) vikten av att observationer kan vara 

nödvändiga:  

   

Det mesta ett barn gör antingen det är lek, sport eller krävande skoluppgifter tar motoriken i anspråk 
helt eller delvis. Motoriska svårigheter kan därför få stor inverkan på ett barns sätt att fungera och på 
hur det uppfattas såväl av sig själv som av andra. Därför är det angeläget att man uppmärksammar och 
hjälper de barn som har betydande motoriska svårigheter (Kadesjö, 1992, s 69).  
 

Till skillnad mot Ericsson (2003) menar Kadesjö (1992) emellertid att pedagogen inte enbart 

bör studera hur barnen utför själva rörelserna utan även försöker se om det finns andra 

bakomliggande orsaker till motoriska brister. Det kan exempelvis vara hur barnen uppfattar en 

situation, dess förmåga att planera sina rörelser eller huruvida de har automatiserat 

grundläggande motoriska funktioner eller ej. Åtgärderna kan då bli annorlunda än att bara öva 

upp vissa motoriska färdigheter. Det kan istället för färdighetsträning exempelvis vara viktigt 

att försöka träna upp barnens dåliga självförtroende som ofta uppkommit i samband med 

många misslyckanden. Som ett alternativ menar Kadesjö att undervisningen kan bygga på 

rörelseglädje där undervisningen individualiseras efter varje elevs behov, förutsättningar och i 

viss mån även intresse.  
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4 Metod 

Metoddelen börjar med en förklaring till valet av metod utifrån syftet med undersökningen, 

valet av respondenter samt en redogörelse av våra etiska ställningstaganden. Vidare beskriver 

och diskuterar vi begreppen validitet och reliabilitet samt genomförandet av intervjuerna. 

Under rubriken instrument behandlar vi vår intervjuguide där vi presenterar och motiverar 

våra frågor innan vi avslutningsvis analyserar samtliga intervjuer. 

 

4.1 Metodval  

Heléne Thomsson (2002) menar att förutsättningen för en meningsfull undersökning är att den 

innehåller en kreativ frågeställning med ett bakomliggande intresse. Hon anser även att valet 

av metod bör intressera forskaren i syftet att få svar på sina frågeställningar. Syftet med 

studien är att via intervju undersöka hur skolor som arbetar med medveten motorisk träning 

bedriver denna verksamhet samt hur pedagoger förhåller sig till sambandet mellan motorik 

och koncentrationsförmåga. Vi vill ta reda på om pedagogerna på dessa skolor upplever att 

rörelseträning har effekt vid lärande för barn med motoriska problem och/eller 

koncentrationssvårigheter. Vidare vill vi undersöka hur pedagogerna arbetar med den 

medvetna motoriska träningen samt belysa pedagogernas erfarenheter av denna verksamhet.  

 

Enligt Steinar Kvale (1997) syftar kvalitativ metod via samtalsintervju till att utforska 

människors tankar och erfarenheter kring ett fenomen eller ämne. Syftet med vår studie 

grundar sig i första hand på att fånga pedagogernas tankar och erfarenheter, vilket gjorde att 

valet föll på en kvalitativ intervjuundersökning som därmed svarar bra mot syftet. Med en 

kvantitativ metod baserad på enkäter anser vi att djupet i materialet och förståelsen av 

pedagogernas tankar och erfarenheter skulle ha gått förlorad. Dessutom menar Jan-Axel 

Kylén (2004) att enkäter i första hand används för att nå ett större antal respondenter. För vår 

del hade detta inte varit genomförbart med tanke på att medveten motorisk träning enligt vår 

uppfattning inte är speciellt utbredd inom skolans verksamhet. Alternativet hade varit att 

skicka ut enkäter till elever inom denna verksamhet, vilket dock inte svarar på syftet med 

själva undersökningen. Den kvalitativa intervjun som metod resulterade i att vi fortlöpande 

under intervjuerna kunde komplettera samtalet med följdfrågor för att ytterligare fånga djupet 

i pedagogernas tankar och erfarenheter kring ämnet. Således är inte målet med 

undersökningen att generalisera resultatet vilket ytterligare stärker valet av metod.  
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4.2 Urval  

Ingegerd Ericsson (2003) och Björn Kadesjö (1992) anser att det är viktigt med tidiga insatser 

för barns motoriska utveckling. De menar således att det är i de tidiga skolåren som behovet 

av medveten motorisk träning är som störst och att det därmed är inom dessa skolår som det 

går att finna denna typ av verksamhet. Vi kommer därför att göra samtliga intervjuer med 

pedagoger på F-6 skolor på olika orter i mellersta Sverige. Då medveten motorisk träning 

enligt vår uppfattning i många avseenden verkar vara en förbisedd verksamhet så är vårt urval 

av skolor begränsat. För att hitta pedagoger som arbetar med denna typ av verksamhet 

kommer vi att söka efter lämpliga skolor på Internet. 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Kvale (1997) menar att det är viktigt att forskare efterlever de etiska krav som ställs på en 

undersökning. Vetenskapsrådet (2003) redogör för fyra etiska aspekter som vi i vår 

undersökning har rättat oss efter. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Innan intervjuerna gick vi tillsammans med 

respondenterna igenom dessa aspekter. Informationskravet innebar för oss att vi informerade 

respondenterna om att det var frivilligt att delta. Vi informerade även om syftet med vår 

undersökning samt om intervjuns struktur i form av bakgrundsfrågor, verksamhetsfrågor och 

respondentens tankar. Respondenterna informerades även om att vi önskade spela in intervjun 

på band och att vi båda ämnade delta vid intervjutillfället. Utöver informationen om att det är 

frivilligt att delta meddelade vi även att det enligt samtyckeskravet när som helst är möjligt att 

dra sig ur undersökningen. Vidare har vi förhållit oss till konfidentialitetskravet genom att 

avidentifiera respektive respondent och skola, vilket även respondenterna informerades om 

före själva intervjutillfället. Avslutningsvis kommer våra uppgifter i enlighet med 

nyttjandekravet endast att användas i vår undersökning (Vetenskapsrådet, 2003). 

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

En studie bör enligt Kvale (1997) verifieras genom att forskaren bedömer undersökningens 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Syftet med vår undersökning är inte att kunna 

generalisera svaren vilket innebär att vi fokuserar på validitet och reliabilitet.  
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Validitet innebär enligt Jan Trost (1997) och Thomsson (2002) giltighet, det vill säga att 

undersökningen mäter det den avser att mäta. Thomsson menar dessutom att val av urval och 

intervjumetod kan stärka validiteten genom att frågorna är formulerade så att de ger svar på 

det vi avser att undersöka. Vidare menar hon med stöd av Kvale att urvalsfrågor och 

intervjumetod måste väljas med omsorg för att undersökningen ska belysa det den avser att 

belysa. Kylén (2004) förstärker detta då han menar att en undersöknings kvalitet kan stärkas 

genom att frågorna belyser det vi är ute efter. Kylén anser även att de som svarar ska kunna 

förstå frågan samt att frågorna är relevanta för undersökningen. För att minska risken att 

frågorna tolkas på fel sätt har vi därför valt att ställa enkelt formulerade intervjufrågor. 

Frågorna har dessutom sin utgångspunkt i undersökningens syfte och frågeställningar vilket 

ytterligare stärker validiteten då de är relevanta för undersökningen. Vi genomförde även en 

pilotundersökning för att kontrollera innehåll och struktur i intervjuguiden samt för att se om 

respondenten förstod frågorna. Intervjuguiden visade sig fungera bra och vi ansåg oss därför 

inte behöva göra några nämnvärda förändringar till kommande intervjuer. Faktorer som enkelt 

formulerade frågor med utgångspunkt ifrån frågeställningarna samt genomförandet av 

pilotundersökningen anser vi stärker giltigheten i undersökningen. I vårt urval av 

intervjupersoner har vi ökat giltigheten genom att intervjua pedagoger med stor erfarenhet av 

just medveten motorisk träning. 

 

Reliabilitet syftar enligt Trost (1997) på undersökningens tillförlitlighet , vilket innebär att 

resultatet bör bli detsamma oberoende av vem som utfört undersökningen. Kylén (2004) 

menar emellertid att resultatet inte nödvändigtvis blir detsamma oberoende av vem som utför 

undersökningen. Han syftar bland annat på att forskarens bakgrund, utbildning, språkbruk 

samt synsätt kan innebära att undersökningen och dess resultat planeras, genomförs, 

analyseras och tolkas på olika sätt. Enligt Kylén stärks dock reliabiliteten ju mer strukturerade 

metoder som ligger till grund för undersökningen men även av hur forskaren bedömer att 

urval, källor och metoder påverkat undersökningen. I enlighet med Kyléns sätt att tolka 

reliabilitet anser vi att vår undersökning har nått en hög grad av reliabilitet. Detta eftersom vår 

intervjuguide är strukturerad till sin utformning där vi utgår från färdiga frågor som alla tar sin 

utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. Vi har även använt oss av bandspelare vid 

intervjutillfället vilket innebär att intervjun i efterhand har kunnat analyseras i sin helhet. På 

så sätt anser vi att vi minskat riskerna för att misstolka de svar vi fått fram. Det som emellertid 

skulle kunna minska reliabiliteten i undersökningen är om vår tolkning och analys av 
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materialet påverkas av vad vi önskar att vi ska finna. Vi har därför som avsikt att inta ett 

objektiv synsätt vid våra tolkningar och analyser av intervjumaterialet. 

 

4.5 Genomförande  

För att hitta pedagoger som arbetar med denna typ av verksamhet sökte vi efter lämpliga 

skolor på Internet. De skolor som vi ansåg intressanta för undersökningen granskade vi 

närmare via deras hemsidor för att skaffa information om skolornas mål, arbetsmetoder och 

inriktning. Först därefter kontaktade vi ansvarig pedagog inom det aktuella området. 

Respektive pedagog gavs utrymme att själv ge förslag på tid och plats för intervjun vilket 

enligt Thomsson (2002) är viktigt för att den intervjuade ska känna sig trygg i intervjumiljön. 

Intervjuerna genomfördes sedan på pedagogernas arbetsplatser. Vi deltog båda två vid 

samtliga intervjutillfällen där upplägget var att en av oss var ansvarig för intervjun medan den 

andre gjorde fortlöpande anteckningar och ställde nödvändiga följdfrågor när tillfälle gavs. 

Detta upplägg kan enligt Thomsson (2002) innebära att de båda intervjuarna uppmärksammar 

nya frågor och funderingar men även får utförligare förklaringar där så behövs. Kylén (2004) 

menar emellertid att två intervjuare kan innebära att den intervjuade hamnar i en besvärande 

situation som kan uppfattas som ett slags förhör. Vi upplevde inte detta som besvärande för 

pedagogen. Dock var det en trygghet för oss som ovana intervjuare att närvara båda två vid 

intervjutillfällena. 

 

Ytterligare en åtgärd som kan underlätta för ovana intervjuare menar Thomsson (2002) kan 

vara att använda färdiga frågor. Hon menar dock att det i så fall krävs att intervjuaren är 

uppmärksam och följsam. Vi hade på förhand konstruerat frågorna i intervjuguiden och vi 

anser att det fungerade bra då vi endast utgick från de konstruerade frågorna och kontinuerligt 

ställde följdfrågor när vi önskade att pedagogen kunde utveckla vissa svar och resonemang. 

Som tidigare nämnts så utförde vi en pilotundersökning som föll väl ut och vi beslöt oss 

därmed för att inkludera denna intervju i undersökningen. 

 

För att dokumentera intervjumaterialet använde vi oss som tidigare nämnts av en bandspelare. 

Utöver fördelen med att kunna gå tillbaka och analysera materialet i sin helhet i efterhand då 

intervjumaterialet är dokumenterat på band menar Kylén (2004) emellertid att respondenten 

kan hämmas av att intervjun spelas in. Vi informerade därför om att samtalen skulle spelas in 

och uppfattade inte att bandspelaren påverkade pedagogerna under intervjuerna.  
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4.6 Instrument  

Till undersökningen utformades en intervjuguide där frågorna kategoriserades i tre olika 

delar. Dessa bestod av ett antal bakgrundsfrågor följt av verksamhetsfrågor och avslutningsvis 

frågor om pedagogens tankar kring verksamheten samt om sambandet mellan motorisk 

förmåga och koncentrationsförmåga. Inspiration till intervjuguidens struktur hämtade vi från 

Kyléns (2004) tankar om trattmodellen. Det innebär att intervjun börjar fritt för att få igång ett 

bra samtal. Sedan styrs samtalet in på mer konkreta och djupgående frågeställningar för att 

avslutningsvis återigen öppna upp för mer fria tankar och resonemang kring ämnet. En 

intervjuguide används enligt Kylén (2004) som ett stöd för både intervjuaren och 

respondenten. Dels för att intervjuaren ska låta respondenten ta del av frågornas 

ämnesområden men även för att vara ett stöd under samtalet. Till våra intervjuer användes en 

strukturerad intervjuguide med på förhand konstruerade frågor med utgångspunkt i syfte och 

frågeställningar. Vi valde även att skriva ned förslag på eventuella följdfrågor som ytterligare 

ett stöd för oss som intervjuare.  

 

Efter en inledande presentation av oss själva, vår undersökning samt intervjuns struktur 

småpratade vi allmänt med respektive respondent. Vi bjöds även möjligheten att observera två 

av pedagogernas undervisning vilket vi tackade ja till. Att knyta an och skapa en relation 

innan intervjun menar Thomsson (2002) kan underlätta för den fortsatta konversationen. Hon 

menar att det kan ge en djupare och mer öppen intervju vilket vi upplevde blev följden vid 

detta tillfälle. 

 

Respektive intervju inleddes med bakgrundsfrågor angående pedagogens utbildning, antal 

yrkesverksamma år som pedagog samt antal verksamma år på den aktuella arbetsplatsen. 

Bakgrunden avslutades med att fråga hur en arbetsdag kan se ut. Vi bad därför pedagogen 

berätta om gårdagen vilket vi upplevde fick vederbörande att slappna av och öppna upp 

samtalet. Vi upplevde att denna fråga gav en positiv effekt för intervjuernas fortskridande.  

 

Efter de inledande bakgrundsfrågorna styrdes samtalet in på mer konkreta verksamhetsfrågor. 

Då syftet med undersökningen är att ta reda på hur skolor som arbetar med medveten 

motorisk träning bedriver denna verksamhet kom ett antal frågor naturligt att behandla själva 

verksamheten. Vi började denna del med att fråga pedagogen, gör du någon form av 

observationer av barnens motorik? Detta för att både Ericsson (2003) och Kadesjö (1992) 

betonar vikten av att göra tidiga motorikobservationer för att på så sätt kunna hjälpa barn vid 
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ett tidigt skede innan problemen blir för stora. Beroende på pedagogens svar hade vi ett antal 

följdfrågor som ytterligare kunde ge djup till denna fråga. Vi frågade om någon annan på 

skolan bedriver någon form av motorikobservationer, och om det i så fall finns något 

samarbete mellan lärare, specialpedagoger och exempelvis skolhälsovården. Vi bad 

pedagogen redogöra för hur dessa observationer i så fall går till, vad de tittar på och i så fall 

varför samt om de har någon speciell mall att utgå ifrån. 

  

För att ta reda på hur skolan agerar då elever med motoriska brister upptäcks frågade vi, om 

du eller någon annan pedagog på skolan upptäcker att en elev är i behov av motorisk träning, 

hur går ni då tillväga för att tillgodose elevens behov? Följdfrågorna gällde om det finns 

någon annan på skolan än läraren i exempelvis idrott & hälsa som kan tänkas upptäcka 

motoriska brister, varför de går tillväga på detta sätt och väljer just de valda aktiviteterna. 

 

Nästa fråga löd, hur utformas den motoriska träningen? Om lektionerna är uppstyrda, 

välplanerade, om de genomfördes på skol-, grupp- eller individnivå. Vi frågade vidare, vilken 

typ av övningar förekommer samt finns det någon tydlig progression í träningsmomenten? 

Pedagogen tillfrågades även om var verksamheten bedrivs samt när och hur ofta extra 

motorisk träning genomförs. Vidare fick pedagogen redogöra för, vem eller vilka på skolan 

ansvarar för elevernas motoriska träning, finns det i så fall något samarbete dem emellan?  

Därefter följde frågan om det är frivilligt för eleverna att delta i verksamheten, om någon från 

skolan frågar efter föräldrarnas synpunkter och önskemål samt om föräldrar och elever är 

positivt inställda till denna extra träning.  

 

Det som nämns i Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet) gällande fysisk aktivitet är att varje skola ska sträva efter att erbjuda eleverna 

daglig fysisk aktivitet inom ramen för den vanliga skoldagen. Denna dagliga verksamhet kan 

innehålla en stor variation av aktiviteter och vi anser att det är ett bra tillfälle för att utveckla 

elevernas motoriska egenskaper. För att fastställa om tiden i någon utsträckning används till 

motorisk träning fortsatte vi intervjun med att fråga, bedriver skolan någon form av daglig 

fysisk aktivitet? Följdfrågorna handlade om verksamhetens innehåll och hur den bedrivs. I den 

avslutande delen av verksamhetsfrågorna frågade vi respondenten, anser du att din skola 

erbjuder tillräckligt med rastaktiviteter som främjar elevernas motoriska utveckling? 

Eventuella följdfrågor behandlade vilka aktiviteter som erbjöds eleverna samt om vad som 

borde förbättras.  
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För att ta reda på vad pedagogen själv tänker kring medveten motorisk träning valde vi att 

som avslutning av intervjun bearbeta pedagogens personliga tankar om verksamheten samt 

om sambandet mellan motorisk förmåga och koncentrationsförmåga. Vi började denna del 

med att fråga, varför bedriver du denna extra motoriska träning? Följdfrågan behandlade 

vilken betydelse vederbörande anser att den motoriska träningen har. Därefter frågade vi, vad 

anser du är viktigt att tänka på när man arbetar med medveten motorisk träning? Med tanke 

på undersökningens syfte följde sedan en av de mer betydelsefulla frågorna för 

undersökningen, anser du att det finns något samband mellan elevernas motoriska förmåga 

och koncentrationsförmåga? Följdfrågorna behandlade på vilket sätt pedagogen finner ett 

samband, om tankarna grundar sig på vetenskaplig fakta eller på egna erfarenheter samt om 

det går att urskilja någon form av förändring eller förbättring i elevernas 

koncentrationsförmåga till följd av medveten motorisk träning. Vi lyfte även fram följdfrågan 

gällande om pedagogen anser att den medvetna motoriska träningen kan tillskrivas fler värden 

än att förbättra just motorik- och koncentrationsförmågan samt huruvida dessa faktorer kan 

påverka inlärningsförmågan.  

 

Avslutningsvis frågade vi respondenten, finns det något i den medvetna motoriska träningen 

som du i framtiden skulle vilja utveckla eller eventuellt förändra? Respondenten gavs även 

möjlighet att ta upp övriga tankar och funderingar kring det aktuella ämnet samt ställa frågor 

om vår undersökning. 

 

4.7 Analys 

För att få en mer lätthanterlig struktur över intervjumaterialet valde vi att göra en utskrift av 

intervjuerna. Vi skrev ut intervjuerna mer eller mindre ordagrant men i vissa fall krävdes att 

vi gav materialet en skriftspråklig karaktär för att få ett bättre flyt och en bättre förståelse för 

själva innehållet. Respektive utskrift blev mellan 6-9 sidor lång. Vi valde även att förstärka de 

ord som respondenten betonade under intervjun för att i databearbetningen kunna 

uppmärksamma detaljer i innehållet som kunde vara av extra stor betydelse. 

 

Kylén (2004) anser att en intervjusammanställning bör göras lättförstålig och vara 

överskådlig. För att få en överblick av intervjumaterialet så läste vi noggrant igenom 

utskrifterna ett antal gånger. Kylén (2004) menar även att det kan vara lämpligt att samla in 

underlaget för respektive fråga var för sig. Vi valde dock att dela in resultaten i olika 
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kategorier efter undersökningens frågeställningar. Detta för att vissa frågor och svar går in i 

varandra och att frågorna är kategoriserade redan från början.  
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna. Redovisningen är uppbyggd kring tre 

huvudteman som formades redan i intervjuguiden: Den motoriska träningens effekt vid 

lärande för barn med motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter, Erfarenheter 

av medveten motorisk träning samt Verksamhetens utformning. Till respektive tema skapades 

ett antal underrubriker som tydliggör studiens frågeställningar.  

 

Nedan följer en presentation av respondenterna och respektive institution. De kvinnliga 

intervjupersonerna benämns med K och de manliga med M. 

 

5.1 Respondenterna och institutionerna  

 
1. Man (M1), utbildad gymnasielärare i idrott och hälsa samt historia. Har arbetat i 13 år 

inom yrket och nio år på den aktuella skolan.  

Skolan är en F-6 skola med hälsoinriktning mot sömn, kost och rörelse. På skolan 

finns det cirka 170 elever och 20 pedagoger. 

2. Man (M2), utbildad lärare i idrott och hälsa. Har arbetat i 30 år inom yrket och på 

samma skola. Sedan tio år tillbaka arbetar han även parallellt med sensomotorisk 

träning med inriktning mot barn i de yngre åldrarna.  

Skolan är en F-6 skola med hälsofrämjande inriktning. På skolan finns det cirka 380 

elever och 38 pedagoger. 

3. Kvinna (K1), utbildad fritidspedagog. Har arbetat i 14 år varav åtta år på nuvarande 

skola.  

Skolan är en F-5 skola med hälsoprofil. Skolan har cirka 280 elever och 40 pedagoger.  

4. Man (M3), utbildad lärare i idrott och hälsa samt specialpedagog. Har arbetat i 16 år 

som idrottslärare och 5 år som speciallärare men arbetar numera till stor del även med 

utredning och utbildning inom sensomotorisk träning med inriktning mot barn i främst 

de yngre åldrarna.  

Skolan är en F-5 skola med cirka 340 elever och 35 pedagoger.  

5. Kvinna (K2), utbildad fritidspedagog och sjukgymnast samt ett års utbildning inom 

sensomotorisk träning. Hon har arbetat 11 år inom skolan och arbetar även extra med 

sensomotorisk träning.  

Skolan är en F-6 skola med cirka 300 elever och 50 pedagoger.  
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5.2 Den motoriska träningens effekt vid lärande för barn med motoriska problem 

och/eller koncentrationssvårigheter 

I denna del presenteras respondenternas svar kring sambandet mellan motorisk förmåga och 

koncentrationsförmåga. Vidare lyfts de värden fram som den motoriska träningen frambringar 

för barn i deras lärandesituation, samt träningens andrahandseffekter. 

  

5.2.1 Sambandet mellan motorisk förmåga och koncentrationsförmåga  
Det framgår av undersökningen att det finns ett samband mellan motorik och 

koncentrationsförmåga. Enligt respondenterna finns det dock många olika orsaker som ligger 

till grund för koncentrationssvårigheter. En svagt utvecklad motorik behöver inte innebära att 

eleven har problem med koncentrationen. Tre av respondenterna anser dock att motoriska 

brister är den vanligaste orsaken till koncentrationssvårigheter. 

 
K2 - Ja det är ju självklart att det finns ett samband. Den vanligaste orsaken till 
koncentrationssvårigheter är att kroppen inte funkar rent motoriskt. Om inte 
kroppen fungerar så går ju all energi åt till att bara sitta still, vilket leder till 
koncentrationssvårigheter. 

 
Det är tydligt att flera av respondenterna har svårt att konkret kunna beskriva sambandet 

mellan motorisk förmåga och koncentrationsförmåga. Exempelvis menar flertalet av 

respondenterna att det är nödvändigt att utreda barn med koncentrationssvårigheter för att se 

om det är den motoriska förmågan som behöver utvecklas eller om det finns andra orsaker.  

 
M3 - Det går inte bara att säga svag motorik är lika med dålig koncentration 
eller tvärtom. Men, om du hittar rätt orsak till koncentrationssvårigheterna och 
rätt träning så förbättrar du koncentrationen jättemycket. 

 
Tre av respondenterna som samtliga är utbildade inom sensomotorik6 är djupare i sitt 

resonemang om den motoriska träningens betydelse. De anser aven att träningen ibland är 

nödvändig för att utveckla hela nervsystemet för att barnen bland annat ska få bättre 

fungerande syn, hörsel och balanssystem vilket leder till ökad inlärningsförmåga och 

koncentrationsförmåga. De menar att motoriska problem kan utgöras av brister i 

samordningen mellan sinnesintryck och muskelreaktioner.  

 
K2 - Det handlar även mycket om ögon och öron. Hörsel och syn har enorm 
betydelse för koncentrationsförmågan, det har också med motoriken att göra för 
allting grundar sig i det.  

                                                 
6 Samordning mellan sinnesintryck och muskelreaktioner (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). 
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Hon förtydligar detta med följande liknelse: 

 
K2 - Att försöka läsa utan fungerande ögon är som att försöka springa uppför en 
trapp utan benmuskler som klarar av det. De kroknar på en gång och då är det 
inte lustigt att dessa barn tappar orken och koncentrationen. De tappar helt 
enkelt motivationen. 

 
Samma respondenter för även ett resonemang kring hörselsystemet och anser att om elever 

hör det de inte ska höra lika bra som det de ska höra så tappar dessa elever intresset efter ett 

tag. Följden av detta blir att eleverna endast orkar koncentrera sig ett par minuter och lägger 

sedan av för att de inte orkar längre. Dessa respondenter menar även att hörselsystemet går att 

förbättra genom träning: 

 
M3 - Om du tränar upp det här så hör du exempelvis inte lastbilarna utanför 
klassrummet längre utan hör istället läraren vilket gör att du kan koncentrera dig 
på lärandet. 

 
Fyra av respondenterna kommenterar även sambandet mellan dålig motorik och läs- och 

skrivsvårigheter. De menar att läs- och skrivsvårigheter kan vara en följd av bristande 

motorisk förmåga.  

 
M1 - Eftersom jag har jobbat som klasslärare under flera år så ser man ju väldigt 
väldigt tydligt sambandet mellan dålig motorik och exempelvis läs- och 
skrivsvårigheter. 
 

En annan av dessa respondenter menar att det är ett stort antal elever med motoriska brister 

som även har läs- och skrivsvårigheter: 

 
M2 - Enligt mina erfarenheter så har ungefär 6 av 10 barn som har problem med 
motoriken även läs- och skrivsvårigheter… Det är barnmisshandel att sätta ett 
barn som inte har fungerande ögon att läsa, det bara fladdrar för honom.   

 
Sammanfattningsvis anser samtliga respondenter att det finns ett samband mellan motorik och 

koncentrationsförmåga. Respondenterna är eniga om att det inte enbart är motoriken som 

nödvändigtvis orsakar koncentrationssvårigheter. Emellertid betonar de betydelsen av den 

motoriska träningen för elever med motorik- och/eller koncentrationssvårigheter. 

 

5.2.2 Den motoriska träningens betydelse 
Den motoriska träningen är enligt samtliga respondenter av stor betydelse vid lärande för barn 

med motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter. De är eniga om att den motoriska 
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träningen i första hand avser att förbättra den motoriska förmågan och att motoriska problem 

kan leda till svårigheter med exempelvis läs- och skrivinlärning, koncentration samt med den 

sociala kompetensen. Av ovanstående synpunkter går det att konstatera att respondenterna ser 

den motoriska träningen som betydelsefull i flera aspekter och inom flera områden när det 

gäller barns lärande. De är samtliga av den uppfattningen att barn efter fysisk aktivitet överlag 

blir lugnare och att barnen även orkar sitta stilla under längre perioder vilket skapar harmoni i 

klassrummet. En av respondenterna menar att det är självklart att elever som har rört på sig i 

någon form under dagen har lättare att sitta stilla, koncentrera sig och arbeta på lektionerna. 

Två av respondenterna påpekar att de fått positiv respons från elevernas klasslärare angående 

den motoriska träningen. 

 
K1 - Klasslärarna kommer ofta och säger att många av deras elever är lugnare 
efter motoriken och framförallt då i klassrummet. 
 

Den andra respondenten som framhäver positiv respons påpekar att klasslärare ofta upplever 

att deras elever kan koncentrera sig bättre eller att de läser bättre vilket är positivt. Hon 

förtydligar detta ytterligare: 

 
K2 - Jag hör ibland klasslärare som säger wow, han ligger ju inte under bänken 
längre, han sitter på stolen. Det har fantastisk inverkan på dem.  
 

Det går att konstatera att respondenterna i undersökningen ser den motoriska träningen som 

betydelsefull vid lärande för barn med motoriska problem. Det framkommer att det inte enbart 

är motoriken som främjas utav denna träning utan de ser även ett stort antal 

andrahandseffekter som en följd av den motoriska träningen.  

 

5.2.3 Andrahandseffekter av motorisk träning 
När det gäller andra värden av motorisk träning utöver att förbättra den motoriska förmågan 

och koncentrationsförmågan så är faktorer som självförtroende, självkänsla, glädje, social 

kompetens samt trygghet vanligt förekommande. Samtliga respondenter är överens om att den 

motoriska träningen är av stor betydelse för barn med motoriska problem och/eller 

koncentrationssvårigheter i deras lärandesituation. De kommenterar överlag att eleverna mår 

bättre på alla plan om deras kroppar fungerar och att detta i allra högsta grad påverkar 

inlärningsförmågan. 
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K1 - Just den här glädjen som vi har pratat om är ju jätteviktig. Har barnen koll 
på sin kropp så blir de mer trygga och säkra i sig själva, självförtroende helt 
enkelt… har de koll på sin kropp så blir de tryggare även i gruppen. 
 

Flertalet av respondenterna betonar även den psykiska hälsans betydelse som den motoriska 

träningen kan ge. En av dessa uttrycker sig enligt följande: 

 
M1 - De brukar älska specialidrotten. Här känner barnen att de verkligen lyckas 
och den är viktig för deras självförtroende… just det här med den psykiska 
hälsan, att de får lyckas och att växa. Sen är det ju även socialt som man inte får 
glömma bort, samarbete och socialt där är ju idrotten väldigt värdefull. 
 

Två av respondenterna kommenterar att den extra motoriska träningen även kan ge en typ av 

placeboeffekt. De har av erfarenhet märkt att då barnet mår bättre så påverkar det hela 

familjen positivt. De menar även att familjen ofta sammansvetsas genom att barnet ska träna 

och att de då tränar tillsammans. En av respondenterna menar även att familjesituationen 

påverkas positivt om barnet mår bra såväl fysiskt som psykiskt: 

 
K2 De fungerar ju bättre både i skolan och hemma och då mår ju hela familjen 
bättre. 
 

Det framkommer i undersökningen att förbättrad koncentrationsförmåga enligt 

respondenterna endast utgör ett av flera värden av den motoriska träningen. De menar 

uttryckligen att andrahandseffekter enligt ovan många gånger utvecklas som en följd av den 

motoriska träningen. 

 

5.3 Erfarenheter av extra motorisk träning 

Respondenterna i undersökningen har alla lång erfarenhet av motorisk träning. I denna del 

presenteras deras erfarenheter av den motoriska träningen. Respondenterna motiverar även 

varför de bedriver medveten motorisk träning. De kommenterar vad det krävs för kompetens 

för att arbeta inom denna verksamhet, vem som är ansvarig för verksamheten och om det även 

finns något samarbete, dels inom skolan men även mellan skola och sjukvård. 

 

5.3.1 Förståelsen av motoriska problem 
Flertalet av respondenterna betonar vikten av att få barnet att förstå vad motoriska problem 

innebär. De kommenterar det hela med att det är viktigt att få eleverna att förstå att detta inte 
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är något konstigt och att det inte har att göra med deras begåvning. De menar även att dessa 

elever ofta känner sig alltför utredda och ger sig själva skulden.  

 
M2 - Man måste ju först och främst förklara för de här barnen att det här är inget 
konstigt så att de tänker, jag är alltså inte dum i huvudet utan det kanske beror på 
någonting. En del är dåliga i matte, en del i svenska och jag har problem med 
motoriken.  
 

Vidare menar de att det även är viktigt att barnets omgivning får en förståelse för vad 

motoriska problem innebär och hur dessa problem kan yttra sig: 

 
M3 - Läraren måste förstå att det här barnet är inte bara är ett elakt och 
bångstyrigt barn utan det finns en orsak till att barnet beter sig som det gör. 
 

En av respondenterna menar även att det är viktigt att få både barnet och dess föräldrar att 

förstå att åtgärdsprogram i motorik är av lika stor betydelse som inom vilket teoretiskt ämne 

som helst. Det gäller att få föräldrar att träna motoriken med sitt barn lika väl som att hjälpa 

till med hemläxa i teoretiska ämnen som exempelvis matte eller svenska.  

 
M1 - Eleven kan få i hemläxa att kasta och fånga en boll. Det är inte konstigare 
än att läsa lite varje dag. Där upplever jag i och för sig att det inte alltid följs i 
jämförelse med de teoretiska ämnena.  
 

Flertalet av respondenterna anser att det krävs att pedagogen är tydlig i sin information till 

barnets föräldrar när det gäller motorisk träning. Kan du som lärare motivera varför barnet 

behöver extra motorisk träning så är chansen större att föräldrarna och barnet ställer upp och 

tränar.  

 

5.3.2 Motiv till extra motorisk träning 
Rörelseglädjen utgör enligt respondenterna en viktig del av den motoriska träningen. Dels för 

att träningen ska ge ett gott resultat men även för att den ska ge lust till fysisk aktivitet i ett 

långsiktigt perspektiv. Av undersökningen går det även att utläsa att samtliga respondenter är 

eniga om att det finns ett stort antal barn med motoriska svårigheter i dagens skola. Därför 

anser de att det är av stor vikt att i ett tidigt skede hjälpa dessa barn i deras motoriska 

utveckling för att på så sätt skapa så bra förutsättningar som möjligt för deras lärandesituation. 

En av respondenterna påpekar att hälsa och lärande hör ihop väldigt intimt och att alla inte 

förstår det. Han menar även att: 
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M1 - Det vi ger dem är ju grundförutsättningarna för att lyckas i skolan. Det är ju 
detsamma i idrotten som i exempelvis svenska för när man kommer upp i femman 
ska man kunna läsa och detsamma gäller för motoriken. 
 

Tre av respondenterna motiverar vikten av tidiga insatser med att barnens motorik kan 

utvecklas mycket under de tidiga skolåren. Dessa tre respondenter har utöver sin pedagogiska 

utbildning även utbildat sig inom sensomotorik. En av dem motiverar sin verksamhet på 

följande vis: 

 
M3 - Det fanns ett behov av att hjälpa barn där traditionella pedagogsiska 
metoder inte hjälpte.   
 

Samliga respondenter påpekar att barn med dålig motorik ofta tar avstånd från många 

rörelseaktiveter eftersom de ofta känner sig klumpiga och för dåliga för att delta. 

Respondenterna betonar därför vikten av att få dessa elever att känna lust för och glädje med 

fysisk aktivitet. En av respondenterna menar att det brukar vara tre till fem elever i varje klass 

som har motoriska svårigheter och som är i behov av extra motorisk träning. Han menar att 

om dessa elever ska känna att det är roligt med fysisk aktivitet så måste deras kroppar 

fungera: 

 
M2 -  …annars kommer de i femte klass då de börjar bli medvetna om sig själva 
och då är de inte med längre för de tycker att de är för dåliga. 
 

Respondenterna i undersökningen är av den uppfattningen att de är relativt ensamma om att 

bedriva medveten motorisk träning. De anser dock att denna typ av verksamhet är väldigt 

betydelsefull. En av respondenterna kommenterar detta på följande vis: 

 
M2 - Det är nödvändigt att ha sådan undervisning. Det borde vara obligatoriskt 
på alla skolor.  
 

Att få elever med motoriska brister att känna glädje och lust till fysisk aktivitet är något som 

respondenterna i undersökningen motiverar som en de viktigaste faktorerna i sin verksamhet. 

Samtliga respondenter är även av den åsikten att hälsa och lärande hör ihop vilket innebär att 

den motoriska träningen även syftar till att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt för 

att lyckas i skolan. De hävdar att det finns ett stort antal elever med motoriska svårigheter i 

dagens skola och de menar därför att medveten motorisk träning borde vara obligatorisk. 
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5.3.3 Skolans inställning till extra motorisk träning 
Det är tydligt att samtliga respondenter i undersökningen upplever att de bedriver en 

verksamhet som inte är speciellt utbredd inom skolans ramar. Flertalet av respondenterna 

strävar efter att kunna vidareutveckla sin verksamhet, främst när det gäller den 

individanpassade träningen. Samtliga är av den uppfattningen att en individualiserad träning 

är nödvändig för barn i behov av extra motorisk träning. De poängterar även att alla elever är i 

behov av mer rörelseträning i skolan för en bättre hälsa. Emellertid påpekar de att det krävs att 

ledningen på skolan är positivt inställd och förstår vikten av denna verksamhet. En av 

respondenterna konstaterar vikten av ett positivt stöd från ledningen: 

 
K1 - Motoriken är inlagd på schemat så det finns redan från start i årskurs 1 och 
det är rektorn som lägger in motoriken som ett obligatoriskt inslag vilket är 
väldigt positivt. 
 

Samtliga respondenter poängterar att skolan skulle kunna göra mycket mer för barn med 

motoriska brister och/eller koncentrationssvårigheter. En av dem uttrycker sig på följande 

sätt: 

 
K2 - Bara genom att införa extra rörelseträning och att strukturera upp skolan 
utan alla lösa boliner så skulle alla de barn som har svårt med struktur och 
koncentration att må mycket bättre.  
 

En av respondenterna motiverar emellertid varför han tror att denna verksamhet inte är 

speciellt utbredd: 

 
M3 - Det är tyvärr kunskapsbrist i skolan idag på detta område, man vet inte vad 
man ska göra med dessa barn och hur man ska arbeta med dem. 
 

Brist på resurser och kunskap är något som respondenterna ofta lyfter fram som ett hinder till 

denna verksamhet. Med rätt arbetsmetoder och kompetens menar dock en av respondenterna 

att skolan kan göra mycket för dessa elever: 

   
K2 - Med väldigt små resurser skulle man kunna göra stora förändringar bara 
viljan och kunskapen finns. Det blir ju även en ekonomisk vinning då det krävs 
mindre elevassistenter om man ser långsiktigt. 
 

Respondenterna är eniga om att det i framtiden är nödvändigt med mer motorisk träning och 

undervisning i idrott och hälsa i skolan. De påpekar vikten av att få eleverna att arbeta med 

sin kropp med tanke på att barn idag rör sig allt mindre. En av respondenterna förtydligar 

detta: 
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M3 - Vi bygger inte kojor och klättrar inte i träd längre utan det är mycket data. 
Det är ofattbart att man inte har mer idrott och hemkunskap i skolan idag så de 
lär sig kost och motion men om tio år är detta ett måste. 

 
Fyra av respondenterna är av åsikten att det bör vara läraren i idrott och hälsa som ansvarar 

för barnens extra motoriska träning. De motiverar sina åsikter med att det är i detta ämne som 

motoriken står i fokus och att det därför är där som resurserna bör sättas in. 

 
M1 - Det är idrottslärarna som är ansvariga. Det är detsamma som med 
exempelvis läsning, resurserna ska sättas in tidigt.   
 

På en av skolorna i undersökningen är det emellertid fritidspedagogerna som ansvarar för just 

den extra motoriska träningen efter konsultation med skolans idrottslärare och barnens 

klasslärare. Att det är fritidspedagogerna som är ansvariga beror främst på deras intresse för 

barns motoriska utveckling. Ingen av respondenterna samarbetar med skolhälsovården när det 

gäller motoriska utvecklingsfrågor, men samtliga respondenter uttrycker dock en önskan om 

ett samarbete dem emellan. En av respondenterna menar av egen erfarenhet att läkarna ofta 

har bristande kunskap om motoriken och att det istället blir upp till idrottslärare att behärska 

och ansvara för den motoriska träningen. Han poängterar att han under sina trettio år som 

idrottslärare inte fått någon antydan om barn med bristande motorik från kommunens läkare. 

 
M2 - Jag vet ju att läkare på sexårskontrollen kollar motoriken men jag har 
fortfarande inte under mina 30 år fått en enda elev ifrån läkaren för att de har 
dålig motorik. 
 

Samma respondent är av den åsikten att dessa barn riskerar att hamna i ingenmansland där de 

helt enkelt inte får någon hjälp från vare sig skolan eller samhället. Han menar att samarbetet 

mellan sjukvård och skola är undermåligt. Bland annat tar han upp ett exempel från en äldre 

elev som inte kunde gå uppför en trappa. Efter två terminer med medveten motorisk träning 

kunde eleven emellertid springa både upp och ner för trappan. Respondenten påpekar att det i 

mappen från sexårskontrollen stod klart och tydligt att denna flicka hade problem med det 

vestibulära systemet7 vilket han dock aldrig fick reda på: 

 
M2 - Då frågar jag mig alltså vad sjukvård och skola har gjort åt denna tjejs 
balans. INGENTING på nio år! Man tar bara reda på vad det är och sen gör man 
ingenting åt saken. De här barnen de är helt enkelt mitt emellan sjukvård och 
skola.  
 

                                                 
7 Balanssystemet, (Sally Goddard, 2004). 
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Sammanfattningsvis är respondenterna eniga om att medveten motorisk träning bör 

tillhandahållas av kompetent personal med ett genuint intresse för barns motoriska utveckling. 

De förordar ett samarbete mellan idrottslärare, klasslärare och skolhälsovård. Dessutom 

efterlyser majoriteten av respondenterna ett bättre samarbete mellan skola och sjukvård för att 

i framtiden nå ett större antal barn i behov av extra motorisk träning. 

 

5.4 Verksamhetens utformning 

I denna del presenteras verksamhetens utformning. Om respektive skola bedriver någon form 

av motorikobservationer och hur de då går tillväga, val av metod samt om skolan bedriver 

någon form av daglig fysisk aktivitet.  

 

5.4.1 Observationer av barnens motorik 
I undersökningen framkommer det att alla respondenter genomför någon form av 

observationer av barnens motorik på respektive skola. De utgår samtliga ifrån en mall eller ett 

schema som främst går ut på att kartlägga barnens grundmotoriska färdigheter som 

exempelvis åla, kasta, krypa, fånga, rulla och balansera.  

 
M1 - Man kollar varje elev och gör ett krysschema över hur det ser ut och utifrån 
det ser man vilka som behöver mer hjälp med motoriken och de erbjuds då 
specialidrott. 
 

Observationerna görs i förskolan eller vid skolstarten. Hur respondenterna går tillväga vid 

observationen skiljer sig något åt. Två av respondenterna kartlägger enbart grundmotoriken. 

De övriga tre som är utbildade inom sensomotorik gör ytterligare observationer på eleverna 

med motoriska brister. På dessa elever tittar de även på syn, hörsel och kvarvarande reflexer. 

 
K2 - Om jag hittar problem i det motoriska systemet så tittar jag även på 
hörselsystemet, syn och balans. 
 

Det finns även skillnader mellan respondenterna vad gäller när själva stödinsatserna sätts in. 

Tre av respondenterna sätter in eventuella stödåtgärder direkt efter att observationerna gjorts 

medan de övriga två väntar med åtgärderna till år två då de återigen gör ett test med samtliga 

elever. Detta motiverar de med att barnens motorik kan utvecklas mycket i denna ålder och att 

stödåtgärder inte behöver vara nödvändiga redan under det första skolåret.   
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M2 - Motorikens guldålder är ju när de är sju - åtta år gamla så det kan ju hända 
mycket över en sommar. 
 

Sammanfattningsvis går det av undersökningen att konstatera att observationer av barnens 

motorik bedrivs på liknande sätt av samtliga respondenter. Det som skiljer dem något åt är att 

tre av respondenterna gör ytterligare kartläggningar med de elever som de upptäckt har 

motoriska brister. 

 

5.4.2 Metodik för extra motorisk träning 
Skolorna i undersökningen bedriver alla daglig fysisk aktivitet för samtliga elever, men det 

innebär inte att aktiviteterna nödvändigtvis stimulerar barnens motoriska förmåga. 

Respondenterna är dock eniga om att elever med motoriska brister kräver extra 

individanpassad träning och att övningarna då fokuseras på de grundmotoriska färdigheterna 

som åla, kasta, krypa, rulla etc. Samtliga respondenter är även av uppfattningen att det är 

viktigt att det finns en tydlig progression i den medvetna motoriska träningen för att barnen 

ska utvecklas ordentligt. Däremot går tankarna något isär när det gäller val av metodik för den 

medvetna motoriska träningen samt hur ofta denna träning bör genomföras.  

 

Två av respondenterna bedriver sin extra motoriska träning under en till tre lektioner per 

vecka. De erbjuder dagliga motoriska övningar i form av en motorikbana. Detta genomförs 

dock med samtliga elever medan barn i behov av extra motorisk träning får ytterligare 

individualiserade pass i veckan. En av dessa respondenter förklarar att skolans motorikbana 

ändrar utformning var tredje vecka för att bibehålla och stimulera barnens lust att röra på sig. 

De elever med särskilda problem får individuell träning där de lägger upp en särskild 

motorikbana inomhus där det även finns inslag av finmotorisk träning. 

 
K1 - I den här motorikbanan finns ju alla de här slags momenten, balans, öga- 
handkoordination,  det är ju viktigt att man får in de olika grundmotoriska 
färdigheterna. 
 

De övriga tre respondenterna är av uppfattningen att det dagligen krävs intensiv och specifik 

motorisk träning i korta pass för ett lyckat resultat. De menar att barnen måste träna varje dag 

och då göra ganska exakta rörelser. De poängterar att det handlar om upprepning och exakthet 

i det hela för ett lyckat resultat. En av respondenterna påvisar vikten av detta: 
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M3 - Har du problem med det motoriska beteendet så kan du förändra detta 
genom att träna och att träna på rätt sätt, och att upprepa och upprepa så lär sig 
hjärnan. 
 

Dessa tre respondenter utformar även sin verksamhet på liknande sätt. Det de har gemensamt 

är att de dagligen arbetar med grundmotoriska övningar i mindre grupper. Träningen pågår 

under 10-20 minuter varje dag under en till tre terminer. Två av dessa tre respondenter anser 

att det inte ger någon effekt att enbart bedriva en extra lektion med motorisk träning per vecka 

för barn med motoriska svårigheter. De hävdar att ett sådant upplägg inte främjar barnens 

motoriska utveckling utan de poängterar istället att det måste till just en intensiv och specifik 

daglig träning för att uppnå en förbättring av barnens motoriska förmåga.  En av 

respondenterna kommenterar att när han började med extra motorisk träning så fick inte 

eleverna denna dagliga specifika träning. Han märkte att han aldrig blev av med några elever 

eftersom motoriken inte nämnvärt förbättrades. Med dagens intensiva och specifika 

träningsmetoder är det dock annorlunda: 

 
M2 - Under de sista tio åren så har jag inte haft en enda elev som jag har 
misslyckats med om de har tränat och tränat rätt. 
 

Dock poängterar den tredje respondenten att det är väldigt bra med vanlig gymnastik i skolan 

även för barn med motoriska problem och ännu bättre om dessa lektioner innehåller vissa 

moment med grundmotoriska övningar. Hon menar att alla barn idag är i behov av mer 

rörelseträning och om det blev mer idrottsundervisning i skolan så skulle det främja den 

motoriska utvecklingen för samtliga barn.  

 
K2 - Har inte barnen detta i botten så är det vansinnigt att tro att barnen ska 
kunna lära sig att läsa eller orka sitta still och koncentrera sig, det går bara inte. 
 

Respondenterna är eniga om att det krävs daglig fysisk aktivitet för att utveckla både den 

fysiska och psykiska hälsan hos samtliga elever. För barn med motoriska brister anser de att 

det krävs individanpassad träning med en tydlig progression. Tankarna skiljer sig dock något 

åt när det gäller hur ofta och hur intensiv träningen bör vara. 
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6 Diskussion 

Diskussionen utgår från intervjuundersökningens tre frågeställningar: Den motoriska 

träningens effekt vid lärande för barn med motoriska problem och/eller 

koncentrationssvårigheter, Erfarenheter av medveten motorisk träning samt Verksamhetens 

utformning. I diskussionen relateras forskningsresultat som presenterats i bakgrundskapitlet 

med de erfarenheter som framkom från respondenterna under intervjuundersökningen.  

 

6.1 Den motoriska träningens effekt vid lärande  

Enligt Ericssons studie (2003) finns det ett tydligt samband mellan motorik och 

koncentrationsförmåga. Samtliga respondenter i vår undersökning är liksom Ericsson på det 

klara med att det finns ett samband mellan dessa faktorer. Borglin & Lindgren (2005) menar 

med hänvisning till en studie av Folkhälsoinstitutet att koncentrationssvårigheter kan orsakas 

av bristande motorisk eller social utveckling. Om barn inte får röra på sig ordentligt så hävdar 

de att den fysiska och den sociala utvecklingen kan påverkas negativt vilket även 

respondenterna i undersökningen är eniga om. Grindberg & Langlo Jagtöien (2000) påvisar 

vikten av att kunna automatisera sina rörelser för att eleverna därmed ska kunna fokusera på 

undervisningen. Även Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) är av åsikten att barn med 

motoriska problem ofta behöver koncentrera sig på att utföra olika rörelser istället för på 

skolarbetet. Detta förstärks av samtliga respondenter i vår undersökning som menar att många 

elever med motoriska problem och koncentrationssvårigheter får lägga stor del av sin energi 

på att enbart sitta stilla och koncentrera sig vilket kan leda till inlärningssvårigheter. 

Respondenterna menar att den motoriska träningen är av stor betydelse vid lärande för barn 

med motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter. De är även överens om att barn 

överlag blir lugnare på lektionerna efter fysisk aktivitet och att de då orkar sitta stilla under 

längre perioder vilket skapar ett lugnare och tryggare klassrumsklimat. Den motoriska 

träningen anses även öka koncentrationsförmågan vilket skapar möjligheter till en positiv 

inlärningssituation. I undersökningen bedömer tre av respondenterna att motoriska problem är 

den vanligaste orsaken till koncentrationssvårigheter. Detta understryker enligt vår mening 

vikten av motorisk träning, dels för barn med motoriska svårigheter men även i förebyggande 

syfte för alla barn i skolan. Respondenterna har emellertid svårigheter att med ord precisera 

vad sambandet mellan motoriska problem och koncentrationssvårigheter innebär vilket enligt 

vår tolkning kan bero på ämnets komplexitet där flera faktorer har inverkan på varandra.  

 



 36 

Flertalet av respondenterna har lättare att beskriva sambandet mellan dålig motorik och läs- 

och skrivsvårigheter. Vi tolkar deras tankar som att läs- och skrivsvårigheter ofta är en följd 

av koncentrationssvårigheter i kombination med bristande motorisk förmåga. Vi är av 

uppfattningen att läs- och skrivsvårigheter bland dessa elever har sin grund i 

koncentrationssvårigheter vilket i sin tur har uppkommit från motoriska svårigheter. Vi menar 

att om barnen redan vid skolstarten har bristande motorisk förmåga så orkar de inte läsa och 

skriva utan måste istället koncentrera sig på att utföra olika rörelser. Detta anser vi förstärks 

ytterligare av Ericsson (2005a) och Wallenkrans (1997) samt de tre respondenterna i 

undersökningen som är utbildade inom sensomotorik. De menar att koncentrationssvårigheter 

i många fall kan bero på brister i den sensomotoriska utvecklingen. Respondenterna i 

undersökningen klargör att syn och hörsel har stor betydelse för koncentrationsförmågan och 

att eleverna är i behov av fungerande syn och hörsel för att orka med att kunna läsa och 

skriva. Enligt dessa respondenter är det inte syn- och hörselsystemet som är problemet utan 

det är hjärnan som har svårt att tolka och samordna sinnesintryck och muskelreaktioner. Detta 

menar de går att förbättra genom medveten motorisk träning vilket skapar en bättre 

inlärningssituation.  

 

I undersökningen framkommer det även en rad andra värden som den motoriska träningen kan 

ge. Av tidigare presenterade forskningsresultat går det tydligt utläsa att författarna är eniga 

om stora delar av de effekter som den motoriska träningen ger utöver förbättrad motorik och 

koncentrationsförmåga. Bland annat menar Nordlund, Rolander & Larsson (1997) att den 

motoriska utvecklingen är av stor betydelse för personlighetsutvecklingen där även 

självkänsla och kroppsuppfattning ingår. Även respondenterna i undersökningen betonar att 

den motoriska träningen ger positiva effekter i personlighetsutvecklingen. De nämner i första 

hand faktorer som självförtroende, självkänsla, glädje, social kompetens samt trygghet, både 

för sig själva och i grupp. Vidare menar både Nordlund, Rolander & Larsson (1997) och 

Ericsson (2003) att barn med motoriska problem lätt kan hamna i en ond cirkel. Motoriska 

problem leder ofta till ointresse och minskad träning vilket kan leda till att barnet inte vill 

eller får vara med andra barn i deras lekar. Detta gör att de går miste om motorisk träning i 

spontana aktiviteter. Det i sin tur kan leda till att de lätt hamnar utanför den sociala 

gemenskapen, vilket gör att självkänslan kan bli sämre. Att barn får uppleva rörelseglädje och 

att de får lyckas är enligt respondenterna viktiga komponenter för att barnen ska må bra och 

kunna utvecklas både fysiskt, psykiskt och socialt. Vi instämmer med respondenterna 

gällande vikten av att få elever med motoriska svårigheter att känna lust och glädje över 
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fysisk aktivitet. En av respondenterna förklarar att det dock krävs att barnens kroppar måste 

fungera för att rörelseglädjen ska vara möjlig. Vi vill med stöd av Ericsson (2003) också 

poängtera att även självkänslan är av stor vikt för att inte hämma elevernas lust till fysisk 

aktivitet i ett livslångt perspektiv.  

 

6.2 Erfarenheter av medveten motorisk träning  

I denna del diskuteras förståelsen av motoriska problem, pedagogers kompetens om den 

motoriska träningen och dess effekter, omfattningen av elever med motoriska problem 

och/eller koncentrationssvårigheter, vad skolan har för ansvar och inställning samt hur ett 

samarbete mellan olika experter i olika discipliner skulle kunna ge bättre förutsättningar för 

dessa elever.  

 

6.2.1 Förståelsen av motoriska problem  
Merparten av respondenterna understryker att det är av största vikt att barnet och dess 

omgivning får en förståelse för vad motoriska problem kan innebära. De förklarar att barnet 

behöver förstå att problemen inte har att göra med begåvningen, och att motoriska problem 

inte är konstigare än att ha svårigheter i exempelvis ett teoretiskt ämne. Likaså poängterar de 

att barnets omgivning, exempelvis föräldrar och lärare, kan bemöta och hjälpa barnet på ett 

positivt sätt om de får reda på att det är motoriska problem som orsakar beteendet och 

svårigheterna. Det förutsätter då enligt respondenterna att även omgivningen får en insikt i 

vad motoriska problem innebär och hur det påverkar såväl hela barnet som lärandesituationen. 

Respondenternas tankar om förståelsens betydelse är något som även understryks av Kadesjö 

(1992). Han menar att en feltolkning av problemet hos ett barn med primära 

koncentrationssvårigheter kan få ödesdigra konsekvenser för barnets välmående och 

utveckling. Om dessa barn även har motoriska problem eller perceptionsstörningar kan det 

enligt honom resultera i stora svårigheter i skolan, men även ge psykiska besvär. Vi tolkar 

både Kadesjös resultat och respondenternas tankar som att förståelsen av motoriska problem 

är avgörande för vilka stödåtgärder som skolan erbjuder samt vilka resultat dessa ger för 

barnet och den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen.  
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6.2.2 Pedagogers kompetens om motorisk träning och dess effekter 
I undersökningen framkommer det en efterfrågan av kompetent personal som har intresse av 

att främja elevernas motoriska utveckling. Respondenterna anser att det råder kunskapsbrist i 

skolan när det gäller barns motoriska utveckling och att det saknas kompetens för att vidta 

åtgärder. Dessa påståenden får även stöd av Ingestad (2006) som utvecklar detta vidare 

genom att hänvisa till Lpo 94 där det står att lärarens värdering av elevernas utveckling ska 

ligga till grund för stödåtgärder och resursfördelning. Hon menar således att det blir 

problematiskt att åtgärda elevernas svårigheter om den ansvarige läraren inte besitter 

tillräcklig kompetens för att tolka och åtgärda elevernas svårigheter. Även Ericsson (2003) 

och Kadesjö (1992) betonar att barn med motoriska problem och/eller 

koncentrationssvårigheter är i stort behov av kompetenta lärare som vet hur barnens 

motoriska utveckling kan stimuleras. Från såväl undersökningen som tidigare forskning kan 

vi konstatera att pedagoger behöver mer kunskap om barns motoriska utveckling, den 

motoriska träningens effekter samt även inse vikten av att upptäcka elever som behöver extra 

motorisk träning. Detta för att sedan kunna ge eleverna det stöd de verkligen är i behov av 

istället för att exempelvis ge dem extra läs- och skrivundervisning. Vi menar att om dessa 

elever får fel stödundervisning riskerar det att sänka deras självförtroende och lust att lära. 

 

6.2.3 Omfattningen av elever med motoriska problem och/eller 
koncentrationssvårigheter 
I Lpo 94 står det att ”läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter” (Lpo 94, s. 14). Vi kan tydligt utläsa från Lpo 94 att skolan har ett stort ansvar 

för att även ge barn med motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter stöd och hjälp 

i sin utveckling. Då respondenterna i undersökningen inte anser att kunskapen om den 

medvetna motoriska träningen och dess effekter är speciellt utbredd i dagens skola anser vi att 

dessa barns problematik behöver synliggöras och ges en ökad medvetenhet bland pedagoger. 

Inte minst med tanke på att barn med motoriska problem, koncentrationssvårigheter och 

inlärningssvårigheter enligt Ericsson (2003) utgör den största delen av de elever som är i 

behov av särskilt stöd i skolan. Det stora antalet elever med denna problematik stärks även av 

en av respondenterna som efter lång erfarenhet hävdar att det är tre till fem elever i varje klass 

som har motoriska svårigheter. Omfattningen av barn med koncentrationssvårigheter har 

enligt Ingestad (2006) utvecklats till att utgöra en av de vanligaste orsakerna till att eleverna 

inte når målen och därmed får specialpedagogiskt stöd. Som vi tidigare nämnt är det inte 

säkert att ett barn med koncentrationssvårigheter har en svagt utvecklad motorik, utan det kan 
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finnas andra orsaker bakom. Däremot påvisar Ericssons (2003) studie att ungefär hälften av 

de elever som har koncentrationssvårigheter även har motoriska problem, vilket innebär att 

det fortfarande är ett stort antal elever som har problem med både den motoriska förmågan 

och koncentrationsförmågan. Sammanfattningsvis kan vi från respondenterna och tidigare 

forskning utläsa att elever med motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter utgör 

en stor andel av dem som är i behov av särskilt stöd i dagens skola. Vi är därför eniga med 

Ericsson (2003) och samtliga respondenter i vår undersökning då de anser att skolan behöver 

ha en större beredskap och kunskap för att undervisa barn med motoriska problem och 

koncentrationssvårigheter. 

 

6.2.4 Behovet av rörelseträning 
Respondenterna menar att det inte bara är barn i behov av extra motorisk träning som behöver 

mer rörelseträning. De är överens om att det inom en snar framtid blir ett måste att skolan 

erbjuder eleverna utökad undervisning i idrott och hälsa eftersom de hävdar att barn idag rör 

sig i allt mindre utsträckning i sin vardag. Att rörelseträning för samtliga elever behövs kan vi 

även utläsa av Sigmundsson & Vorland Pedersens (2004) tankar då de menar att den 

motoriska utvecklingen avstannar utan träning, medan extra träning verkar på ett positivt sätt. 

De poängterar att det krävs mycket övning för att lära sig motoriska färdigheter och att den 

motoriska utvecklingen är en livslång process. Vi är därför av åsikten att skolan har ett stort 

ansvar för att utveckla eleverna inom detta område och för att ge dem de bästa möjligheterna 

att utvecklas efter sin förmåga och därmed nå de uppsatta målen i kursplan och läroplan. 

Dessutom menar vi att tiden för ämnet idrott och hälsa borde utökas med tanke på vad 

respondenterna och tidigare forskning visar. Enligt Borglin & Lindgren (2005) är Sverige det 

land i Europa som har näst minst antal undervisningstimmar i ämnet idrott och hälsa. Vi 

ställer oss frågan om antalet timmar i ämnet är förenligt med de prestationskrav som skolan 

har på dagens elever med tanke på alla mål som ska uppfyllas. Med tanke på att 

respondenterna påvisar att hälsa och lärande är väldigt intimt förbundna med varandra och att 

medveten rörelseträning enligt Gustafsson & Hugoh (1987) skapar goda förutsättningar för 

inlärningsförmågan anser vi att antalet timmar i idrott och hälsa i första hand borde utökas. Vi 

vill här belysa att medveten rörelseträning enligt Gustafsson & Hugoh (1987) inte enbart 

skapar förutsättningar för inlärning, utan de menar att den dessutom ökar 

koncentrationsförmågan, stärker självförtroendet och utvecklar samarbetsförmågan. Med 

tanke på de värden de ser med medveten rörelseträning anser vi att skolan behöver förstå 
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vikten av att bedriva mer rörelseträning för samtliga elever i skolan, men framför allt behöver 

skolan erbjuda extra motorisk träning för de elever som är i behov av extra rörelseträning. Vi 

undrar om antalet barn i behov av särskilt stöd skulle minska om Sverige istället låg i topp i 

statistiken när det gäller antalet timmar i idrott och hälsa?  

 

6.2.5 Specialundervisning med motorisk inriktning 
Då både den forskning vi har studerat och respondenternas tankar och erfarenheter visat att 

den motoriska förmågan har inverkan på koncentrationsförmåga, personlighetsutveckling, 

inlärningsförmåga samt social förmåga, ställer vi oss frågan om varför specialundervisning 

med motorisk inriktning i ämnet idrott och hälsa inte verkar vara så utbrett i dagens skola. 

Specialundervisning ses som en självklarhet i flera andra ämnen, och bland annat anser 

Gustafsson & Hugoh (1987) och Ericsson (2003) att medveten rörelseträning kan underlätta 

för elevernas inlärningsförmåga i stort. Wallenkrans (1997) förstärker deras resonemang när 

hon betonar vikten av ett positivt samspel mellan motorik och övriga sinnen för att lättare 

kunna tillägna sig kunskap. Vi menar i enlighet med Kadesjö (1992) att problem som kräver 

specialundervisning i andra ämnen inte behöver bero på bristande ämneskunskaper och 

begåvning utan kan orsakas av brister i den motoriska och sociala utvecklingen. Många elever 

kan även uppvisa ett beteende som enligt oss gör att de får specialundervisning i andra ämnen. 

Det kan gälla såväl svårigheter med koncentrationen som med förmågan att fungera socialt i 

grupp. Med stöd av både respondenterna och Ericsson (2003) menar vi att skolan bör 

undersöka om detta beteende kan ha sin grund i motoriska problem. Som vi tidigare nämnt är 

det viktigt att se dessa komplexa problem i ett helhetsperspektiv för att kunna utröna vad det 

är som orsakar svårigheterna med inlärning eller beteendet. Det behöver alltså inte vara 

motoriska problem som orsakar svårigheter inom andra områden, men möjligheten bör alltid 

undersökas eftersom det är viktigt att elever med motoriska problem och/eller 

koncentrationssvårigheter erbjuds rätt stödåtgärder för att kunna utvecklas både i och utanför 

skolan.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2005) och Ericsson (2003) lyfter fram en viktig aspekt då de 

menar att de flesta barn med stora motoriska problem har kvar dessa svårigheter långt upp i 

åldrarna om de inte erbjuds medveten motorisk träning. Vi ställer oss frågan om medveten 

motorisk träning redan från skolstarten därmed kan få långsiktig effekt på så sätt att fler elever 

når målen för att ta sig in på de nationella programmen på gymnasieskolan. 
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6.2.6 Samarbete mellan skola – skolhälsovård - sjukvård 
Flertalet av respondenterna är av åsikten att det bör vara läraren i idrott och hälsa som 

ansvarar för elevernas motoriska utveckling. Däremot uttrycker samtliga en önskan om ett 

samarbete mellan läraren i idrott och hälsa och skolhälsovården för att upptäcka, utreda och 

hjälpa elever i behov av extra motorisk träning.  

 

En av respondenterna anser att det är upp till läraren i idrott och hälsa att skaffa sig kunskap 

inom området för att kunna bemöta och undervisa sina elever efter deras behov eftersom den 

primära sjukvården har bristande kunskap om barn med motoriska problem. Vidare betonar 

han att dessa elever är ”för dåliga” för skolan och ”för friska” för sjukvården. Ingestad (2006) 

hänvisar till Skolverket som förespråkar att kompetensen inom området kan utvecklas genom 

att pedagoger samarbetar närmare med experter inom olika discipliner. Ett utvecklat 

kompetensutbyte och samarbete mellan sjukvården, skolhälsovården och skolan skulle enligt 

vår mening kunna utmynna i att fler barn med motoriska brister upptäcks och får stöd. Vi 

hävdar att det skulle kunna bidra till att underlätta skolsituationen och utvecklingen för fler 

elever och där ett större antal elever skulle få en realistisk möjlighet att nå de uppsatta målen i 

läroplanen och kursplanerna.  

 

6.3 Verksamhetens utformning 

I denna del diskuteras verksamhetens utformning när det gäller observationer av barnens 

motorik samt metodik för extra motorisk träning. 

 

6.3.1 Observationer  
Motoriken påverkar enligt Kadesjö (1992) det mesta ett barn gör i många olika situationer, 

och svårigheter med den motoriska förmågan kan påverka hur barnet fungerar samt hur det 

uppfattas av sig själv och andra. Han betonar därför att barn med motoriska svårigheter 

behöver uppmärksammas och få hjälp. Även Ericsson (2005a) betonar vikten av motoriska 

observationer vid skolstarten för att upptäcka barn med motoriska problem. Hon påpekar att 

motoriska brister inte försvinner av sig självt och att barnen utan stöd och träning på ett tidigt 

stadium riskerar att ha kvar sina problem genom hela sin skoltid. Samtliga respondenter i 

undersökningen bedriver någon form av observation av barnens motorik vid skolstarten vilket 

vi ser som positivt med tanke på både Kadesjö (1992) och Ericssons (2005a) tankar om vikten 
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av tidiga observationer och stödinsatser. Respondenterna utgår samtliga från en mall som 

syftar till att kartlägga barnens grundmotoriska färdigheter. Vi ställer oss frågan om fler barn 

med motoriska problem skulle uppmärksammas och få det stöd de är i behov av om 

motorikobservationer var ett obligatoriskt inslag vid skolstarten. Ingestad (2006) menar att 

koncentrationssvårigheter är en av de vanligaste orsakerna till att elever inte når målen för 

skolår 9. Om motorikobservationer och medveten motorisk träning genomförs redan från tidig 

ålder så kanske fler elever enligt vår mening skulle kunna nå målen och därmed kunna ta sig 

in på de nationella programmen på gymnasieskolan. 

 

Enligt Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) kan inte barnens motorik betraktas som 

färdigutvecklad när de börjar skolan. Som vi tidigare nämnt anser de att den motoriska 

utvecklingen är en livslång process och att skolan därmed har en betydelsefull uppgift med att 

utveckla barnens motoriska förmåga. En av respondenterna arbetar tydligt efter denna princip 

då han gör motorikobservationer på samtliga elever i skolår ett för att först i år två sätta in 

eventuella stödåtgärder då han återigen utför observationer på samtliga elever. Han motiverar 

detta med att elevernas motorik utvecklas mycket under denna ålder och att stödåtgärder 

därför inte behöver vara aktuellt under det första året då han först och främst vill ge dem 

chansen att själva utveckla motoriken.  

 

6.3.2 Metodik för extra motorisk träning 
Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) menar att den motoriska förmågan behöver 

stimuleras för att utvecklas och att extra träning är positivt för motoriken. Sandborgh-

Holmdahl & Stening (1993) anser att rörelseträning bör präglas av grovmotorik, finmotorik, 

kroppsuppfattning, visuell perception, auditiv perception och balans. Respondenterna i 

undersökningen är eniga om att det krävs grundmotoriska individanpassade övningar med en 

tydlig progression för ett lyckat resultat. Sandborgh-Holmdahl & Stening (1993) understryker 

även vikten av att pedagogen har ett tydligt syfte med den medvetna rörelseträningen. De 

menar även att undervisningen bör utmärkas av en lugn, trygg och positiv atmosfär. 

Respondenternas val av metod skiljer sig dock åt och det är tydligt att tre av respondenterna är 

utbildade inom sensomotorik. Deras extra träning kännetecknas förutom grovmotorik, 

finmotorik, kroppsuppfattning och balans även av träning inom visuell- och auditiv 

perception. De betonar även vikten av korta, intensiva och specifika pass. Två av de tre 

respondenterna med sensomotorisk utbildning hävdar att barn med motoriska svårigheter inte 
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utvecklar sin motorik av enbart en extra lektion med motorisk inriktning utan att det krävs 

dagliga pass i en till tre terminer. I enlighet med den tredje av dessa respondenter anser vi 

dock att vanliga lektioner i idrott och hälsa kan vara positivt för barn med motoriska problem 

och att det då är ännu bättre om dessa lektioner innehåller inslag av grundmotoriska övningar. 

Vi är av uppfattningen att all rörelseträning är positiv för elevernas motoriska utveckling men 

att daglig motorisk träning alltjämt är att föredra. 

 

Enligt vår mening har skolan förutsättningar att utveckla elevernas motoriska färdigheter, dels 

i ämnet idrott och hälsa men även genom daglig fysisk aktivitet. Samtliga respondenter i 

undersökningen genomför någon form av daglig fysisk aktivitet. Enligt Lpo 94 ska skolan 

sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet. För att denna strävan i läroplanen ska 

efterlevas anser vi dock att det krävs en ändring från en strävan till ett obligatoriskt inslag i 

skolans dagliga verksamhet. Skolverket (2000) belyser trots allt vikten av daglig fysisk 

aktivitet och vi menar att pedagogens roll gällande syfte och upplägg har stor betydelse för 

om rörelseträningen får en positiv effekt. Hur pedagogen bemöter och förstår elever med 

motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter är därmed av stor betydelse. 

 

7 Slutord 

I vår undersökning har vi märkt att tidigare forskare står väldigt nära varandra när det gäller 

tankar och resonemang. Vi tolkar detta som att de är eniga om att motorik, 

koncentrationsförmåga, inlärningsförmåga, personlighetsutveckling och social kompetens har 

inverkan på varandra. Det är därför viktigt att se barnens svårigheter i ett helhetsperspektiv för 

att kunna erbjuda dem de stödåtgärder som barnen är i behov av. 

 

7.1 Summering 

I början av uppsatsen ställdes tre frågeställningar som har legat till grund för undersökningen. 

Vi anser att vi har fått svar på samtliga frågeställningar, emellertid hade vi önskat ett tydligare 

och djupare resultat angående sambandet mellan motorisk förmåga och 

koncentrationsförmåga. Liksom tidigare forskare uppfattar vi att respondenterna i 

undersökningen har svårt att med ord tydliggöra sitt resonemang kring detta samband. 
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På frågan om pedagogerna upplever att rörelseträning har effekt vid lärande för barn med 

motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter kan vi av undersökningen utläsa att 

respondenterna upplever att rörelseträning har effekt vid lärande. De är samtliga av åsikten att 

det finns ett samband mellan motorik och koncentrationsförmåga och menar att 

koncentrationsförmågan går att förbättra genom medveten motorisk träning. De ser även ett 

samband mellan motoriska problem och läs- och skrivsvårigheter och anser att motorisk 

träning är positiv för elevens hela lärandesituation.  

 

På frågan om hur pedagogerna arbetar med medveten motorisk träning framkom det att den 

medvetna motoriska träningen bör vara individanpassad med en tydlig progression där de 

grundmotoriska övningarna anpassas till elevernas utveckling. Det som framförallt skiljer 

respondenternas verksamhet åt är intensiteten i träningen och hur ofta den genomförs. De 

understryker även att rörelseglädje ska genomsyra verksamheten för att skapa en positiv 

attityd till den motoriska träningen men även till fysisk aktivitet i ett livslångt perspektiv. 

Respondenterna betonar emellertid att alla barn i skolan är i behov av daglig fysisk aktivitet 

för att utveckla de motoriska färdigheterna. Samtliga respondenter utför observationer av 

barnens motorik och påvisar vikten av att tidigt uppmärksamma och ge stöd åt barn med 

motoriska svårigheter.  

 

Pedagogernas erfarenheter av medveten motorisk träning visar att de enhetligt framhåller den 

extra motoriska träningen som ett nödvändigt inslag i skolans obligatoriska verksamhet. De 

motiverar vikten av obligatorisk träning för barn med svårigheter med att det finns ett stort 

antal barn i dagens skola som har motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter som 

är i behov av särskilt stöd. Hälsa och lärande hör enligt respondenterna ihop och det främsta 

syftet med verksamheten är att ge eleverna grundförutsättningar för en positiv och givande 

lärandesituation. För att skapa dessa förutsättningar är de eniga om att verksamheten bör 

skötas av kompetent personal med ett genuint intresse för barns motoriska utveckling. 

 

7.2 Metoddiskussion 

Vid samtliga intervjutillfällen hade vi gott om tid till att bekanta oss med pedagogen och 

småprata kring verksamheten. På två av skolorna fick vi även möjlighet att observera 

pedagogernas undervisning före intervjun vilket vi upplevde som positivt. Vi anser inte att det 

påverkade själva intervjun men att det ur undersökningens syfte var intressant att observera 
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själva verksamheten. Pilotundersökning fungerade bra och vi behövde inte göra några 

nämnvärda förändringar till kommande intervjuer. Vi deltog båda två vid pilotintervjun där en 

av oss var ansvarig för intervjun medan den andre gjorde fortlöpande anteckningar och ställde 

nödvändiga följdfrågor när tillfälle gavs. Vi fick känslan av att den passive intervjuaren kunde 

utnyttjas bättre genom att enbart beakta och observera under intervjun för att först på slutet 

ställa eventuella frågor. Vi upplevde att tillvägagångssättet med en huvudansvarig intervjuare 

skapade ett bättre flyt i samtalet och gav en öppnare och djupare konversation då 

intervjusituationen kändes mer naturlig. 

 

Då extra motorisk träning inom skolan inte verkar vara en speciellt utbredd verksamhet har vi 

upplevt vissa svårigheter att finna respondenter till intervjuundersökningen. Respondenterna i 

undersökningen har samtliga bidragit med olika kunskaper och erfarenheter till att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Tre av respondenterna är utbildade inom sensomotorik och 

arbetar med detta vid sidan av den ordinarie verksamheten som pedagoger. Deras erfarenheter 

och fördjupade kunskaper har varit väldigt intressanta att ta del av och givit oss en större 

förståelse för vad motoriska problem innebär. 

 

7.3 Fortsatt forskning 

Vi har i denna uppsats studerat pedagogers erfarenheter av extra motorisk träning samt om 

motorisk träning har någon betydelse för koncentrationsförmågan med fokus på 

inlärningssituationen i skolan. Ingestad (2006) menar att koncentrationssvårigheter är en av de 

vanligaste orsakerna till att elever inte når grundskolans mål. Vi har i uppsatsen ställt frågan 

om fler elever skulle kunna nå målen i skolår 9 och därmed kunna ta sig in på de nationella 

programmen på gymnasieskolan om motorikobservationer och medveten motorisk träning 

genomförs som ett obligatoriskt inslag redan från skolstarten. Till framtida undersökning 

skulle det därför vara intressant att jämföra om det finns någon skillnad mellan elever med 

motoriska problem och/eller koncentrationssvårigheter som har haft olika förutsättningar 

under sin skolgång när det gäller stöd och åtgärder. Finns det någon märkbar skillnad mellan 

dessa elevers motoriska förmåga och inlärningsförmåga? Ger den tidigt insatta motoriska 

träningen någon märkbar effekt för dessa elever när det gäller att uppnå målen för skolår 9, 

mål som ligger till grund för att kunna studera vidare på de nationella programmen på 

gymnasieskolan? 
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