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Abstrakt  
Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust 

att lära. I leken skapar barn sociala relationer tillsammans med andra barn där de också lär sig 

att kommunicera, lösa konflikter, känna empati och medkänsla för andra barn. I leken tränas 

även barns allsidiga rörelsekompetens vilket krävs för att de ska känna trygghet och stärka sitt 

självförtroende. Barn med motoriska brister kan ibland uppleva problem i leken då de inte har 

en allsidig grundläggande rörelsekompetens. Syftet med arbetet var att undersöka om lärare i 

Idrott och hälsa uppfattar någon anknytning mellan barns motorik och deras sociala relationer. 

Metoden utfördes genom kvalitativa intervjuer med sex lärare i Idrott och hälsa varav två 

även är specialidrottslärare. Könsfördelningen är två män och fyra kvinnor. Resultatet visar 

att lärarna i Idrott och hälsa uppfattar en viss anknytning mellan motorik och sociala 

relationer då god motorik kan skapa förutsättningar för sociala relationer. Dock belyser 

intervjupersonerna inte motoriken som den enda faktorn. Barnets personlighet, föräldrarnas 

stöd och uppmuntran, lärarens arbete i klassen samt tolerans från klasskamrater är andra 

faktorer som kan ha en anknytning till barns sociala relationer.  

 
Nyckelord: barn, Idrott och hälsa, motorik, sociala relationer.
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Förord  
Idrott och hälsa är ett högaktuellt ämne som blivit mer och mer omtalat i media. Det är ett 

ämne som vi är mycket intresserade av då vi båda utövar diverse idrottsaktiviteter. Vår 

förförståelse angående barns motorik i anknytning till sociala relationer har å ena sidan 

teoretiska grunder genom utbildningen. Å andra sidan har vi inga större erfarenheter ur en 

lärare i Idrott och hälsas perspektiv förutom det VFU:n (verksamhetsförlagd utbildning) 

erhållit oss. Under vår lärarutbildning valde vi att specialisera oss på ”Lek, rörelse, idrott och 

hälsa”. Specialiseringen gav oss både praktiska och teoretiska kunskaper inom ämnet. Bland 

annat fick vi lärdom om hälsans viktiga aspekter för alla människor samt grundläggande 

kunskaper om barns motoriska utveckling och dess samband med övrig utveckling. Att ha 

kunskaper om barns motorik är viktigt, särskilt för lärare i grundskolans tidigare år. Vi ville 

fördjupa oss om barns motorik, därför valde vi att undersöka om barns motorik har en 

anknytning till sociala relationer. Vi upptäckte att det tidigare inte forskats särskilt mycket 

inom detta ämne. 

 

Arbetsgången har delats upp jämnt mellan båda författarna. Till en början arbetade vi mycket 

tillsammans, men när vi fått struktur på arbetet började vi att fördela arbetet i viss mån för att 

inte gå miste om dyrbar tid. Vi har självklart träffats efter det enskilda arbetet för att 

sammanställa, diskutera och eventuellt göra ändringar.  

 

Vi skulle vilja tacka alla våra medverkande intervjupersoner för att de ställt upp och hjälpt oss 

i vårt examensarbete. Ett stort tack även till våra handledare Linn Eriksson och Lars Kristén 

på högskolan i Halmstad som hjälpt oss och varit ett stort stöd i vårt arbete. Sist vill vi tacka 

Emil för hjälpen med alla tekniska problem som uppstod under arbetets gång. 



4 

 

  

 

Innehållsförteckning 
Abstrakt  

Förord 

1. Inledning ............................................................................................................................6 

1.1 Syfte..................................................................................................................................................................9 

1.2 Frågeställning..............................................................................................................................................9 

1.3 Centrala begrepp.....................................................................................................................................10 

2. Litteraturgenomgång ........................................................................................................12 

2.1 Motorikens olika dimensioner.........................................................................................................12 

2.3 Ämnet Idrott och hälsas uppdrag i skolan..................................................................................17 

2.4 Teoretisk ansats ......................................................................................................................................22 

3. Metod...............................................................................................................................24 

3.2 Kvalitativ intervjumetod.....................................................................................................................24 

3.3 Urval..............................................................................................................................................................25 

3.4 Intervjuguide ............................................................................................................................................26 

3.5 Genomförande............................................................................................................................................27 

3.6 Databearbetning......................................................................................................................................28 

3.7 Etiskt förhållningssätt ..........................................................................................................................29 

4. Resultat ............................................................................................................................30 

4.1 Intervjuer med lärare i Idrott och hälsa ......................................................................................30 

4.2 Barns motorik i anknytning till sociala relationer.................................................................. 30 

4.2.1 Sociala relationers betydelse för barn ...................................................................30 

4.2.2 Självförtroendets inverkan på sociala relationer....................................................31 

4.2.3 Barns sociala relationer i skolan ...........................................................................31 

4.2.4 Grundläggande motorisk rörelsekompetens..........................................................32 

4.2.5 Motorik och barns sociala status...........................................................................33 

4.3 Innebörden av daglig fysisk aktivitet............................................................................................35 

4.3.1 Förändrade motoriska förutsättningar...................................................................35 

4.3.2 Föräldrarnas ansvar med avseende på barns rörelseaktiviteter ..............................36 

5. Analys och diskussion ......................................................................................................37 



5 

 

  

5.1 Barns motorik i anknytning med sociala relationer enligt lärarna i Idrott och hälsa

.................................................................................................................................................................................37 

5.2 Innebörden av vardaglig fysisk aktivitet.....................................................................................41 

5.2.1 Anknytningen mellan lek och barns motorik ........................................................41 

5.2.2 Förändrade motoriska förutsättningar...................................................................42 

5.3 Metoddiskussion.....................................................................................................................................44 

6. Slutsatser och implikationer..............................................................................................46 

Litteraturförteckning ............................................................................................................48 

Bilaga 1................................................................................................................................................................51 

Bilaga 2................................................................................................................................................................55 

 



6 

 

  

1. Inledning 

Människor är beroende av sociala relationer och tvärtom, det vill säga samhället är beroende 

av människor. En enskild människa har i sig liten betydelse utan grupptillhörighet. Den 

enskilda människan bör skådas som en del i en social grupp eller i ett samhälle. Människan 

speglar sig själv beroende på hur andra i den sociala gruppen betraktar en (Svensson, 1992). 

Det är genom erfarenheter, livsvillkor, kunskap och samspel med andra individer som våra 

värderingar och uppfattningar formas. De påverkar i sin tur människans självförtroende 

(Raustorp, 2004). 

 

Det finns faktorer som exempelvis kost och träning, som inverkar på människors 

välbefinnande. Utöver detta kan likaså sociala relationer inverka på en människas 

välbefinnande. Sociala relationer har stor betydelse för människans uppväxt, utveckling och 

hälsa och är en faktor som kan påverka en individs hälsa på ett kraftfullt och omedelbart sätt 

(a.a.). 

 

Dagens samhälle är ofta förenat med stillasittande aktiviteter. Förr ställde samhället höga 

fysiska krav men dagens modernisering kan innebära vissa problem för våra kroppar då den 

fysiska kapaciteten förändrats. Människan är skapt och mår bra av rörelse. Det är av särskild 

betydelse för den växande individen (Annerstedt, Hansen och Langlo-Jagtoien, 2002). I 

samhället är det barnen som är mest aktiva men idag tyder det på att barn är mer stillasittande 

än förr (Raustorp, 2004). Tekniken har förenklat vår vardag så att det i allt mindre mån krävs 

någon fysisk ansträngning (Annerstedt, et al, 2002). Rörelseaktiviteter på fritiden har till stor 

del blivit ersatt med TV/dvd och dataspel (Larsson och Meckbach, 2007; Raustorp, 2004). 

Barn och unga har blivit alltmer inaktiva vilket kan leda till ökad vikt, svagare kropp och 

försämrad motorik (Larsson och Meckbach, 2007).  

 

Idag ägnar vi oss i allt mindre utsträckning åt spontan rörelseaktivitet. Spontaniteten 

försvinner och ska vi förmå oss att motionera krävs träningskläder, hälsoinstitut eller gym. 

Även hos barnen råder en ökad benägenhet till organiserad fysisk aktivitet (Duesund, 1996; 

Larsson och Meckbach, 2007). Idag framhävs den fysiska aktiviteten mer och mer som ett sätt 

att bidra till ett ökat hälsotillstånd även hos barn och ungdomar (Larsson och Meckbach, 

2007). 
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Forskning har gjorts kring betydelsen av daglig rörelse för det kognitiva tänkandet och den 

positiva påverkan av självkänslan (Blatt, Oriel & George, 2008; Ericsson, 2003; Johansson, 

2008; Kristén, 2003; Wolmesjö, 2006). Den dagliga rörelsen kan förbättra grovmotoriken, 

koncentrationsförmågan samt studieresultaten. Att röra på sig har grundläggande betydelse 

för hur vi utvecklas som människor och för hur vi uppfattar oss själva. Det finns ett samband 

mellan självkänsla och fysiskt och psykiskt tillstånd (Annerstedt et al, 2002). I viss 

omfattning har det forskats om den fysiska aktivitetens inverkan på sociala relationer 

(Mjaavatn och Gundersen, 2005; Blatt et al. 2008). Att ha en helhetssyn på barns utveckling 

är något som konstateras mer och mer (Annerstedt et al. 2002; Duesund, 1996; Hammar och 

Johansson, 2008). Det innebär att hänsyn bör tas till individens motoriska, fysiska, kognitiva 

samt sociala utvecklingen (Hammar och Johansson, 2008). 

  

Motorik är en del av barnets personlighetsutveckling. Tillsammans med motoriska, fysiska, 
kognitiva och sociala aspekter utvecklas barnet (Hammar och Johansson, 2008). Motorik 
betyder rörelseförmåga och innebär processer som involverar kroppens muskler. Barns 
motorik tränas i skolan inom ämnet Idrott och hälsa (Annerstedt et al. 2002).  

 

I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94), tas alla människors lika värde upp. Skolan ska skapa solidaritet med svaga och utsatta. 
Dessutom ska skolan arbeta för ökad förståelse för andra människor och undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov för att främja deras fortsatta lärande. 
Hänsyn ska också tas till elever i behov av särskilt stöd enligt skollagens andra paragraf. 
Läroplanen tar också upp lekens betydelse för barns tillämpning av kunskaper. ”Skolan ska 
sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”. 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s 7). 

 

I Skolverkets kursplan för Idrott och hälsa berörs helhetssynen på barns utveckling. 
Kursplanen beskriver att tankar, känslor och kropp är beroende av varandra och samverkar. 
”Ett grundläggande syfte med ämnet är också att skapa förutsättningar för alla att delta i olika 
aktiviteter på sina egna villkor, utveckla gemenskap och samarbetsförmåga samt förståelse 
och respekt för andra”. Ämnets syn på hälsoperspektivet innefattar såväl fysiskt, psykiskt som 
socialt välbefinnande (a.a.). 
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Det finns ett samband hos barnet mellan den fysiska förmågan och känslan av att inte räcka 

till vilket kan leda till att barnet går miste om sin sociala träning (Larsson och Meckbach, 

2007). Vågar barnet lita på sin fysiska förmåga och känner trygghet med sina kroppsrörelser, 

kan de erhålla olika typer av rörelseaktiviteter (Annerstedt et al, 2002). Barn förknippar hälsa 

med psykiska och sociala situationer och dess välbefinnande relateras oftast till omgivningen 

(Raustorp, 2004).  

 
”Under gympatimmarna i skolan är det alltid viktigt vem som vinner och vem 

som förlorar, och när vi springer ikapp är det alltid jag som kommer sist”. 

Flicka, 13 år, osynlig funktionshämning (Duesund, 1996, s 156). 

 

Tiden i skolan är av stor betydelse för barn. Om barnet tilldelas en bra lärare och bra kompisar 

befinner sig barnet i en miljö som ger positiva effekter på dess välbefinnande. Därför har 

relationer och trivsel stor påverkan för ett barns välbefinnande (Raustorp, 2004). 

 

Nedskärningar i ämnet Idrott och hälsa har medfört att barn får mindre träning, blir mindre 

motoriskt stimulerade och får färre tillfällen till socialisation som ämnet ofta medför 

(Ericsson, 2003; Ericsson, 2005). Lärare har en viktig roll med att skapa trygghet och goda 

förutsättningar för att barn ska kunna utvecklas och må bra. Det är lärarnas roll att se till att 

det sociala klimatet fungerar i skolan (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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1.1 Syfte  
Syftet med examensarbetet var att undersöka lärares i Idrott och hälsa uppfattningar om barns 

motorik har en anknytning till sociala relationer. Undersökning inriktades på grundskolans 

tidigare samt senare år.  

 

1.2 Frågeställning 
• Vilka uppfattningar har lärare i Idrott och hälsa om anknytningen mellan motorik och 

sociala relationer? 
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1.3 Centrala begrepp 
 

Nedan ges förklaringar till de begrepp som används i examensarbetet. 

 

Motorik – Omfattar alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera 

våra kroppsliga rörelser (Annerstedt et al, 2002). Är en del av barnets personlighetsutveckling 

och ligger till grund för allt lärande (Hammar och Johansson, 2008). Innefattar grundformer 

som att springa, hoppa och rulla som barn ska kunna utföra med balans och kontroll (Larsson 

och Meckbach, 2007) 

Sociala relationer – Människor i samvaro med andra där positiva upplevelser uppstår. 

(Annerstedt et al, 2002). Vygotskij (Bråten, 1998) ser det som en utväxling och en överföring 

av ett kulturellt förråd. Rydqvist och Winroth (2004) förklarar begreppet som hur samspelet 

mellan individer och den omgivande miljön fungerar. 

Självkänsla – En uppfattning av oss själva, en beskrivning av vad eller vem man är 

(Raustorp, 2004). 

Fysisk aktivitet – Definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning och ökat 

välbefinnande (Annerstedt et al, 2002). Fysisk aktivitet påverkas av flera faktorer såsom 

sociala, kulturella, personliga samt av föräldrar. Det är oerhört viktigt att växande barn 

erhåller fysisk aktivitet (Raustorp, 2004). Vid fysisk aktivitet är det kroppens funktion, 

utseende och träningens kroppsliga påverkan som är väsentliga (Larsson och Meckbach, 

2007). 

Grovmotorik – Rörelser som i huvudsak sker med hjälp av de stora muskelgrupperna i 

armar, rygg, mage och ben (Annerstedt et al, 2002; Larsson och Meckbach, 2007). Kontroll 

över de grovmotoriska rörelserna är en förutsättning för att kunna uppnå en allsidig 

rörelsekompetens (Larsson och Meckbach, 2007) 

Allsidig rörelsekompetens – En motorisk säkerhet som ger möjlighet till olika 

rörelseaktiviteter såsom deltagande i spel och lekar. Minskad utövning av fysisk aktivitet 

bland barn får negativa följder på den allsidiga rörelsekompetensen (a.a.). 

Motorisk utveckling – Förändring i motoriskt beteende över tid. Denna förändring beskrivs i 

förhållande till ålder och/eller till färdighetsnivå. Förändringen kan vara kvantitativ i form av 

nya färdigheter, eller kvalitativ i form av förbättring av redan utvecklade färdigheter 

(Annerstedt et al, 2002). 
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Försenad motorisk utveckling – En motorisk brist från det som anses normalt i en viss ålder 

(Annerstedt et al, 2002). 

Sensomotorik – Ett samspel mellan sinnena och motoriken (a.a.). 

Automatisering – En grundläggande förutsättning för att utförandet av rörelsen ska ske utan 

större tankeverksamhet kring rörelsen (Annerstedt et al, 2002; Hammar och Johansson, 2008). 

Olika motoriska rörelser som kan utföras med hjälp av tidigare rörelseerfarenheter (Larsson 

och Meckbach, 2007). 

Psykomotorik – Ett samspel mellan motoriska och psykiska faktorer, med betoning på 

tänkande och känslor vilket har stor betydelse för rörelse (Johansson, 2008). 
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2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Motorikens olika dimensioner 
Motorik står för en interaktion mellan kroppens olika delar vilket gör rörelsen kroppsligt 

möjlig (Annerstedt et al. 2002). Grunden till lärande beror till stor del på motoriken (Hammar 

och Johansson, 2008). Att ha god motorik leder till att barn stärker både självkänsla och 

koncentrationsförmåga vilket kan bidra till en utveckling av kognitiva funktioner och sociala 

förmågor (Larsson och Meckbach, 2007). Kroppen har stor inverkan på psyket och tvärtom 

(Johansson, 2008). Johansson och Hammar (2008) har i sitt arbete blivit inspirerade av 

Kiphard, den psykomotoriska pedagogikens grundare, genom att se till hela barnets 

utveckling och dess samband. Motorikens olika dimensioner är fysisk, emotionellt, kognitiv 

och social. Ett barns motoriska utveckling är beroende av alla dessa dimensioner, en så kallad 

holistisk syn (Hammar och Johansson, 2008). Helhetssynen formar ett barns rörelseuttryck 

och dess sociala relationer (Johansson, 2008). 

 

 
Figur 1. Från "Visst kan alla vara med! - i idrott, lek och spel" (s.13), av Hammar och 

Johansson, 2008. Reproducerad med tillstånd. 

 

”Motorisk utveckling kan definieras som en förändring i motoriskt beteende över tid” 

(Annerstedt et al. 2002, s 32). Kiphard (citerad i Hammar och Johansson, 2008) delar upp den 

motoriska utvecklingen i fyra olika faser. Den första kallas den neuromotoriska fasen vilket 

innebär en utveckling av nervsystemet. Den andra fasen är den sensomotoriska då vi rör oss 

med hjälp av våra sinnesintryck. Beroende på arv och mognad och från stimulering från 
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miljön, samordnas och tolkas intrycken (Annerstedt et al, 2002). Psykomotoriska fasen är den 

tredje och det är i denna fas som barnet upplever en känsla i samband med rörelse. Klarar 

barnet av rörelserna får de en positiv känsla i samband med aktiviteten. Den sista och fjärde 

fasen är den sociomotoriska som inträffar i skolåldern. Under denna fas skapar barnet sociala 

relationer och utför rörelser som ofta används i lekar. Fasen medför ett utvecklande av social 

upplevelse samt kommunikation. Det krävs att barnets utveckling i de tre första faserna 

fungerat bra för att kunna vara med i lekar på samma villkor tillsammans med andra barn 

(Hammar och Johansson, 2008; Johansson, 2008). 

 

Barns motoriska utveckling kan delas in i den grovmotoriska och den finmotoriska. Den 

första fasen i den grovmotoriska utvecklingen är reflexrörelserna som är en 

grundförutsättning för att kunna påbörja utvecklingen av nervsystemet. Nervsystemet behöver 

stimulans för att en rörelse ska kunna bildas. Desto större stimulans, ju mer utvecklas och 

förtätas nervsystemet (Annerstedt et al, 2002). Den finmotoriska utvecklingen är beroende av 

den grovmotoriska då den inte endast består av händerna och fingrarnas rörelser. Den 

finmotoriska utvecklingen består även av fötter, ögonrörelser, munnen och talets utveckling 

(Hammar och Johansson, 2008). 

 

Nästa fas utvecklas under de första levnadsåren och kallas för de mognadsbestämda 

rörelserna. Dessa rörelser, såsom exempelvis att krypa och lyfta huvudet, ligger kodade i 

generna och utvecklas i takt med fysisk tillväxt och mognad i bestämd turordning. Barns olika 

rörelsemönster beror på mognad och stimulering av fysisk aktivitet. Tillsammans med 

reflexrörelserna bildar dessa rörelser grunden för all vidare utveckling av motoriken 

(Annerstedt et al, 2002). 

 

Grundläggande naturliga rörelser inträffar då barnet lärt sig gå. Genom prövning och övning 

utvecklas spring, hopp, kast med mera. Hjärnan måste först planera enskilda rörelser innan de 

kan sättas ihop till en serie av rörelser (a.a.). 

 

Tekniska färdigheter är den sista fasen och bygger på barnets tidigare rörelseutveckling och 

erfarenhet. När en rörelse upprepats många gånger, bildas så småningom ett motoriskt minne 

och rörelsen är automatiserad (a.a.). En automatisering av rörelser skapas då barnet är aktiv i 

leken och på så vis skaffar sig rörelseerfarenheter (Hammar och Johansson, 2008). 
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2.1.1 Lekens betydelse för barn 
Rörelseerfarenheter, som tidigare nämnts, utvecklar inte bara motoriska färdigheter utan 

barnet tränar och utvecklar också sociala relationer och kommunikation med andra 

(Annerstedt et al, 2002). När barnet leker tränar det bland annat på hur regler tillämpas samt 

socialt samspel (Johansson, 2008). I leken lär barnet sig dessutom att lösa konflikter och 

känna empati och medkänsla för andra barn (Annerstedt et al, 2002). 

 

Genom leken befäster barnen bland annat sin motorik, kroppsuppfattning och sociala 

relationer. Det primära inom leken är att uppnå en lustfylld känsla, inte efter att nå fysisk 

träning (Engstöm, 1999). Det är i leken som den allsidiga rörelsekompetensen skapas. Är 

kompetensen välutvecklad, kan barnet känna trygghet och självförtroendet stärks, vilket i sin 

tur leder till rörelseglädje och en vilja till fysisk aktivitet. Rörelseglädjens speglas i barnets 

självförtroende. (Duesund, 1996; Larsson och Meckbach, 2007).  Barn och ungdomar som har 

ett högt självförtroende är inte lika fysiskt inaktiva som barn och ungdomar med låg 

självkänsla. Studier visar att barn med goda motoriska kompetenser har högre social status 

och blir lättare accepterade jämfört med andra barn (Larsson och Meckbach, 2007). 

 

En attraktiv lekkamrat uppvisar att barnet har en fungerande fysisk och sensomotorisk 

förmåga (Annerstedt et al, 2002). En oattraktiv lekkamrat har förminskat sitt sociala kapital 

och barnet har på ett eller annat sätt blivit socialt utfryst. Barnet drar sig också för att ta 

kontakt med andra då barnet vet att dessa har uppmärksammat dess negativa egenskaper 

(Carleheden, Lidskog och Roman, 2007). Först när barnet litar på sin fysiska förmåga och 

känner sig trygg med sina kroppsrörelser kan de tillägna sig olika typer av rörelseaktiviteter 

(Annerstedt et al, 2002). 
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2.2 Motorikens betydelse i social bemärkelse  
Det allra viktigaste bandet mellan jaget och samhället är den mänskliga kontakten. Det är 

genom olika sociala processer och förhållanden med andra individer som barnet utvecklar sitt 

självförtroende. I ungdomsåren är utseende och uppfattningen om sin kropp samt andras 

acceptans viktiga beståndsdelar för självkänslan (Duesund, 1996). 

 

Kroppen ses både subjektivt och objektivt då vi människor hör och ser men blir samtidigt 

hörda och sedda av andra människor. Människan är beroende av att fungera i olika relationer, 

då vi är en social varelse som trivs bäst i gemenskap med andra människor (Annerstedt et al, 

2002). Den primära socialisationen förekommer tillsammans med familjen och den sekundära 

socialisationen sker i skola och arbetsliv. Människan är i behov av en grupptillhörighet för att 

känna trygghet och för att bygga upp ett socialt nätverk. Socialisationsprocessen lär oss hur en 

viss roll i olika grupper förväntas uppträda (Rydqvist och Winroth, 2004). Den roll vi intar i 

olika sammanhang är beroende av vilken social status vi har. Den sociala statusen kan skilja 

sig beroende på sammanhanget. En individ kan ha olika sorters status vid ett och samma 

tillfälle vilket sociologer kallar för statusuppsättning. En viss status erhålls genom biologiska 

faktorer såsom genus, ålder och etnisk bakgrund. Detta är något som har verkan på sociala 

relationer då vi människor är känsliga för hur andra uppfattar oss (Giddens, 2007). Råder det 

oklara roller kan det ställa till problem, både för den som innehar rollen samt för folk runt 

omkring. I socialisationsprocessen är leken en grundläggande del i människans utveckling 

(Rydqvist och Winroth, 2004). Att trivas är en viktig term för välbefinnande och komponenter 

som bidrar till denna känsla är ”positiv självbild, meningsfull verksamhet, bra socialt nätverk 

samt en bra miljö” (Rydqvist och Winroth, 2004, s 62). Goda sociala relationer kan forma en 

människa till välbefinnande (Duesund, 1996). 

 

Barnen har under deras första levnadsår ingen förmåga att uppfatta människors olika 

identiteter, utan det är först då barnet är två till tre år som denna uppfattning sker. Barnet 

utvecklas främst genom imitation av andra i sin omgivning vilket bland annat inträffar genom 

leken. Nästa steg i utvecklingen sker i åttaårsåldern då barnet deltar i mer strukturerade lekar. 

Det är då barnet får en förståelse för andra människors generella uppfattningar. I leken 

behöver barnet ha en förståelse för olika regler samt förståelse för andra individer än endast 

sig själv (Giddens, 2007). När barn är mellan sju och nio år befinner de sig i en lugnare period 

i den sociala utvecklingen. Rättvisa är något som eftersträvas vilket kan leda till konflikter 
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inom leken. Under denna period råder stor respekt gentemot vuxna. Successivt utvecklar 

barnet ett så kallat ömsesidigt tankesätt och en förståelse för andra barn. När barnet är mellan 

nio och tio år har de utvecklat en ömsesidig respekt för andra barn men lyder inte alltid de 

vuxna. Barnet har numera utvecklat en förmåga att förstå roller och kan på så vis delta i större 

grupper när de leker. Barnet i 10-12 årsåldern kräver ett stort samspel med andra individer 

men uppvisar nu en större förmåga att anpassa sitt eget handlande efter andra. Nu uppfattar 

barnen ett större samband mellan olika känslor och kroppsliga reaktioner och börjar mer och 

mer reflektera över vilka de är. Det som sker härnäst är att barn på ett nytt sätt lägger märke 

till andras specifika personlighet (Annerstedt et al, 2002). 

 

Projektet Barn – bevegelse – oppvekst, BBO (Mjaavatn och Gundersen, 2005) har med 

utgångspunkt och samarbete med den svenska Bunkeflomodellen undersökt om en modell för 

fysiska aktiviteter kan ge mätbar effekt på barns fysiska, sociala och kognitiva utveckling. 

Författarna Mjaavatn och Gundersen har studerat ett urval elever sedan de börjat första klass, 

fram till att de slutförde fjärde klass. Författarna lyfter fram vikten av god kvalité på 

aktiviteterna vilket skulle kräva att lärarna och fritidspedagoger behövde utbildning. Barnen 

blev motoriskt testade med Körper – koordinations – test für Kinder och Allgemeier 

Sportmotorischer Test. Resultaten visar att motoriken bland barnen blivit sämre jämfört med 

för några år sedan. De barn som var motoriskt skickliga, oavsett kön, hade fler vänner i 

klassen än de motoriskt svaga barnen. Det visade sig genom att de motoriskt skickliga barnen 

både var mer önskade kamrater och samarbetspartner i skolan. Undersökningen visade också 

att de motoriskt skickliga barnen var mer populära än de som hade en hög aktivitetsnivå. 

Författarna drar slutsatsen att det mest gynnsamma för barn är att både vara fysiskt aktiva och 

inneha en god motorisk kompetens (Ericsson, 2006). Ericsson (2006) tycker emellertid att det 

råder oklarheter med rapporten. Det saknas bland annat en jämförelse mellan försöks- och 

kontrollskolor. Dessutom nämner författarna att lärare och fritidspersonal behöver utbildas. 

Ericsson (2006) undrar då vad dessa behöver lära sig som de inte hade kompetens till tidigare. 

 

Orsaker till barns motoriska brister kan vara ärftliga men kan också bero på sensomotorisk 

understimulering (Annerstedt et al, 2002). Johansson (2008) har undersökt detta på två elever 

i särskolan och upptäckte att dessa barn hade ett mycket lågt självförtroende och bristande 

närvaro. I studien har författaren analyserat kring tre kvalifikationer; jag – kompetens, 

objektkompetens och social kompetens. Johansson (2008) har använt en kvalitativ metod där 
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hon utfört intervjuer, gjort deltagande observationer samt filmat ett par lektioner. 

Undersökningen visade påtagliga förbättringar hos barnen. De hade fått bättre motorik och 

bättre självkänsla. Att självkänslan förbättrats hos barnen visade sig bland annat genom att 

barnen ville påkalla pedagogernas uppmärksamhet och visa deras prestation i olika aktiviteter. 

Det visades också genom att barnen tog en viss kontakt med övriga elever. 

 

Blatt et al (2008) har i sin doktorsavhandling utrett om gemensam träning efter skolan kan 

förbättra hälsan och sociala relationer. Studien inriktade sig på en heterogen grupp av barn 

och vuxna med funktionshämningar. Observationerna av den sociala förmågan samt olika 

motoriska tester visar att en förbättring skett. Enligt Blatt et al (2008) finns det många fördelar 

med fysisk aktivitet. Förbättring har bland annat visat sig i den fysiska och psykiska hälsan 

samt sociala relationer genom ökad självkänsla hos individen. Författarna poängterar att ett 

bemästrande i olika aktiviteter är extra betydelsefullt för barn med funktionshämningar. 

 

I Kristéns (2003) doktorsavhandling klarläggs de funktionshindrades förutsättningar inom 

idrotten. Författaren belyser idrott som metod för rehabilitering för funktionshindrade. Dock 

finns det olika ideal att eftersträva inom idrotten såsom utseende och prestation vilket kan 

bidra till en negativ upplevelse för funktionshindrade. Idealen kan leda till ett uteslutande 

inom idrotten. Kristén (2003) anser att alla individer ska ha en likvärdig tillgång till en livsstil 

som inrymmer fysisk aktivitet. Författaren strävar efter ett långsiktigt engagemang i idrott 

genom en anpassad fysisk aktivitet som inrymmer fysiska, psykiska, sociala och extentiella 

perspektiv på hälsan. 

 

 

2.3 Ämnet Idrott och hälsas uppdrag i skolan  
Skolan skall, som tidigare nämnt, sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger 

trygghet, vilja och lust att lära. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men 

även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredsställelse som ges genom att göra framsteg och övervinna 

svårigheter (Utbildningsdepartementet, 1998). I ämnet Idrott och hälsa bör var och en få 

känslan av att ”jag kan, ”jag duger” och ”jag får ta plats” (Larsson och Meckbach, 2007). 
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1995 fick Sverige nya läroplaner och i grundskolan kom den att kallas Lpo 94. Genom de nya 

läroplanerna fick alla skolämnen nya kursplaner. I idrottsämnet utfördes förändringar såsom 

att perspektivet försköts från ett prestationsinriktat synsätt till ett hälsoinriktat och namnet 

ändrades från Idrott till Idrott och hälsa. Det var inte det nya namnet som i första hand 

diskuterades, utan det som debatterades var nedskärningarna i antal timmar som nu väntade 

ämnet (Raustorp, 2004). Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) har en s.k. timplan där 

minst rekommenderade timmar beräknas. När Lpo 94 infördes minskade 

idrottsundervisningen i grundskolan från 600 timmar till 500 timmar, vilket innebär en 

minskning på 20 % (Ericsson, 2005). Orsaken till nerdragningar i idrottsundervisningen var 

att ge mer tid åt teoretiska ämnen (Raustorp, 2004). I sin avhandling hävdar Ericsson (2003) 

att två idrottslektioner i veckan inte är tillräckligt för att stimulera elevernas motoriska 

utveckling.  

 

Kroppserfarenheter är av särskild betydelse för den fysiska, psykiska och sociala utvecklingen 

hos barn och ungdomar vilket ämnet Idrott och hälsa bygger på (Annerstedt et al, 2002). Det 

är individens kroppsliga dimension som är utgångspunkten för allt lärande i Idrott och hälsa. 

Detta innebär att kunskap i ämnet utvecklas genom en personlig förbindelse med delar av 

fysiska, sociala, emotionella, estetiska och kulturella värden (Larsson och Meckbach, 2007). 

Enligt läroplanen (Lpo 94) skall skolan erbjuda 30 minuters fysisk aktivitet varje dag 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Larsson och Meckbach (2007) tolkar det som att den 

dagliga fysiska aktiviteten blir kvantitativ då det blir hela skolans angelägenhet istället för en 

utbildad lärare i Idrott och hälsa. Skolan har numera ett stort ansvarstagande när det gäller att 

skapa bra förutsättningar för daglig fysisk aktivitet. 

 

”Vi är vår kropp” (Annerstedt et al, 2002) har Merleau Ponty uttryckt sig. Med det menas att 

vi lär oss med hela vår kropp. Ponty’s syn speglas i skolverkets kursplan för Idrott och hälsa 

(Utbildningsdepartementet, 1998) där tankar, känslor och kropp är beroende av varandra och 

samverkar. Det är inte enbart den fysiska prestationen som påverkar kroppen, utan även vårt 

psykiska tillstånd (Rydberg, 2005). I rapporten ”Satsa tidigt” (Nyberg, 2005) har 

Barnombudsmannen kommit fram till att psykisk ohälsa bland yngre barn ökat de senaste 

åren. I detta sammanhang tas skolans ansvarstagande upp som en viktig aktör. I rapporten 

råder enighet om att tidiga insatser i skolans yngre åldrar måste ske. 
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Ericsson (2003) är en ledande forskare inom barns motorik. I hennes doktorsavhandling 

”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer”, betonas betydelsen av daglig fysisk 

aktivitet. Avhandlingen är en delstudie i Bunkefloprojektet (en hälsofrämjande livsstil), där 

två årskullar elever observerats. Dessa har fått extra daglig rörelseaktivitet, i jämförelse med 

en årskull som haft två ordinarie idrottslektioner per vecka. Resultaten visar att 

grovmotoriken förbättrats. Eleverna som haft rörelseaktiviteter varje dag, visade efter 

projektets slut dessutom på bättre koncentrationsförmåga, enligt deras lärare. På de nationella 

proven visade det sig att de två årskullarna hade bättre resultat gentemot den årskull med två 

ordinarie idrottslektioner i veckan. I Ericssons (2003) avhandling tas påverkansfaktorer upp 

som kan ha influerat elevernas skolprestationer positivt. De direkta sambanden med ökad 

motorisk träning är att barnens läs- och skrivförmåga förbättras. Ericsson (2003) ifrågasätter 

sig själv och beskriver andra orsaker kring barnens förbättrade skolprestationer. En indirekt 

orsak kan vara att ökad fysisk aktivitet, behärskning av motorik samt rörelseglädje medför en 

känsla av social gemenskap. Denna sociala gemenskap kan leda till ökad trivsel med 

skolarbetet som i sin tur förbättrar elevernas skolprestationer. En annan indirekt orsak till den 

positiva effekten kring elevernas skolprestationer kan vara lärarnas positiva förväntningar 

gällande undersökningen. Dessa förväntningar kan ha gjort att lärarna varit mer uppmuntrade 

än vanligt gentemot eleverna vilket kan ha medfört att eleverna svarat på förväntningarna. 

 

Wolmesjö (2006) har gjort en fenomenologisk undersökning där hon tagit kontakt med 

klasser som dagligen utför rörelseaktiviteter. Studien genomfördes genom intervjuer med 

lärare och enkätundersökningar till eleverna. Resultatet tyder på att ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning förbättrar studieresultaten. Wolmesjö (2006) menar dessutom att 

självkänslan stärks genom daglig fysisk aktivitet vilket i sin tur förbättrar koncentrationen. 

 

Skolan har som uppgift att skapa likvärdiga villkor då alla elever skiljer sig från varandra på 

ett eller annat sätt (Duesund, 1996). I Lpo 94 står det att ”ingen skall i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av… funktionshinder eller för annan kränkande behandling…” 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Alla elever ska kunna delta i idrottsundervisningen på egna 

villkor. Barn med motoriska brister ska inte ”skonas” från vissa moment under 

idrottslektionerna på grund av medicinska eller psykologiska skäl. ”Skonas” de från idrotten 

finns det risk att barnen kommer in i en ond cirkel vilket kan leda till att motoriska brister 

ökar i jämförelse med jämnåriga (Ericsson, 2003). När andra barn lägger märke till barnets 
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motoriska brister kan självkänslan sjunka ytterligare. Skolans obligatoriska undervisning är 

det enda sättet att nå dessa barn. Det är således i skolan som barn med svag motorisk 

utveckling får tillfälle till fysisk aktivitet (Annerstedt et al, 2002). 

 

Före 1994 var idrottsämnet fokuserat på motoriska och fysiologiska färdigheter. Taktik, 

regler, färdigheter och tekniker i olika idrotter var ståndpunkter som prioriterades. Då var 

skolidrotten mer resultat- och prestationsinriktad. Idag har detta synsätt förskjutits och istället 

har fokus lagts på att erhålla en positiv kroppsupplevelse, samarbetsförmåga, hänsynstagande, 

naturmöten, hygien samt sympati. Denna förändring har medfört att idrottslärarens arbete 

blivit mer komplext, då det utöver fysiologiska kunskaper också fordras en sociokulturell 

förmåga (Larsson och Meckbach, 2007). Läraren i Idrott och hälsa bör tänka på att ett barns 

motoriska skicklighet vid skolstart inte behöver innebära att det under uppväxten behåller 

dess motoriska skicklighet (Annerstedt et al 2002). 

 

Skolämnet Idrott och hälsa definieras på följande sätt i Lpo 94: ”Ämnet Idrott och hälsa syftar 

till att utveckla elevernas fysiska, psykiska och sociala förmåga samt ge kunskaper om den 

egna livsstilens betydelse för hälsan” (Larsson och Meckbach, 2007; 

Utbildningsdepartementet, 1998). Lärare i Idrott och hälsa anser det vara problematiskt att 

förhålla sig till ämnets begränsade undervisningstid, stora barngrupper och barnens motoriska 

olikheter (Larsson och Meckbach, 2007).  

 

Undervisningslära kan beskrivas med begreppet didaktik som tar upp frågorna: vad, varför, 

när, hur, för vem och vem. Som lärare i Idrott och hälsa handlar det om att hitta en balans 

mellan elevens lärande och aktivitetens organisation.  Det har i dagsläget skett en förskjutning 

från aktivitetsfokus till elevfokus. I ämnet Idrott och hälsa läggs fokus på samarbete, 

lustfylldhet och svettmängd istället för elevernas prestation och mätbara resultat. Barn och 

ungdomar har skilda meningar kring vikten att vara skicklig i ämnet eller inte. Den ökade 

betydelsen i att vara duktig kan vara en anledning till att så många barn och ungdomar tappar 

intresset för Idrott och hälsa. Det kan också leda till att barn så småningom förlorar all lust till 

olika rörelseaktiviteter då de kopplar ihop rörelseaktiviteter med prestation och krav (Larsson 

och Meckbach, 2007).  
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När barnen blir äldre blir lagindelning allt mer förekommande, träningstillfällena tuffare samt 

strävan efter resultat blir allt mer påtagliga. Det är nu idrottsutövandet går från att vara 

kopplad till lek, till att vara med tävlingsinriktad. Det är den tävlingsinriktade synen som 

måste bli mindre uppenbar för att barn ska må bra av olika rörelseaktiviteter. Man måste å 

enda sidan hitta sätt för barnen att tävla mot sig själva men andra sidan också lära dem att 

acceptera vinster och förluster (Larsson och Meckbach, 2007).  

 

Larsson och Meckbach (2007) bedömer att lärare inte upplever sin uppgift som att endast 

förbättra elevernas kapacitet utan de ska även möjliggöra den fysiska, psykiska och sociala 

utvecklingen. En förutsättning är att se till att hela människan ingår i en gemenskap 

tillsammans med andra människor. Den sociala tryggheten är en förutsättning i 

undervisningen vilket i många sammanhang kräver att eleverna kan samarbeta (a.a.). Det har 

visat sig att barn med motoriska brister har ett lågt deltagande i fysiska aktiviteter (Ericsson, 

2005). ”Lärarrollen har förändrats från chef till medarbetare och från en auktoritär ledarstil till 

en handledare” (Raustorp, 2004, s 9). 

 

Larsson och Meckbach (2007) lyfter fram två kunskapsuppfattningar inom pedagogisk och 

didaktisk forskning: den materiella, och den formella. I stort handlar den materiella 

kunskapsuppfattningen om undervisningens kunskapsinnehåll medan den formella 

kunskapsuppfattningen fokuserar på formen eller metoden i lärandeprocessen. Kritik mot de 

materiella teorierna har varit att belöning getts till de flitiga och följsamma eleverna med 

bristande initiativförmåga. Teorin har i liten bemärkelse tagit hänsyn till varje individ och 

eleven har därför setts som ett objekt. Kritik har även riktats mot att eleverna ses som en 

produkt där läraren i Idrott och hälsa kan forma dem utefter sina idrottsliga föreställningar och 

kunskaper. Förespråkarna till den materiella teorin hävdar motsatsen, då de anser att läraren 

sätter igång tankeverksamheten hos eleverna vilket gör dem aktiva. Kritiken mot den formella 

teorin är att eleven fått ta för stort ansvarstagande kring sitt eget lärande och faran kan då 

komma att bli att eleven stärker sin egen okunnighet. Alla elever har inte motivation att skapa 

förutsättningar för kunskap. Förespråkarna anser att alla elever har möjlighet till utveckling, 

oavsett om de är lydiga och ambitiösa eller inte. Det är lärarens ansvar att utmana och 

motivera eleverna så att de lär och utvecklas. Här gäller det för läraren att hitta en balans 

mellan dessa kunskapsuppfattningar för att hitta sin egen undervisningsfilosofi (a.a.). 
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2.4 Teoretisk ansats  
I arbetet kommer Vygotskijs teorier användas vid tolkning och analys. Anledningen till valet 

av Vygotskij är hans syn på sociala relationers inverkan på barns utveckling.  

 

Lev Vygotskij även kallad psykologins Mozart är en av pedagogikens och psykologins stora 

genier (Bråten, 1998). Enligt Vygotskij formas ett barns personlighet genom uppfostran och 

genom denna personlighet skapar barnet sociala relationer (Lindqvist (red.) 1999). Han påstod 

att barnets kulturella utveckling visar sig först på den sociala nivån och sedan på den 

individuella nivån, först mellan människor och sedan inuti barnet, ett så kallat medierat 

lärande (Bråten, 1998). Sociala relationer avgör barnets erfarenheter och förändras de sociala 

relationerna förändras även barnets personlighet (Lindqvist (red.) 1999). 

 
”Det som uppstår med interpsykisk funktion, blir till barnets inre 

psykiska funktion. På så sätt blir barnets och elevens 

självförverkligande ett resultat av den sociala utvecklingen” (Bråten, 

1998, s 34). 

 

Vygotskij förespråkar den sociala relationens betydelse för barn i lärandesituationer. Det kan 

tyckas att Lpo 94 förespråkar Vygotskij i vissa anseenden. I läroplanen står det att: 

 
”Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld 

som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande 

och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet” 

(Utbildningsdepartementet, 1998). 

 

Barnen delar med sig av varandras upplevelser, speciellt inom leken, och skapar på så vis 

sociala relationer. Vygotskij menar att det vi delar med oss av varandra bearbetas senare i vårt 

inre och vi bygger upp ett eget tänkande med egna teorier. Genom leken eller undervisningen 

utför barnet ett handlingsmönster som konstruktivt sätter igång barnets utveckling. Vygotskij 

delar in barnets utveckling i två nivåer, det barnet klarar av självständigt samt det barnet 

klarar av i samverkan med en vuxen. Skillnaden mellan dessa nivåer kallar han för zonen för 

den närmaste utvecklingen. Så småningom kommer barnet självständigt att klara av det som 

barnet tidigare behövde stöd tillsammans med vuxen. Då har barnet sträckt sig från zonen för 

den närmaste utvecklingen till den aktuella utvecklingszonen (Bråten, 1998). 

 



23 

 

  

Barn är en lekande varelse som ständigt leker. Leken är aldrig densamma från gång till gång 

vilket gör att en mängd nya situationer uppkommer som kräver nya lösningar. Vygotskij anser 

att sådan lek är det bästa lärosätet till social erfarenhet (Lindqvist (red.) 1999). Genom leken 

medvetandegörs sociala relationer. Det finns två sorters lekar, lek som rollimitation och lek 

som spel. Den förstnämnda, rolleken, kan tänkas bli en inledning angående beteende inom 

olika sociala roller. Lek som spel innebär att flera roller är samordnade till spelets syfte. ”Spel 

fordrar därför en social koordinering av handlingarna” (Bråten, 1998, s 50). Spelet har en 

mening som alla deltagare är medvetna om, så kallad ”det generaliserade andra”. Det 

generaliserade andra blir det som gör att varje handling får mening (Bråten, 1998). 

 
”Leken utvecklar förmågan att bedöma handlingar utifrån regler som 

finns inbyggda i spelet” (Bråten, 1998, s 51). 

 

Genom leken blir den dolda sociala koden medvetandegjord och utveckling hos barnet sker. 

(a.a.). Leken blir ett nödvändigt redskap för att fostra den sociala färdigheten (Lindqvist (red.) 

1999). 

 

Vygotskij menar att genom en interaktion tillsammans med andra barn och vuxna erhålls ett 

lärande bland barn och utveckling sker. Sociala relationer blir därför en viktig faktor för barns 

utveckling. Sociala relationer bland barn skapas genom leken och är därför av stor betydelse. 
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3. Metod 
 

 

3.2 Kvalitativ intervjumetod  

I metoden, har vi, för att hitta uppfattningar, använt oss av kvalitativa undersökningar.  Vi 

valde en kvalitativ undersökning därför att vi ville få ett djup och en förståelse kring 

motorikens sociala dimension genom intervjuer med lärare i Idrott och hälsa.  

 

Kvalitativa undersökningar kan skilja sig åt gällande teknik av datainsamling, intresse samt 

dataanalysering. Kvalitativ står för betydelsen för hur något är beskaffat, det vill säga vilka 

egenskaper något har. Med andra ord är alla kvalitativa undersökningar en undersökning som 

delar in efter egenskaper (Hartman, 2004). 

 

”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker 

nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 

individer” (Hartman, 2004, s 273).  
 

En kvalitativ intervju fokuserar på förståelse för en enskild människa eller grupp. Detta genom 

att skildra de tankar lärarna i Idrott och hälsa har om sig själva och sin situation. Förståelse fås 

genom att forskarna tolkar lärarnas uppfattningar. Genom att läsa lärarnas i Idrott och hälsa 

intervjusvar vid upprepade tillfällen tolkas svaren om på nytt (a.a.). Forskarnas tolkningar 

hamnar med andra ord i centrum för forskningsarbetet. När dessa tolkningar sedan ska 

reflekteras vänds fokus till forskarnas förförståelse, samhället, kulturella traditioner samt 

språkets betydelse (Alvesson och Sköldberg, 2008). Detta medför för forskarna en djupare 

förståelse och innebörd av det lärarna i Idrott och hälsa delger (Kvale, 1997). 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) tar upp fyra olika element i en kvalitativ forskning. Dessa 

element är det som forskarna, oberoende av vilken metod som används, bör vara engagerad i: 

1. Tillvägagångssättet ska vara organiserat och följde en konsekvent plan med det 

empiriska materialet och databearbetningen var välstrukturerad.  

2. Forskarna ska vara på det klara med att deras tolkningar återger lärarnas i Idrott och 

hälsa svar. Metoden kan inte frikopplas från teorin eftersom det är hypoteser och 

begrepp som bestämmer forskarnas tolkning i undersökningen. 
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3. Forskarna ska vara medvetna om deras makt och position i undersökningen och hur det 

kan ha en påverkan på det slutgiltiga resultatet.  

4. Forskarna ska veta att reflektion ska utföras i förhållande till frågeställningen. 

Ifrågasättande görs både på det undersökande subjektet samt på det analyserande 

objektet. (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

 

En kvalitativ undersökning är inte ute efter en kvantifiering det vill säga en mängd av något, 

såsom en kvantitativ undersökning. Snarare strävar undersökningen på att få förståelse för hur 

lärarna i Idrott och hälsa ser sig själva och i förhållandet till omgivningen (Hartman, 2004). 

Utgångspunkten vid en kvalitativ undersökning görs från lärarnas i Idrott och hälsa perspektiv 

(Alvesson och Sköldberg, 2008). 

 

 

3.3 Urval  
I examensarbetet intervjuades sex lärare i Idrott och hälsa varav två dessutom är 

specialidrottslärare (se bilaga 3). Urvalet grundades på att lärarna i Idrott och hälsa arbetat 

yrkesverksamt i många år. Samtliga har därför lång erfarenhet och goda kunskaper om barns 

motoriska utveckling. Könsmässigt gav detta oss en fördelning på fyra kvinnor och två män. 

Arbetsfältet för alla intervjupersoner är inom samma mellanstora stad i sydvästra Sverige. 

Fem av dem är födda på 50-talet varav en är född på sent 40-tal. Genom information av en 

person som arbetar inom kommunen erhölls uppgifter om att det arbetar fyra 

specialidrottslärare i kommunen. Dessa arbetar även med funktionshindrade och har hela 

kommunen som arbetsfält. Två av fyra specialidrottslärare ville ställa upp på intervju. Dessa 

två hade forskarna lärt känna under utbildningens gång på högskolan och på så vis fått en viss 

förförståelse kring deras kunskaper om barns motorik. En av specialidrottslärarna har arbetat 

30 år och den andra har arbetat 24 år med funktionshindrade barn. De fyra lärarna i Idrott och 

hälsa valdes ut på grund av att de har arbetat yrkesverksamt mellan 25-33 år (se rubrik 4.1) 

och bör på så vis, som tidigare nämnts, ha upplevt en hel del erfarenheter kring barns motorik 

under alla sina verksamma år. Johansson och Svedner (2001) föredrar att personliga kontakter 

utnyttjas, från vilka vi tagit råd från och därför har vi genom kontakter från dels högskolan 

och bekanta fått fram intervjupersonerna.  
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3.4 Intervjuguide 

Vårt arbete påbörjades med en pilotintervju av en kvinnlig lärare i Idrott och hälsa. Denna 

pilotintervju spelades in på band. Efter att ha granskat pilotintervjun upptäckte vi att en del 

justeringar behövde ske. Frågorna krävde utveckling och omformulering för att ge så 

uttömmande svar som möjligt. En del underfrågor behövde bland annat läggas till för att få 

mer precisa svar. Följande intervjuer inleddes med en kort presentation av oss själva och vår 

utbildning. Johansson och Svedner (2001) råder forskare till att läsa upp intervjupersonernas 

rättigheter, dels för att visa respekt men även för att öka motivationen hos våra 

medverkanden. Vi tog till oss rådet och läste upp rättigheterna för intervjupersonerna innan 

intervjun påbörjades. Undersökningens syfte samt strävan efter anonymitet klargjordes. Innan 

intervjustart bad vi om en kortfattad beskrivning av deras pedagogiska bakgrund och 

yrkeserfarenhet. Detta för att få en grundläggande uppfattning om deras erfarenheter och 

kunskaper. Intervjun kom att behandla fyra huvudfrågor för specialidrottslärarna och tre för 

lärarna i Idrott och hälsa. Att frågeställningarna skiljer sig beror på att vissa frågor inte är 

lämpliga att ställa till specialidrottslärarna då de handlar om ordinarie idrottsundervisning och 

tvärtom för lärarna i Idrott och hälsa. Deras arbete skiljer sig åt med tanke på bland annat 

gruppkonstellationer samt barnens färdigheter. Koncentration vid frågeställningarna lades 

därför på intervjupersons nuvarande befattning. Till varje stor frågeställning har vi ett par 

underfrågor för precision. Underfrågorna kan hoppas över i de fall de blir besvarade under 

huvudfrågorna (Jacobsen, 2002). 

 

Frågor till specialidrottslärarna: 

Huvudfråga 1 behandlar deras syn på en välfungerande motorik. Underfrågorna behandlar 

deras arbete med barn som utövar specialidrott samt deras syn på den minskade 

undervisningen i Idrott och hälsa. Huvudfråga 2 behandlar barnens självförtroende under spu-

idrotten. Underfrågorna behandlar hur den successiva ökningen av motorisk träning har för 

barn med motoriska brister. Huvudfråga 3 belyser sociala relationers betydelse för barn. 

Underfrågorna tar upp barnens sociala relationer kontra mobbing och utanförskap. 

Huvudfråga 4 handlar om specialidrottslärarens kontakt med ordinarie klasslärare. 

Underfrågan ställde vi för att få tips och råd i arbetet med barn med motoriska brister. 
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Frågor till lärarna i Idrott och hälsa: 

Huvudfråga 1 behandlar deras syn på en välfungerande motorik. Underfrågorna belyser 

intervjupersonernas syn på idrottsundervisningens minskade timmar samt dess konsekvenser. 

Frågan om hur de gör för att få med alla elever oavsett motoriska erfarenheter i sin planering 

ställdes också. Huvudfråga 2 belyser sociala relationers betydelse för barn. Underfrågorna 

behandlar sambandet mellan motorik och sociala relationer samt om de märkt av någon 

mobbing eller utanförskap för barn med motoriska brister. En annan fråga handlade om 

toleransen från övriga elever. Huvudfråga 3 lyder hur barn med olika motoriska 

förutsättningars självförtroende visar sig under ordinarie lektion i Idrott och hälsa. 

Underfrågorna tog upp om de har haft elever som utövat extra motorisk träning och deras 

kontakt med specialidrottslärare. Forskarna bad även dessa om tips och råd i arbetet med barn 

med olika motoriska färdigheter för att uppnå positiva rörelseerfarenheter. 

 

 

3.5 Genomförande 

Genomförandet av intervjuerna verkställdes genom individuella intervjuer. Johansson och 

Svedner (2001)  menar att vid individuella intervjuer blir intervjupersonernas uppfattningar 

och erfarenheter så påtagliga som möjligt. 

 

Kontakt med specialidrottslärarna togs via e-post där det framgick vad undersökningen skulle 

belysa. Lärarna i Idrott och hälsa tillfrågades via telefon och datum och tid bestämdes. 

Intervjupersonerna ville ha en tidsangivelse om hur länge intervjun kunde ta, en vidd på max 

en timma gavs. Genomförandet av intervjuerna skedde med en lärare i taget, då fokus låg på 

intervjupersonernas personliga uppfattningar och åsikter. Intervjupersonernas svar spelades in 

på bandspelare. Bandspelare användes då pauseringar, tonfall och meningar är viktiga för att 

få ett bra sammanhang av det som sägs. Bandspelaren underlättar också dataanalysen. För att 

på bästa sätt stanna kvar vid ämnet under intervjun, kan ”spegling” användas (a.a.). Det 

innebär att forskaren gör en upprepning av intervjupersonens svar på exempelvis följande sätt: 

”Du menar alltså…” och en sammanfattning av informantens intervjusvar. Johansson och 

Svedner (2001) anser att man med fördel kan använda följdfrågor som ”När?”, ”Var?”, 

”Hur?” och ”Hur ofta?” för att intervjupersonen ska få ett förtydligande om något som anses 

oklart. Under intervjuerna med lärarna i Idrott och hälsa, användes spegling till hjälp vid ett 
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flertal tillfällen. Intervjuernas tidsintervall låg mellan 18-35 minuter. En av intervjupersonerna 

ville inte ställa upp på inspelning, intervjupersonens svar fick därför antecknas. De övriga fem 

intervjupersonernas svar transkriberades sedan ord för ord på en dator. Efter transkribering av 

en intervju upptäcktes att ett fåtal svar behövdes kompletteras ytterligare. Dessa svar 

kompletterades därför via mejl. 

 

3.6 Databearbetning 
Transkriberingen användes för strävan efter reliabilitet, vilket innebär noggrannhet vid 

mätning. Intervjuer används för att undersöka uppfattningar och beteenden. 

Intervjupersonernas enade resultat grundas på noggrannhet, men är i praktiken svårt att uppnå. 

Vid intervjuerna kan brister uppnås genom frågornas skiljaktigheter samt yttre omständigheter 

(Johansson och Svedner, 2001).  

 

Vid analysering av texten skrevs de transkriberade intervjusvaren ut och texten lästes igenom 

ett flertal gånger för att hitta gemensamma teman. Teman valdes utefter det samtliga 

intervjupersoner lagt stor tyngd på. Fokus lades på två stora teman: barns motorik i 

anknytning till sociala relationer samt vardaglig fysisk aktivitets betydelse. Då gemensamma 

teman funnits, berörde vi dessa utefter alla sex lärare i Idrott och hälsas intervjusvar för att 

senare i diskussion och analys sammanföra dessa med teori och våra egna uppfattningar. De 

valda temana ordnades i rubriker och underrubriker för att få det så tydligt och överskådligt 

som möjligt för läsaren. 
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3.7 Etiskt förhållningssätt 
Arbetet har tagit hänsyn till de fyra kraven från det Humanistiska - samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. Samtliga intervjupersoner fick en muntlig redogörelse av de fyra kraven 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2009-01-02).  

 

Informationskravet kräver att forskaren ska informera intervjupersonerna om forskningens  

syfte. Kravet belyser vikten av att informera om intervjupersonernas uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska ha kännedom om ett frivilligt deltagande 

och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande utan negativa konsekvenser 

(Vetenskapsrådet, 2009-01-02). Det ska också framgå att intervjupersonerna när som helst 

kan ställa frågor beträffande undersökningen och erhålla sanningsenliga svar (Johansson och 

Svedner, 2004).  

 

Samtyckekravet klarlägger att intervjupersonerna har rätt att bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor deltagandet ska ske. Då en intervjuperson väljer att inte delta, ska denne inte 

utsättas för negativ påverkan på grund av avbrytandet (Vetenskapsrådet, 2009-01-02).  

 

Genom konfidentialitetskravet ska intervjupersonernas identitet skyddas då det genom 

undersökningen inte ska gå att spåra de medverkande (Vetenskapsrådet, 2009-01-02).  

 

Det fjärde och sista kravet, nyttjandekravet, skyddar intervjupersonernas lämnade uppgifter då 

de endast ska användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2009-01-02). Intervjun 

spelades in på band och därför behövdes intervjupersonernas tillåtelse till detta. De blev 

försäkrade om att det endast är forskarna som kommer att avlyssna banden. Efter 

bearbetningen av intervjuerna förstördes banden (Johansson och Svedner, 2004). 
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4. Resultat 
Under resultatet presenteras den data som framkom från intervjuerna. Resultatet utgörs av 

gemensamma teman från intervjusvaren. Det insamlade materialet kommer att belysa 

frågeställningen. Pauser i citaten framförs med tre punkter i texten (...). Vid uppdelning då 

inte hela meningen citeras skrivs […]. Vid förtydligande förklaring vid citat skrivs [ ]. 

 

4.1 Intervjuer med lärare i Idrott och hälsa 
Intervjusvaren från specialidrottslärarna respektive lärarna i Idrott och hälsa kommer att 

integreras. 

 

• Specialidrottslärare A (SPA) = Man, född 1957. Utbildad specialidrottslärare. 

Verksam i sin befattning sedan 1998. Har arbetat med funktionshindrade barn sedan 

1986.  

• Specialidrottslärare B (SPB) = Kvinna, född 1955. Gymnastikdirektörsexamen. 

Specialpedagogik 60 hp. Verksam i sin befattning sedan 1978.  

• Lärare i Idrott och hälsa A (LA) = Kvinna, född 1946. Utbildad lärare i Idrott och 

hälsa. Extra pedagogik 105 hp. Verksam i sin befattning sedan 1971. 

• Lärare i Idrott och hälsa B (LB) = Kvinna, född 1951. Utbildad lärare i Idrott och 

hälsa. Allmänpedagogik 75 hp. Verksam i sin befattning sedan 1983.  

• Lärare i Idrott och hälsa C (LC) = Kvinna, född 1952. Utbildad lärare i Idrott och 

hälsa. Verksam i sin befattning sedan 1975. 

• Lärare i Idrott och hälsa D (LD) = Man, född 1947. Utbildad lärare i Idrott och 

hälsa. Verksam i sin befattning sedan 1976. 

 

 

 

4.2 Barns motorik i anknytning till sociala relationer 
 

4.2.1 Sociala relationers betydelse för barn 

Under intervjuerna framkom det att lärarna i Idrott och hälsa ser sociala relationer bland barn 

som mycket betydelsefullt och att det dessutom har en avgörande inverkan bland barn. Har 

barnen sociala relationer trivs de bättre i skolan vilket i sin tur kan leda till att de lyckas bättre 

med skoluppgifter eftersom allt fokus kan läggas på detta. Har barnen inga kompisar som de 
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trivs med blir det svårare att lära sig något. Utan kompisar kan barnet bli oengagerat, minska 

sitt deltagande under lektionerna i Idrott och hälsa samt kommunicerar mindre med både 

vuxna och kamrater. Dessutom kan dessa barn få höra en hel del sarkasmer från andra barn.  

 
”[…] jag menar att komma till skolan och känner att man… att man 

har kompisar och att man upplever att man är en… en person som 

andra kompisar räknar och som gillar en och som frågar om man vill 

vara med så betyder det jättemycket” (SPA). 

 

4.2.2 Självförtroendets inverkan på sociala relationer 

Under intervjuerna blev det uppenbart att lärarna i Idrott och hälsa anser att barn med gott 

självförtroende är mer säkra på sig själva, initiativtagande samt tar för sig mer i olika 

situationer, vilket kan leda till ökad kompiskrets. Barn reagerar olika i olika situationer. Under 

intervjuerna kom det fram att ett lågt självförtroende kan bidra till att barnet inte tar lika 

mycket kontakt med andra barn då de känner sig osäkra över hur andra uppfattar dem. På så 

vis blir barnets sociala relationer sämre. Det har dessutom framkommit av lärarna i Idrott och 

hälsa att barn med sämre självförtroende stänger ute sig själva från gemenskapen då de känner 

sig mindre värda, på grund av motoriska misslyckanden. Andra barn kan också utesluta 

barnet. Ett sämre självförtroende kan också medföra att barn förstör för andra och ”glömmer” 

idrottskläder av olika anledningar. Det framfördes av dem att stor vikt måste läggas på 

hemmet där föräldrar bör hjälpa barnen i ett tidigt skede med att bygga upp självförtroendet 

och tro mer på sig själva. 
 

”Har man då inte en naturlig plats utan skuffas undan så påverkar ju 

det barnet otroligt mycket […] Barnet kanske drar sig undan, barnet 

kanske inte ens är välkommen i gruppen… och det leder ju i sin tur till 

då att självförtroendet minskar hos barnet, självbilden blir sämre och 

det påverkar ju barnet i stort”. (LB). 

 

4.2.3 Barns sociala relationer i skolan 

Lärarna i Idrott och hälsa finner att en klass med goda sociala relationer för med sig ett gott 

klassrumsklimat. Ett gott klassrumsklimat är viktigt och fokus i arbetet med barn bör läggas 

på hänsynstagande och respekt gentemot andra. De anser att alla barn ska känna trygghet och 

en god sammanhållning i gruppen oberoende kön eller etniskt ursprung. Ett bra 
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klassrumsklimat betonades då det tydligt märks i undervisningen då barn vågar göra bort sig 

inför varandra, vilket leder till att gruppen blir mer öppen och spontan.  
 

”En toppklass har goda sociala relationer och då funkar klassen ihop. 

Det viktigaste är när man vågar göra bort sig och komma över en 

spärr. Då blir man öppen och spontan, vilket är viktigt” (LD). 

 

Intervjupersonerna poängterade att undervisning inte kan bedrivas om klassen har sociala 

problem då trivsel i skolan är mycket viktigt. De menar att trivsel kan ha inverkan på hur 

barnet lyckas med skoluppgifterna. I ämnet Idrott och hälsa tränas inte endas idrott utan även 

kamratskap, hänsynstagande, respekt med mera. 

 
”[…] alltså om man skulle göra statistik på det, så tror jag att jag har 

fler barn som behöver hjälp i att skapa bra sociala relationer… det tror 

jag… och då kan jag ju också känna att mitt ämne, eller det vi gör på 

idrottslektionerna är en litegranna också en social träning” (SPA). 

 

Intervjupersonerna anser att det är svårt för lärare i Idrott och hälsa att ha uppsikt över alla 

elever och dess behov under lektionerna. Många lärare har mellan 200-250 elever i veckan 

vilket försvårar uppsikten över alla. De menar att det är till fördel att arbeta med en liten 

grupp barn eftersom det gör det lättare för läraren att skapa en relation till varje individ. De 

betonar att barn bör ha tillgång till fler lärare än en för att lärarna ska kunna tillgodose alla 

elevers behov. Att utbildas i två ämnen är en fördel i arbetet med barn, anser lärarna i Idrott 

och hälsa, då det är lättare att få en uppfattning om den enskilda eleven. Detta leder till att 

läraren får träffa eleverna vid fler tillfällen och får på så vis en bättre uppfattning om hur 

klassen fungerar samt en uppfattning om enskilda elevers sociala relationer. 

 
”[…] det är ju helt omöjligt att ha koll på dem. Man har knappt koll på 

dom ska jag säga under de här timmarna, så är det bara. Man har ju 

alldeles för många elever […]” (LB). 

 

4.2.4 Grundläggande motorisk rörelsekompetens 

Det framgick av lärarna i Idrott och hälsa att den sociala, emotionella och kognitiva 

utveckling påverkar den motoriska utvecklingen. De menar att vid motorisk utveckling bör 

barn ses ur ett holistiskt perspektiv, det vill säga att se till hela barnet. Intervjupersonerna 
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definierar en välfungerande grovmotorik på olika sätt, såsom att barnet är bekväm med sin 

kropp, rör sig glatt och tar till sig nya uppgifter utan att känna osäkerhet eller rädsla inför nya 

moment. De definierar en välfungerande motorik dessutom som att barn ska kunna röra sig 

funktionellt i vardagliga situationer, det vill säga kunna koordinera armar och ben samtidigt, 

att ha en så kallad kroppskännedom. Barn ska känna att de är obegränsade i olika 

rörelseaktivteter. Av lärarna i Idrott och hälsa framkom det att en motorisk baskunskap 

innefattar de färdigheter som krävs för deltagande i lek, till exempel cykla, springa och hoppa. 

Dessa motoriska färdigheter förfinas efter hand. Intervjupersonerna menar att behärskar 

barnet de grovmotoriska färdigheterna, erhålls en positiv upplevelse och självförtroendet 

stärks. Säkerheten av motoriska färdigheter visar sig i alla situationer då ett barns fysik hör 

ihop med dess psyke. För den växande kroppen är det är viktigt att röra sig varje dag menar 

lärarna i Idrott och hälsa. De poängterar att en kropp hela tiden behöver arbeta för att stärka 

sig fysiskt och för att stärka sitt självförtroende.  

 
”[…]men tycker man om sin kropp så tycker man ju om sig själv på 

nåt sätt också… Det ena ger det andra” (LC). 

 

”Att man med en viss motorisk baskunskap, då har man liksom 

nyckeln till att vara med i leken och utveckla det här med kompisskap 

och en förbättrad känsla av att livet blir liksom lite mer meningsfullt 

och roligt” (SPA). 

 

4.2.5 Motorik och barns sociala status 
Genom intervjuerna förklarade lärarna i Idrott och hälsa att barn behöver en viss motorisk 

baskunskap för utvecklingen av sociala relationer, då de uttrycker sig genom kroppen. De 

bedömer att barn med goda sociala relationer är ute på rasterna och leker med andra barn. På 

rasterna utför de olika rörelseaktiviteter vilket leder till en viss träning av motoriken. Lärarna i 

Idrott och hälsa menar att de barn som inte leker tillsammans med andra under rasterna, har 

en mindre utvecklad motorik. Det är under rasterna som sociala relationer skapas och vänskap 

uppstår. 

 
”Man blir gladare när man märker att man har bra motorik, att man 

klarar av saker och ting[…]man vågar prova på lite nya utmaningar 

och man kanske vill prova på lite nya aktiviteter och inte bli så låst 

[…]och då få lite mer kamratskap och så där” (SPB). 
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Av intervjupersonerna blev det uppenbart att barn kan inneha hög social status bland 

jämnåriga på grund av dess motoriska skicklighet. De poängterar att en hög social status inte 

behöver betyda att barnet är duktig i ämnet Idrott och hälsa, utan kan även bero på goda 

teoretiska kunskaper. Det framkom av lärarna i Idrott och hälsa att barn och ungdomar väldigt 

lätt uppfattar skillnader mellan deras olika motoriska prestationer. De ser snabbt ett barns 

plats och dömer många gånger väldigt lätt. 
 

”För vilka är populära i skolan? Det är dom som är duktiga i idrott. 

Absolut” (LA). 

 
[Om välfungerande motorik har inverkan på sociala relationer] ”Jag 

tror absolut att det har en påverkan, men det är ju inte den enda 

faktorn. Men det är en ganska stark faktor” (LB). 

 

Lärarna i Idrott och hälsa tycks se att barn med motoriska brister vid vissa tillfällen inte får 

vara med eller väljs bort i exempelvis lagsporter. Dessa barn deltar inte på samma villkor som 

andra barn i leken. Det kan då lätt bli att barnet utesluts från den sociala gemenskapen, menar 

de. Ju äldre ett barn är, desto mer försiktiga blir dem i olika aktiviteter och blir på så vis mer 

utsatta i gruppen. De menar att det kan bero på att äldre barn lättare uppmärksammar 

avvikande rörelsemönster. Lärarna i Idrott och hälsa har uppfattat det som att det finns en risk 

att barn med motoriska brister går undan. Detta följs av att den motoriska förmågan därför blir 

sämre och följs av en ond cirkel, vilket kan ge ödesdigra konsekvenser för barnet. De menar 

dessutom att barn med motoriska brister för med sig en känsla av att inte passa in, allra minst 

i föreningsidrotten. 

 
”Om du har svårt för motoriken så tror jag att du känner det i gruppen 

och då tror jag att du alltså rangordnar dig i gruppen på nått sätt och 

det är lätt att känna att ”jag är lite sämre”, inte bara motoriskt utan jag 

tror att jag känner lite sämre huvudtaget som person” (LC). 
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4.3 Innebörden av daglig fysisk aktivitet 
 

4.3.1 Förändrade motoriska förutsättningar 

Lärarna i Idrott och hälsa hävdar att barns motorik är sämre idag än förr då spontanidrott 

utövades i större utsträckning. De menar att förr hade barn en mer säker rörelserepetoar inom 

ämnet Idrott och hälsa. Effekten av barns försämrade motorik, blir att lärarna i Idrott och 

hälsa får lägga undervisningen på en mycket lägre nivå än tidigare. 

 
”Dom kan mycket mindre. Jag undervisar ju på en lägre nivå när jag 

startar nu än vad jag gjorde tidigare. Det kan jag nästan… ja sedan 10 

år tillbaks minst […] alltså färdigheterna har minskat om jag säger så” 

(LA). 
 

Lärarna i Idrott och hälsa anser att det i dagsläget är svårare att hitta miljöer som stimulerar 

till rörelse. De anser att förr rörde sig alla barn ungefär lika mycket, alla cyklade eller gick dit 

de skulle. De ser dessutom märkbara förändringar av barns motorik genom att både styrka och 

kondition är sämre. 

 
”Nu är det inte många som orkar klättra i linorna till exempel. När jag 

var liten klättrade ju alla upp till taket i princip, det var väl nån som 

inte orkade va […] Nu är det kanske en som orkar klättra 

överhuvudtaget” (SPB). 
 

Under intervjuerna framkom det av lärarna i Idrott och hälsa att klyftan mellan barn som är 

passiva och de som tränar hårt och ofta har ökat. De menar att idag lockar passiva aktiviteter 

barnen mer såsom data och TV, vilket tar den värdefulla tiden från vardaglig fysisk aktivitet. 

Lärarna i Idrott och hälsa tillägger att det är skolans ansvar att lägga mer resurser på de barn 

som inte leker eller rör sig i så stor omfattning efter skolan. För vissa barn är ämnet Idrott och 

hälsa deras enda chans till rörelseaktivitet. Det är de barn som inte är anslutna till någon 

idrottsförening som behöver det mest, hävdar de. 

 
”Förr gick barn i åldern 4-8 år på barngymnastik som fanns på alla 

skolor. Där sprang barnen och hoppade och lekte. Dessa finns inte 

längre. Så när jag får dom så klarar dom inte ens av att hoppa över en 

plint eller göra en enkel kullerbytta ”(LD). 
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4.3.2 Föräldrarnas ansvar med avseende på barns rörelseaktiviteter 
Då lärarna i Idrott och hälsa hävdat att barns motoriska förmåga blivit sämre anser de att barn 

borde röra sig mer än de gör i dagsläget. De tycker att ansvaret inte bara ska ligga på det 

enskilda barnet utan de vuxna bör vara mer tillgängliga. Föräldrarna är inte ute lika mycket 

med barnen som det skulle behöva för att skaffa sig rörelseerfarenheter av olika miljöer menar 

lärarna i Idrott och hälsa. Då barnet ska få möjlighet till att utföra idrottsaktiviteter på fritiden 

krävs det oftast skjuts av föräldrar, vilket de i vissa fall varken har möjlighet eller tid till, 

enligt lärarna i Idrott och hälsa. Det krävs att idrottsaktiviteterna ligger i närheten av hemmet 

så att barnet kan ta sig dit självt. De menar att det är faktorerna runtomkring barnet som 

påverkar möjligheten till idrottsutövande. Risken för de barn som inte är medlemmar i en 

förening är att de går miste om de sociala relationer som ett medlemskap i en förening ofta 

medför anser lärarna i Idrott och hälsa. 

 
”[…]förr var det ju liksom alla som rörde sig mer […] det som styr 

dom mest är nog föräldrarna så skulle vi göra nånting så skulle vi nog 

utbilda föräldrar tror jag… jag tror det” (LC). 

 
 



37 

 

  

5. Analys och diskussion 
Under analys och diskussion kommer de resultat som framkommit i undersökningen att 

analyseras. Detta kommer att diskuteras tillsammans med litteratur för att få svar på 

frågeställningen samt syftet. Vi anser att vårt syfte samt frågeställningen har besvarats. Dock 

erhöll inte intervjusvaren det djup som eftersträvades i undersökningen. Det kan bero på både 

yttre faktorer såsom miljö där intervjun ägde rum, inre faktorer som stress från 

intervjupersonens sida samt otydlighet med avseende på intervjufrågorna. 

 

5.1 Barns motorik i anknytning med sociala relationer enligt lärarna i 

Idrott och hälsa  
Enligt Hammar och Johansson (2008) är den sociala dimensionen en del av den motoriska 

utvecklingen. I resultatet bekräftade lärarna i Idrott och hälsa anknytningen mellan barns 

motorik och sociala relationer. I barns yngre åldrar är anknytningen inte lika tydlig som för 

äldre barn, vilket kan bero på att äldre barn lättare uppmärksammar andras avvikelser anser 

lärarna i Idrott och hälsa. Lärarna i Idrott och hälsa menar att ett behärskande av motoriken är 

en viktig förutsättning för sociala relationer. De menar att barn som inte är ute och leker på 

exempelvis rasterna tillsammans med andra barn går miste om träningen av de grovmotoriska 

rörelserna. Lärarna i Idrott och hälsa anser även att barn som inte erhåller tillräcklig 

erfarenhet många gånger är begränsade i sina rörelser. Denna uppfattning delas av Annerstedt 

et al (2002) som menar att barn behöver rörelsestimulans för utveckling av nervsystemet som 

i sin tur utvecklar motoriken. Denna stimulans erhålls genom träning såsom lek. I leken tränar 

barn bland annat på socialt samspel (Annerstedt et al, 2002; Johansson, 2008). Enligt 

Vygotskij (Bråten, 1998; Lindqvist (red.) 1999) sätts barns utveckling igång genom leken och 

det är främst genom leken som sociala erfarenheter skapas. Forskarna anser att om barn med 

bristande motorik utesluter sig från lekar på exempelvis rasterna så tappar de även den sociala 

utvecklingen. Detta kan leda till en ond cirkel som gör att barnen isoleras mer från sociala 

relationer. Forskarna ställer sig frågan hur aktuella Vygotskijs teorier är i dagsläget, då 

samhällets tekniska utveckling inte var utvecklad. Idag tar datorer och TV mycket stor del av 

barns fritid vilket ger nya gemensamma intressen. Det mediala skapar sociala relationer vilket 

däremot sker på motorikens bekostnad.  
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5.1.1 Sociala relationers betydelse för barn  

Lärarna i Idrott och hälsa anser att goda sociala relationer är betydelsefullt och i vissa fall 

avgörande för barns utveckling. Denna syn stärks av Annerstedt et al (2002) samt av Rydqvist 

och Winroth (2004) som menar att människor är i behov av sociala relationer för att må bra. 

Duesund (1996) hävdar utöver detta att den mänskliga kontakten är den viktigaste 

förbindelsen mellan individ och samhälle och poängterar att goda sociala relationer kan forma 

en människa till välbefinnande. Vygotskij (Bråten, 1998) anser att det är genom interaktion 

med andra människor som utveckling hos barn sker. Det barn lär av varandra, i exempelvis 

leken, bearbetas sedan i dess inre vilket leder till lärande.  

 

Lärarna i Idrott och hälsa anser att en förbättrad motorik medför en känsla av social 
gemenskap och den sociala gemenskapen kan i sin tur leda till ökad trivsel i skolan och ett 
förbättrat skolarbete. De menar att utan kompisar blir det svårt att fokusera på exempelvis 
skoluppgifter. Alla barn har rätt till trygghet och en känsla av gemenskap med andra barn i 
skolan menar lärarna i Idrott och hälsa. Ericsson (2003) har genom sin undersökning påvisat 
att elever som utför extra rörelseaktiviteter varje dag, fick bättre koncentrationsförmåga och 
förbättrade studieresultat, vilket även styrks av Wolmesjö (2006). Fokus på sociala relationer i 
skolan anser forskarna vara av stor vikt i arbete med barn för att de ska få en förståelse för att 
alla människor är olika och har olika behov. Att börja detta arbete tidigt anser vi är 
grundläggande då vi tror det är svårt att ändra en redan bestämd uppfattning och ett visst 
klassrumsklimat. Utbildningsdepartementet (1998) framhäver att den personliga tryggheten 
grundläggs i hemmet, men även att skolan har en viktig roll. ”Skolan ska sträva efter att vara 
en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s 7). Rydqvist och Winroth (2004) poängterar att trivsel är 
en viktig term för att må bra.  
 

5.1.2 Självförtroendets inverkan på sociala relationer 

Lärarna i Idrott och hälsa samt teorin visar att barn är i behov av fysisk aktivitet varje dag, 

dels för att stärka den växande kroppen men också för att öka barns självförtroende. Duesund 

(1996) menar att denna utveckling av självförtroendet sker genom sociala processer och 

förhållanden mellan andra individer. Vygotskij hävdar att det är de sociala relationerna som 

påverkar barnets erfarenheter. Barnets personlighet kan förändras i takt med en förändring av 

de sociala relationerna (Lindqvist (red.) 1999). Larsson och Meckbach (2007) menar att 

lärare i Idrott och hälsa har en viktig roll med att lägga undervisningen på rätt nivå för att alla 
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ska få positiva rörelseupplevelser. Lärarna i Idrott och hälsa hävdar att andras uppfattningar är 

viktiga för barns självförtroende. Annerstedt et al (2002) anser att barn i 10-12 årsåldern 

anpassar sitt eget handlande efter andra, då de precis som resultatet visar, bryr sig mycket om 

hur andra upplever dem, vilket Giddens (2007) även styrker. Lärarna i Idrott och hälsa menar 

att barn blir mer säkra på sig själva, mer initiativtagande och tar för sig mer om de har bra 

självförtroende. Med detta som underlag ser forskarna vikten av att ha goda sociala relationer. 

De ser ett tydligt samband mellan barns goda sociala relationer och dess välbefinnande. 

Självförtroendet, menar forskarna, är en viktig beståndsdel i allt lärande. Tror du inte på dig 

själv kommer du också att få svårigheter med att fokusera på omgivningen. Konsekvenserna 

av dåligt självförtroende, enligt lärarna i Idrott och hälsa, följs av att barnet tar mindre kontakt 

med andra barn. Detta leder i sin tur till att barnet utesluter sig från gemenskapen då känslan 

av att inte räcka till blir påtaglig. Barnet blir då ganska snart oengagerat och kommunicerar 

mindre med både barn och vuxna. 

 

5.1.3 Grundläggande motorisk rörelsekompetens 

Lärarna i Idrott och hälsa poängterar att barnets motoriska utveckling bör ses ur ett holistiskt 

perspektiv. De anser att det krävs en viss grovmotorisk baskunskap för att främja barns 

utveckling vilket Annerstedt et al (2002) bekräftar detta och definierar motorik som ett 

samspel mellan kroppens alla delar vilket gör en rörelse möjlig. Duesund (1996) samt Larsson 

och Meckbach (2007) menar att barn känner trygghet då de har en välutvecklad 

rörelsekompetens vilket gör att självförtroendet stärks. Detta leder till rörelseglädje och en 

vilja till fysisk aktivitet. Författarna menar att ett barn ska känna sig bekväm i sin kropp och 

inte uppleva en begränsning i olika rörelseaktivteter. Lärarna i Idrott och hälsa angav 

ytterligare definitioner såsom att röra sig funktionellt i vardagliga situationer och ha en bra 

kroppskännedom. De åsyftar att avsaknad av en motorisk bas kan leda till att barnet får 

negativa rörelseupplevelser. Larsson och Meckbach (2007) ser det därför extra angeläget att 

under skolår 1-5 hitta olika sätt som gynnar barnens allsidiga rörelser.  
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5.1.4 Motorik och social status 

Lärarna i Idrott och hälsa anser att god motorik kan höja ett barns sociala status vilket styrks 

av Larsson och Meckbach (2007) samt Mjaavatn och Gundersen (2005). Lärarna i Idrott och 

hälsa poängterar dock att motorisk säkerhet inte är den enda faktorn som har en påverkar ett 

barns sociala status. De menar att barn som är teoretiskt skickliga också kan uppnå hög social 

status. Giddens (2007) menar att människans sociala status kan skilja sig åt beroende på dess 

sammanhang och biologiska faktorer. Människan är känslig för hur andra uppfattar en, vilket 

påverkar de sociala relationerna. Undersökningar har dessutom visat att barn, oavsett kön, 

som uppvisar god motorik är populära och har ett stort antal vänner (Ericsson, 2006). 

Forskarna tolkar detta som att hög social status inte enbart behöver innebära motorisk 

skicklighet. Vi anser att ett barns personlighet också utgör en viktig faktor. Hög social status 

kan erhållas av att ett barn tror på sig själv, har självförtroende och goda sociala relationer 

utan att ha motoriska eller teoretiska skickligheter. En motorisk säkerhet kan höja den sociala 

status hos de barn som har svårt att hävda sig på andra sätt.  

 

5.1.5 Barn med motoriska brister i anknytning med sociala relationer 

Lärarna i Idrott och hälsa anser att det finns en risk att barn med motoriska brister går undan 

vid lekar vilket leder till att motoriken inte tränas tillräckligt. De menar att den motoriska 

förmågan därmed blir sämre och sämre och följs av en ond cirkel. Detta bekräftas av 

Annerstedt et al (2002), Larsson och Meckbach (2007) samt Raustorp (2004) som menar att 

motoriska brister bland barn är idag alltmer förekommande. Lärarna i Idrott och hälsa menar 

att barn med motoriska brister inte vågar använda sina rörelseförmågor utan hämmas i 

idrottshallen. Duesund (1996) förklarar denna hämning av rörelser genom att barnets kropp 

upplevs frånvarande och främmande eftersom den inte fungerar som barnet vill. Lärarna i 

Idrott och hälsa tror däremot att det kan bero på att barnet rangordnar sig själv, utesluter sig 

från gemenskapen eller sker en uteslutning från övriga barn, vilket bekräftas av Larsson och 

Meckbach (2007) samt Annerstedt et al (2002). Annerstedt et al (2002) menar att det är först 

när barnet litar på sin fysiska förmåga samt känner trygghet som de vågar tillägna sig olika 

rörelseaktiviteter. Lärarna i Idrott och hälsa menar att barn som är osäkra i sin motorik, erhålls 

sämre självförtroende vilket i sin tur leder till att barnet drar sig ur sociala relationer. Många 

gånger får barn med motoriska brister dessutom höra olika pikar från andra barn då de 

upptäckt att barnet har bristande motorik. Lärarna i Idrott och hälsa tror att barn med 

motoriska brister även drar sig undan föreningsidrotten vilket gör att dessa barn går miste om 
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en viss motorisk träning. Att det är den enskilda individen som drar sig undan gemenskapen 

har väckt en tanke hos forskarna då det är något vi inte tidigare reflekterat över. Oftast skylls 

de barn som har goda sociala relationer på att de inte låter det barn som är utanför vara med. 

Fokus och arbete bör kanske läggas på den enskilda individen som är utanför, men som på 

egen hand drar sig undan olika gruppkonstellationer. På så vis får den vuxne en möjlighet till 

förståelse kring varför individen agerar som han eller hon gör.  

 

5.2 Innebörden av vardaglig fysisk aktivitet 
Lärarna i Idrott och hälsa anser att det är viktigt att ha kontroll över sin kropp och dess 

rörelser. Resultatet tyder på att barns fysiska förmåga blivit sämre än förr, då mätningar av 

barns fysik visar att de är svagare och har sämre uthållighet. Ericsson (2003) har i sin 

avhandling belyst vikten av daglig fysisk aktivitet. I undersökningen råder ett starkt samband 

mellan vardaglig fysisk aktivitet och barns motoriska utveckling. Skolverket 

(Utbildningsdepartementet, 1998) ska erbjuda elever 30 minuter fysisk aktivitet varje dag, 

men vi anser att skolverket bör precisera hur dessa ska utformas. Det är en tolkningsfråga då 

det lätt kan uppfattas som att rastaktiviteter inkluderas. Barn bör erbjudas organiserad fysisk 

aktivitet varje dag då raster inte alltid stimulerar alla barn till rörelseaktiviteter. Dock ställer vi 

oss frågande till hur lärare, utöver sitt dagliga arbete, dessutom ska ha tid till rastaktiviteter 

för att alla barn ska få en motorisk rörelsestimulering.  

 

5.2.1 Anknytningen mellan lek och barns motorik  
Fem av sex lärare i Idrott och hälsa kopplar samman barns motoriska färdigheter som en 

faktor som krävs för deltagande i lek. Hammar och Johansson (2008) delar upp motorisk 

utveckling i fyra olika faser. För att barn ska kunna leka på samma villkor krävs att en 

utveckling i de tre första faserna fungerat väl. Enligt Vygotskij krävs dessutom en så kallad 

social koordinering för att leken ska bli meningsfull. Detta kräver att deltagare i lek och 

tävling måste ha de olika rollerna klara för sig för att uppnå aktivitetens syfte.”Det 

generaliserade andra” är enligt Vygotskij, då alla deltagare är väl medvetna som sina roller 

(Bråten, 1998). Forskarna anser att det är genom social interaktion, såsom leken, som barn har 

möjlighet att få en uppfattning om hur de olika rollerna ska vara. Vidare anser lärarna i Idrott 

och hälsa att en motorisk säkerhet är en bidragande orsak till att barnet blir lyckligare vilket 

kan leda till att barnet efter hand vågar prova på nya utmaningar och aktiviteter. Följden av 

denna säkerhet blir att barnet uppnår en större kompiskrets, vilket Annerstedt et al (2002) 
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också styrker. Detta tyder på barn behöver en grundläggande motorik för att vara delaktig i 

alla de rörelseaktiviteter som andra barn medverkar i utan att känna obehag eller utanförskap. 

Lärarna i Idrott och hälsa menar att barn blir mer självsäkra i alla situationer om de har en 

välfungerande motorik, vilket bidrar till välbefinnande. Under leken formas sociala relationer 

och den allsidiga rörelsekompetensen skapas. Klarar barnet av de rörelser som krävs i 

samband med lek erhålls en positiv känsla (Annerstedt et al, 2002; Engström, 1999; Hammar 

och Johansson, 2008). Vygotskij menar att det är genom leken som sociala relationer 

medvetandegörs och poängterar att leken är det bästa lärosättet till social erfarenhet (Bråten, 

1998; Lindqvist (red.) 1999). Vi anser att lek är en viktig del i barns liv. Vi tycker att det är 

väsentlig att lek ingår i undervisningen för barn i grundskolans tidigare år. Att få med alla 

barn till positiva lekupplevelser kan vara komplext då barngrupperna oftast är stora och 

behoven olika.  

 

5.2.2 Förändrade motoriska förutsättningar 
Lärarna i Idrott och hälsa anser att barn var mer spontana förr och hade en mer säker 

rörelserepetoar. En bidragande orsak till denna säkerhet erhöll barnen genom spontanidrott. 

En bidragande orsak, enligt Annerstedt et al (2002), är att dessa rörelser blivit ersatta av andra 

passiva aktiviteter såsom datorer och TV, vilket även bekräftas av lärarna i Idrott och hälsa. 

Det framgår även från lärarna i Idrott och hälsa att datorerna i dagsläget tar för mycket tid och 

det är något som föräldrar inte heller begränsar, vilket leder till att barn idag inte har lika 

mycket tid för rörelseaktiviteter. Avsaknaden av rörelseaktiviteter sätter ännu mer press på 

skolan och ämnet Idrott och hälsa. Enligt Ericsson (2005) har ämnet, sedan Lpo 94:s 

införande, medfört att idrottsundervisningen minskat cirka 20 % i grundskolan. Detta kan leda 

till negativa effekter på barns motoriska utveckling då lärarna i Idrott och hälsa anser att det 

endast är i skolan som vissa barn får chans till fysisk aktivitet. Ericsson (2003) hävdar att två 

idrottslektioner i veckan inte är nog för att barns motoriska utveckling ska stimuleras. Lärarna 

i Idrott och hälsa anser att klyftan mellan passiva barn och de som kontinuerligt tränar på 

fritiden är större nu än förr. Barns försämrade motorik innebär att lärarna i Idrott och hälsa får 

lägga undervisningen på en lägre nivå än tidigare. Larsson och Meckbach (2007) anser att det 

är svårt för lärare i Idrott och hälsa att förhålla sig till dels den begränsade undervisningstiden 

men även till barns motoriska åtskillnader. 
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Av lärarna i Idrott och hälsa framgår det att stor vikt bör läggas på hemmet där föräldrarna 

ska stötta och hjälpa barnen att erhålla gott självförtroende. De anser att föräldrarna ska ta ett 

större ansvar för att hitta dagliga aktiviteter som stimulerar barns motorik. Vidare anser 

lärarna i Idrott och hälsa att det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barns 

minskade rörelseaktivitet. Utbildning bör ges till föräldrar då de idag varken har tid eller 

kunskap gällande barns motoriska träning. Enligt skolverket, har skolan en viktig roll i att 

skapa personlig trygghet och självkänsla vilket grundläggs i hemmet 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Forskarna har fått uppfattningen om att lärarna i Idrott och 

hälsa inte upplever det som om att föräldrarna tar det yttersta ansvaret, utan att allt ansvar 

ligger på skolan och lärarna. Enligt lärarna i Idrott och hälsa är det föräldrarnas brist på tid 

som gör att barnen går miste om den motoriska träningen. Föräldrarna bör få en förståelse för 

hur barnets motoriska träning hör ihop med sociala relationer då ökad motorisk träning kan 

bidra till förbättring av detta. Det är inte enbart betydelsefullt med föräldrars stöd med 

avseende på barns motorik, utan Vygotskij (Bråten, 1998) menar dessutom att vuxna och 

föräldrar gynnar barnens utveckling. Det som barnet till en början klarar av tillsammans med 

en vuxen, kommer det i ett senare skede klara av på egen hand. Detta kallar Vygotkskij för 

zonen för den närmaste utvecklingen.  

 

Lärarna i Idrott och hälsa anser att det är på grund av samhällets förändring och de tekniska 

framstegen som barn är mer stillasittande. Konsekvenserna av barnens stillasittande kan, 

enligt dem, bli att de får sämre motorik vilket kan leda till att de drar sig för att bli 

medlemmar i föreningsidrotten. Forskarna anser att fram till att barnet blir myndigt är det 

föräldrarnas ansvar att se till barnets hälsa. Vi tycker att en begränsning bör ske gällande tiden 

vid bland annat TV och dator, då resultatet visar att stillasittande aktiviteter tar stor del av 

barnens tid. Komplexiteten är att barn idag har mer inflytande och tar mer plats i både skola 

och samhället vilket har fört med sig att barn har mindre respekt gentemot vuxna. Forskarna 

anser att ett begränsande av barnens datoranvändande därför kan bli svårt för föräldrarna. Det 

är inte enbart barnen som har förändrats utan även föräldrarna och samhällets krav på 

föräldrarna. Samhället kräver mer av de vuxna med tanke på arbete då de både ska göra 

karriär och vara en bra föräldrar. Dessa krav kan leda till att barnen tillbringar mer tid på 

fritids och det blir personalen som uppfostrar dem. När föräldrarna hämtar barnen efter jobbet 

så är både föräldrar och barn trötta vilket kan leda till att barnen bara ser på film eller spelar 
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data då de kommer hem. Eftersom föräldrarna inte tillbringar så mycket tid med sina barn kan 

pengar vara ett sätt att kompensera tiden genom att köpa exempelvis elektroniska saker. 

 

 

5.3 Metoddiskussion 
En kvalitativ metod avser att beskriva och ge förståelse för intervjupersonernas tolkningar av 

ett fenomen. I en kvalitativ metod ska forskarna undvika att ha en bestämd uppfattning om det 

som ska undersökas (Engström och Redelius, 2002). Detta kan anses problematiskt i 

undersökningen då författarna genom lärarutbildningen erhållit en uppfattning om motorikens 

betydelse för barn. Författarna har på så vis en viss uppfattning om ämnet innan 

undersökningens start.  

 

”Reliabilitet betyder noggrannhet vid mätning” (Johansson och Svedner, 2001, s 69). I en 

kvalitativ undersökning är det viktigt att intervjupersonerna tolkar frågorna likartat så att 

frågorna inte ger olika tolkningsmöjligheter (Engström och Redelius, 2002). Detta anser 

författarna komplicerat då människor har olika erfarenheter och gör tolkningar utifrån dessa.  

En reliabilitetsbrist kan i denna undersökning vara att lärarna i Idrott och hälsa samt 

specialidrottslärarna inte har svarat på exakt samma frågor. Som tidigare nämnt skiljde sig 

frågorna åt på grund av lärarnas olika nuvarande befattning. Dock har allt material i 

undersökningen samlats in och genomförts på samma sätt vilket stärker reliabiliteten 

(Johansson och Svedner, 2001). 

 

Validitet klargör om undersökningens resultatet ger en sanningsenlig bild av det område som 

undersöks (Johansson och Svedner, 2001). I metoden har författarna endast valt att intervjua 

lärare i Idrott och hälsa, vilket innebär att undersökningen gått miste om elevers åsikter. Att 

intervjua elever samt att utföra observationer under en längre tid, hade varit optimalt. 

Observationer valdes bort på grund av bristande tid. En anledning till att elevintervjuer 

uteblev var problematiken att hitta representativa barn för undersökningen. Det hade varit 

svårt att bedöma om barn med motoriska brister eller normalbegåvade barn skulle ha valts ut. 

Författarna anser att barn med motoriska brister blivit påminda om deras brister, även om 

deras möjliga sociala svårigheter, vilket för barn kan upplevas negativt. Undersökningen 

påverkas ytterligare till viss del, då författarna endast har åsikter från lärare i Idrott och hälsa. 

Lärarna upplever kanske inte anknytningen på samma sätt som eleverna eventuellt skulle ha 
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gjort. Det optimala urvalet av intervjupersoner hade varit en könsfördelning av tre män och 

tre kvinnor. Istället blev det två män och fyra kvinnor. Vi anser att våra intervjuer är relativt 

hållbara, eftersom alla våra intervjupersoner har varit verksamma i minst 25 år och har därför 

lång erfarenhet. I en kvalitativ metod är det svårt att veta om de få personer som väljs ut till 

intervju är representativa för andra än bara sig själva (Jacobsen, 2002). Att sex intervjuer ska 

representera en generaliserbarhet av alla lärare i Idrott och hälsa är vi försiktiga med, då vi 

endast valt att hålla oss inom en kommun i Sverige. Målet med undersökningen var att hitta 

och beskriva de vanligaste uppfattningarna som bland de utvalda intervjupersonerna. 
Gruppintervjuer hade varit möjligt att genomföra, men risken att de berörs av varandras svar 

ser vi som negativt i undersökningen. Gruppintervjuer kan leda till att intervjupersonerna 

personliga syner och spontanitet inte uppnås.  

 

Vid samtliga intervjuer var vi två stycken. Detta kan vara en nackdel eftersom 

intervjupersonen då blir i numerärt underläge. Dock valde författarna att endast en person 

skulle genomföra intervjuerna och den andra skulle flika in om det skulle behöva. Detta för att 

förhoppningsvis underlätta för intervjupersonen. 

 

Alla intervjusvar bearbetades på samma vis. För att informationen från intervjupersonerna 

skulle ha reliabilitet valde författarna att transkribera dem (Johansson och Svedner, 2001). 

Önskan fanns att svaren från intervjupersonerna skulle ha varit mer utförliga och djupa. 

Utförligare svar hade kanske erhållits om författarna skickat ut intervjufrågorna före 

intervjun, men då hade undersökningen gått miste om intervjupersonernas spontana 

uppfattning, vilket eftersträvades. Dessutom upplevdes en viss stress från ett fåtal 

intervjupersoner samt att en del lokaler inte var optimala då olika störningsmoment inträffade, 

vilket kan ha bidragit till att djupet från intervjupersonerna uteblev. Den intervjuperson som 

inte ville bli inspelad på band försvårade arbetet till viss del. En intervju kompletterades 

dessutom via mejl då ett fåtal svar behövde bli mer tydliga. Intervjupersonernas svar fick 

bearbetas ytterligare och kom därmed att kräva mer tolkning av oss. 
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6. Slutsatser och implikationer  
Intervjupersonerna har belyst en viss anknytning till barns motorik och sociala relationer. Är 

barn duktiga på något, vilket syns tydligt under idrottslektionerna, får barnet ett gott 

självförtroende. De barn som inte behärskar vissa grundläggande motoriska moment blir mer 

synliggjorda under ämnet Idrott och hälsa än i andra ämnen. Andra barns uppfattningar är 

viktiga faktorer för självförtroendet. Destruktiva uppfattningar från barn kan leda till 

utfrysning eller att barnet själv drar sig undan. Alla barn mår bra av att veta att de behärskar 

olika saker. Barn med gott självförtroende vågar ta för sig mer, vilket kan främja sociala 

relationer.  

 

Intervjupersonerna nämner tre faktorer som försvårar utveckling av barns motorik. En faktor 

är det förändrade samhället som skapar sämre förutsättningar för rörelseaktiviteter, då barn 

blir mer stillasittande. Den andra faktorn är skolans minskade timmar i ämnet Idrott och hälsa 

och den tredje faktorn är föräldrarnas okunskaper samt tidsbrist. Det är viktigt att understryka 

att motorik inte har en avgörande faktor på barns sociala relationer. Andra faktorer som kan 

påverka barns sociala relationer kan vara barnets personlighet, föräldrarnas uppmuntran och 

stöd hemifrån, lärarens arbete i klassen, toleransen från klasskamrater samt barnens 

skolprestationer. På grund av att barn i ämnet Idrott och hälsa blir mer synliggjorda blir det 

uppenbart vilka som avviker i det som anses vara normalt. Idrott och hälsa är ett ämne där 

barn lätt blottlägger sig, då en enskild uppgift många gånger kan ha många åskådare. Med 

detta blir läraren i Idrott och hälsas arbete ännu mer komplext och betydelsefullt då alla barn 

ska känna trygghet och trivsel i skolan. 

 

En idé på fortsatt forskning kunde vara att göra en observerande undersökning om barn och 

ungdomars motorik i anknytning till deras sociala relationer. Observationen kan antingen 

fokusera på barn och ungdomar som får extra motorisk träning eller de barn och ungdomar 

som har lättare motoriska avvikelser men som inte utövar någon extra motorisk träning .  

 

Ett annat förslag på fortsatt forskning kan vara samhällets förändring med avseende på barns 

motoriska utveckling. Samhällets förändring för med sig mer stillasittande aktiviteter än förr 

då TV och datorer idag tar stor del av barns fritid. Detta för med sig att barn inte är lika 

fysiskt starka och brister då i sin motorik. Redan i grundskolans tidigare år bör alla lärare 
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kontinuerligt arbeta med att införa olika rörelseaktivteter i barnens vardag för att främja den 

motoriska utvecklingen.  

 

Ett tredje förslag på fortsatt forskning kan vara föräldrarnas ansvar av barns fysiska 

aktiviteter. Undersökningen kan belysa föräldrars stöd och engagemang för barnet gällande 

olika rörelseaktiviteter. Det hade även varit intressant att ta reda på föräldrars egentliga 

kunskaper kring vikten av daglig fysisk aktivitet för barn.  

 

Annordning av aktivitetsdagar är en möjlighet för barn att främja sociala relationer och stärka 

banden med klasskamrater samt träning av dess motorik. På dessa aktivitetsdagar kan barnen 

få möjlighet att testa på olika rörelseaktivteter såsom lekar med inslag av samarbetsövningar.  

Vid detta tillfälle skulle barnen också bli introducerade i den mångfald av idrottsaktiviteter 

som finns, för att på så sätt ge barn olika tips efter egna förutsättningar och intressen. För att 

ytterligare låta barnen prova på olika idrotter, som exempelvis innebandy och ridning, kan 

kontinuerliga temadagar anordnas. Här anser vi att barnen ska få vara delaktiga i 

planeringsprocessen av dessa dagar, då deras önskemål ska stå i fokus. Tematiska arbeten för 

att främja sociala relationer kan även användas i det vardagliga teoretiska skolarbetet. 

Tematiskt arbete skulle kunna innebära att hela skolan arbetar med exempelvis ett 

vänskapstema där skolan har möjlighet att bjuda in olika organisationer, såsom Friends 

(www.friends.se). 

 

För att tipsa och engagera barnens föräldrar, kan skolan ordna föräldramöten där fokus ligger 

på sociala relationer och olika rörelseaktiviteter. Föräldrarna bör informeras om vikten av 

rörelseaktiviteter för barnens skolprestationer och sociala relationer och dess samband. Här 

kan föräldrarna få tips på olika aktiviteter som de kan utföra tillsammans med sina barn. Tips 

kan exempelvis vara utflykter, lekar och dylikt.  En fördel med att olika aktiviteter sker 

utomhus, är att barnen får chansen att testa på olika miljöer, exempelvis skog och strand, som 

främjar deras motorik. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju med Spu-lärarna: 

 
Inledning: 

• Presentation av oss och vår bakgrund. 

• Ändamålet med undersökningen, syftet med examensarbetet är att undersöka 

förhållandet mellan barns motorik och sociala relationer. 

• Rapporten är vårt examensarbete som krävs för att bli utexaminerad. 

• Rapporten kommer att vara tillgänglig på högskolans databas. Vi strävar efter 

anonymitet. 

• Berätta kort om din pedagogiska bakgrund. 

• Något ni undrar över innan vi börjar? 

 

Vi kommer att ta upp viktiga skolfrågor där fokus ligger på barns sociala relationer och dess 

motorik. Med sociala relationer menar vi främst kompisförhållanden. Förklaring kring 

upplägget ges: först ställer vi en öppen fråga som han/hon kan resonera fritt kring och vi 

kommer efter hand ge så kallade stickfrågor för precision.  

Tema: Vi vill få dina synpunkter angående ditt arbete som specialidrottslärare då du arbetar 

med barn som har motoriska brister. Vi vill ta del av dina tankar kring förhållandet mellan 

barns motorik och sociala relationer. 

 

• Vad anser du att välfungerande motorik innefattar? 

- Vilka barn har rätt till spu-idrott, behövs en diagnos? 

- Hur arbetar ni med barn som har motoriska brister? 

- Hur förhåller du dig till att idrottsundervisningen minskat i grundskolan från 600 

timmar till 500 timmar sedan Lpo 94 infördes? 
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- Ser du märkbara resultat av minskad idrottsundervisning gällande barns motorik? 

Hur, på vilka sätt? 

 

• Hur är det med barnens självförtroende under spu-idrotten? 

- Sker det någon successiv utveckling, gällande självförtroende, i spu-gruppen? 

- Kan ökad motorisk träning bidra till ett socialt välbefinnande? Hur, på vilka sätt? 

 

• Vad har sociala relationer för inverkan på ett barn? 

- Upplever du att barn med motoriska brister har goda sociala relationer? 

- Hur god uppsikt har ni över dessa barns kompiskrets? 

- Kan ökad motorisk träning bidra till ett socialt välbefinnande och ökad 

kompiskrets? Varför, på vilka sätt? 

- Upplever du någon mobbing eller utanförskap för dessa barn? 

- Hur reagerar övriga elever gentemot eleven med motoriska brister? 

 

• Hur ser din kontakt ut med ordinarie klasslärare? Relevant – orelevant? Varför/varför 

inte? 

- Kan du ge några tips på vad man som idrottspedagog bör tänka på i arbete med 

barn med motoriska brister för att minska på klyftan mellan dessa barn och 

normalbegåvade? 

 

• Övrigt? 
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Intervju med lärare i idrott och hälsa: 

 

Inledning: 

• Presentation av oss och vår bakgrund. 

• Ändamålet med undersökningen, syftet med examensarbetet är att undersöka 

förhållandet mellan barns motorik och sociala relationer. 

• Rapporten är vårt examensarbete som krävs för att bli utexaminerad. 

• Rapporten kommer att vara tillgänglig på högskolans databas. Vi strävar efter 

anonymitet. 

• Berätta kort om din pedagogiska bakgrund. 

• Något ni undrar över innan vi börjar? 

 

Vi kommer att ta upp viktiga skolfrågor där fokus ligger på barns sociala relationer och dess 

motorik. Med sociala relationer menar vi främst kompisförhållanden. Vi förklarar att vi först 

ställer en öppen fråga som han/hon kan resonera fritt kring och vi kommer efter hand ge så 

kallade stickfrågor för precision.  

Tema: Vi vill få dina synpunkter angående ditt arbete som pedagog som arbetar tillsammans 

med barn som utövar extra motorisk träning. Vi vill ta del av dina tankar kring förhållandet 

mellan barns motorik och sociala relationer. 

• Vad anser du att välfungerande motorik innefattar? 

- Hur förhåller du dig till att idrottsundervisningen minskat i grundskolan från 600 

timmar till 500 timmar sedan Lpo 94 infördes? 

- Ser du märkbara resultat av minskad idrottsundervisning gällande barns motorik? 

Hur, på vilka sätt? 

- Hur kan du få med alla elever i din planering i idrott och hälsa? 

 

• Vad har sociala relationer för inverkan på ett barn? 
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- Ser du ett samband mellan barns motorik och sociala relationer? 

- Upplever du att barn med motoriska brister har goda sociala relationer? 

- Hur god uppsikt har ni över dessa barns kompiskrets? 

- Kan ökad motorisk träning bidra till ett socialt välbefinnande och ökad 

kompiskrets? Varför, på vilka sätt? 

- Upplever du någon mobbing eller utanförskap för barn med motoriska brister? 

- Hur reagerar övriga elever gentemot eleven med motoriska brister? 

 

• Hur visar sig självförtroendet hos barn med motoriska brister under ordinarie 

idrottsundervisning? I vilka situationer? 

- Utför någon av dina elever extra motorisk träning, såsom specialidrott? 

o Har de skett någon successiv utveckling, gällande självförtroende, sedan 

barnet påbörjat specialidrott? 

o Hur ser din kontakt ut med specialidrottslärarna?  

- Vilka kunskaper behöver vi som lärare i idrott och hälsa för att alla barn ska få 

positiva upplevelser i olika rörelseaktiviteter? 

 

 

Övrigt? 
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Bilaga 2 
 

Spu, specialundervisning i idrott är en organisation som har särskilt ansvar för elever med 

fysiska och motoriska brister. Dessa barn behöver extra stimulans och stöd förutom det de får 

i den ordinarie undervisningen i Idrott och hälsa. Spu-lärarna arbetar inom en kommun i 

sydvästra Sverige och besöker 10-12 skolor varje vecka. 

 

Vissa elever får enskild undervisning men vanligtvis handlar det om gruppundervisning på tre 

till sex elever. En del har spu-idrott under en kortare period medan andra har spu-idrott under 

hela grundskoletiden. 

 

Spu strävar mot bland annat följande mål: 

 

- Utveckla en god självkännedom och en positiv självbild.  

- Utveckla sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt få förståelse och ett 

bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet. 

- Få kunskaper om aktiviteter som passar just dem. 

- Känna sig delaktiga i ordinarie idrottsundervisning genom att ge klasslärare eller 

assistenter information om elevernas möjligheter och begränsningar. 

- Genom förbättring av den motoriska förmågan och få ett bättre självförtroende 

för att senare kunna delta i ordinarie idrottsundervisning utan extra hjälp. 

(Halmstad kommun) 

Dessa mål baseras enligt skolverkets kriterier angående kurskriterier för idrott och hälsa. 

 

 

 

 

 


