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Förord 

Utgångspunkten i studien är utifrån två lärarstudenters perspektiv. Vår lärarutbildning är inriktad 
mot lek, rörelse, idrott och hälsa för förskola och grundskolans tidigare år. Under utbildningen 
har vi även fördjupat oss i specialpedagogik. Vi har stort intresse för barns motoriska utveckling 
och har fått ny värdefull kunskap genom att fördjupa oss i motorikens betydelse i olika 
skolsituationer. 

 
Arbetet med denna uppsats har varit inspirerande, lärorikt, utvecklande och meningsfullt vilket 
gör att vi fått mycket ny kunskap som vi tar med oss i våra kommande yrken som lärare.  

 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Eva-Carin Lindgren och Owe Stråhlman, era 
kunskaper och ert engagemang har varit en stor tillgång under processen. Vi vill även rikta ett 
tack till de pedagoger som medverkat i studien samt ett tack till våra hjälpsamma vänner som har 
bidragit med synpunkter och konstruktiv kritik.  

 
Ögon kan se och öron kan höra 

Men händer vet bäst hur det känns att röra. 
 

Huden vet bäst när någon är nära. 
Hela kroppen behövs för att lära. 

 
Hjärnan kan tänka och kanske förstå, 
men benen vet bäst hur det är att gå. 

 
Ryggen vet bäst hur det känns att bära. 

Hela kroppen behövs för att lära. 
 

Om vi skall lära oss nåt om vår jord, 
så räcker det inte med bara ord. 

 
Vi måste få komma det nära; 

Hela kroppen behövs för att lära! 
 

 (Okänd) 
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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att belysa innebörder i pedagogers levda erfarenheter av att stimulera 
barns motoriska utveckling. Det har uppmärksammats att barn sysselsätter sig med allt mer 
stillasittande aktiviteter, vilket kan leda till att elever inte utvecklar motoriken i den takt som 
förväntas. Empirin har samlats in genom narrativa intervjuer för att kunna tolka pedagogers 
levda erfarenheter ur ett fenomenologisk hermeneutiskt perspektiv. Resultatet visar att 
pedagoger har svårt att tolka läroplanens mål för motoriken och att viljan till att stimulera till 
motorisk utveckling är stor, men handlandet lyser med sin frånvaro. Diskussionen belyser 
pedagogers engagemang och motivation samt vikten av att vara en reflekterande praktiker.  

 
Nyckelord: Fenomenologisk Hermeneutik, Levda erfarenheter, Lärande, Motorik, Pedagoger, 
Reflektion  
 

Abstract 
 
The study aims to demonstrate the significance of educators lived experiences of stimulating 
children's physical development. It has been noted that children are occupying themselves 
with more and more sedentary activities, which may lead to that they do not develop motor 
skills at the pace expected. To understand educators lived experiences from a 
phenomenological hermeneutic perspective empirical relevance has been collected through 
narrative interviews. The results shows that educators find it difficult to understand the 
Curriculum goals for motor activity and that the desire to stimulate motor development is 
great, but the realization is conspicuous by its absence. The discussion highlights educator’s 
commitment and motivation and the importance of being a reflecting practitioner. 
 
Keywords: Educators, Lived experiences, Learning, Motor activity, Phenomenological 
hermeneutics, Reflection 
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Inledning 

Dagens barn och ungdomar blir allt mer inaktiva på fritiden och de är i allt mindre grad aktiva i 

idrottsorganisationer. Barns spontana lek har bytts ut mot att spela dator- och tevespel. Detta 

innebär att idrott och lek som tidigare fyllde fritiden i stort sätt har upphört. I förhållande till 

andra länder i Europa ligger Sverige långt ner på listan över antalet idrottstimmar i skolan, något 

som kan ses som oroväckande i och med att skolan är den enda instans som når alla barn och 

ungdomar (Elm, 2007). Det finns de som ger uttryck för att skolan bör införa mer fysisk aktivitet 

i skolans vardag för att det kan medföra till friskare och mer koncentrerade elever som presterar 

bättre i övriga skolämnen. Det finns även de som påvisar att dagens idrottsundervisning består av 

så lite fysisk aktivitet att det inte gynnar elevers fysiska utveckling. Den skolidrott som elever 

deltar i motsvarar endast en procent av deras fysiska aktivitet per år. Det är endast sex till åtta 

minuter av idrottslektionen som går åt till att vara fysiskt aktiv, resten av tiden går till annat 

(Lindqvist, 2007). 

 

Skolidrotten är betydelsefull, främst för de elever som endast utövar fysisk aktivitet i skolan. 

Skolan kan vara den enda plats där elever får möjlighet att utveckla sin motorik. Det är dock inte 

helt ovanligt att de elever som mest är i behov av motorisk träning blir befriade från skolidrotten 

på grund av att de har ett avvikande rörelsemönster och därmed riskerar att bli utsatta för 

mobbing. Idrottsämnet kan då upplevas som ett misslyckande i och med att det inte ger elever 

möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter i skolan (Ericsson, 2003b). Undersökningar har 

gjorts om vilka effekter ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan kan ha för 

betydelse för elevers motorik. Slutsatser av dessa undersökningar har visat att daglig fysisk 

aktivitet och extra motorisk träning ska ses som en självklarhet i skolans vardag (Ericsson, 2008).   

 

Bearbetad litteratur visar en normativ bild av motorikens betydelse för lärandet. Det finns endast 

ett fåtal forskare som är kritiska till detta samband. Studien vill undersöka om denna normativa 

bild speglar sig i skolans verksamhet. Det finns även en bristfällig kunskap bland pedagoger om 

de effekter motorisk träning har på elever (Ericsson, 2003b). Med anledning av bristfällig 

kunskap om motorikens betydelse för elevers lärande och den normativa bild som visat sig är det 

ytterst intressant att beskriva pedagogers reflektioner kring detta fenomen. 
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Syfte 

Syftet är att belysa innebörder i pedagogers levda erfarenhet av att stimulera barns motoriska 

utveckling. 

Frågeställningar 

• Hur reflekterar pedagoger över sitt handlande gällande barns motoriska utveckling? 

• Hur gör pedagoger för att stimulera elevers motoriska utveckling? 

 

Bakgrund  

I följande kapitel beskrivs historiska teorier som ligger till grund för dagens syn på motorik. 

Diskussionen om huruvida arv, miljö och stimulans påverkar barns motoriska utveckling har 

pågått sedan länge och pågår än idag. Motoriska svårigheter kan antingen bero på neurologiska 

orsaker eller vara en effekt av miljön, som till exempel bristande stimulans. I slutet av kapitlet 

belyses även skolans roll i barns motoriska utveckling.  

 

Historiska teorier om motorisk utveckling 

Motorisk utveckling har tidigare beskrivits genom förklaringsmodeller. De bestod av detaljerade 

beskrivningar av när barnen skulle ha uppnått normer för deras utveckling som att sitta, krypa, 

gripa, stå och gå. Normerna är påverkade av generna, miljön ses endast som ett stöd till 

utvecklingen. Det är utvecklingsteorier som ligger till grund för de teorier som har uppkommit 

inom ämnet motorik. De tidigaste innefattar den mänskliga utvecklingen som var 

preformationistisk. Den preformationistiska teorin lyfter fram aspekter som att fostret var en 

färdigutvecklad människa som endast behövde växa till sig. Senare kom dessa teorier att ersättas 

med teorier om att utveckling sker i olika stadier som bygger på och är beroende av varandra, 

såkallade epigenetiska teorier (Sigmundsson & Pedersen, 2004).  

 

De epigeniska teorierna delades in i två olika riktningar. Den första är predeterministisk epigenes 

som är en mognadsteori. Teorin bygger på utarbetade skalor som visar på normalitet i 
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utvecklingen vid olika åldersnivåer. Den andra är probabilistis epigenes vilket innebär att 

motorisk utveckling sker i påverkan av både arv och miljö. I och med att miljön inkluderas som 

en viktig faktor konstaterades det att utvecklingen inte längre skulle kunna vara förbestämd 

(ibid.). 

 

Mognaden och miljöns betydelse för motoriken 

Tidigare har mognaden ansets vara det mest betydelsefulla för barns motoriska utveckling. Barn 

har en förmåga att leta upp just den aktivitet som leder till fortsatt utveckling (Schwebel & Raph, 

1976). Det finns också forskningsresultat som visar att människan har medfödda ”ristade” 

motoriska program i hjärnan. För att utvecklas behöver barnet endast lära sig att kontrollera de 

program som redan är etablerade och sedan anpassa dessa till den yttre omgivningen (Fredens, 

1985) 

 

Miljön har huvudsakligen setts som en orsak till tidsmässiga skillnader som kan förklara att barn i 

samma ålder har kommit olika långt i sin motoriska utveckling. Men det är också dokumenterat 

att barn kan utveckla och lära in motoriska färdigheter genom emotionell kontakt och stimulans 

till fysisk aktivitet. Forskning visar att många barn som är försenade i sin motoriska utveckling 

inte fått möjlighet eller tillräcklig stimulans för att kunna automatisera sina rörelsefärdigheter 

(Digerfeldt, 1990) 

 

Olika typer av motoriska svårigheter 

Motorik syftar till rörelse och alla funktioner och processer som hjälper till att styra och 

kontrollera våra kroppar. Vid motorisk brist ligger barnets motoriska utvecklingsnivå långt under 

det som förväntas av barn i samma ålder och där bristerna inte har några neurologiska orsaker. 

Ibland kan barn med bristande motorik ha kvarvarande rester av så kallade nyföddhetsreflexer. 

Dessa reflexer finns hos barnet under de första levnadsveckorna men ska efterhand försvinna 

under det första levnadsåret. Kvarvarande nyföddhetsreflexer kan orsaka ofrivilliga rörelser som 

ofta uppkommer i situationer då barnet ska utföra krävande rörelser eller då de känner sig 

stressade (Ericsson, 2005).  
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Om ett barn istället har omogen motorik fungerar det som ett yngre barn fast i sin egen ålder. 

Detta beror ofta på att barnet inte har fått den motoriska stimulans som behövs, vilket har medfört 

att det automatiserade grovmotoriska grundrörelserna inte utvecklats ordentligt. Hos barn med 

omogen motorik är rörelserna klumpiga, dåligt samordnade, slängiga och oprecisa (ibid).  

 

Barn kan också ha grovmotoriska svårigheter, det avser problem med de stora kroppsrörelserna. 

Dessa svårigheter kan urskiljas om barnet t.ex. har dålig balans eller svårigheter med att lära sig 

simma, cykla eller sparka boll. Ett barn med grovmotoriska svårigheter har problem med en eller 

flera av följande fyra komponenter. (1) Automatisering innebär att barn har svårigheter med att 

kunna utföra ett inlärt rörelsemönster utan att behöva tänka på hur det ska gå till. Automatisering 

påverkar också barns simultankapacitet och uthållighetsförmåga. Vid svag (2) muskelspänning 

har barn ett behov av att röra på sig. Rörelsen aktiverar muskulaturen i olika kroppsställningar så 

att kroppshållningen inte blir ihopsjunken. Svag muskelspänning kan också medföra att 

koncentrationen på uppgiften lätt förloras. Barns (3) balansförmåga är en viktig del som 

utvecklas i vardagen genom det taktila och kinestetiska sinnet. (4) Motorisk samordning behövs 

för att kunna göra olika saker samtidigt, till exempel aktivera övre och nedre kroppshalvan 

samtidigt. Detta kan ses som ett problem då barnet lägger energi och uppmärksamhet på att 

samordna kroppens rörelser istället för att kunna koncentrera sig på inlärningssituationen (ibid).  

 

Bristande stimulering 

Det lilla barnet föds med reflexer som i senare stadier leder till att barnen exempelvis både kan 

krypa och stå. För att dessa färdigheter ska kunna utvecklas krävs att barnen blir stimulerande 

redan i tidig ålder (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). Miljön har en betydande roll för 

barns utveckling och denna stimulans kan antingen påskynda barnets motoriska utveckling eller 

leda till hämning (Sigmundsson & Pedersen, 2004). Många barn hindras i sin motoriska 

utveckling av vuxna i deras närhet. Barns första rörelsestimulans är viktig för den motoriska 

utvecklingen. Vardagliga moment där barn åker vagn och ligger i sin korg leder till att 

utvecklingen kan hämmas (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). 
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Skolans roll 

Dagens syn på motorik innefattar en livslång process, något som innebär att barn inte har 

automatiserat sina rörelser när de börjar i skolan. Skolan har därför ett stort ansvar att elever får 

möjlighet att stimulera sina motoriska färdigheter (Sigmundsson & Pedersen, 2004). Lärarens 

medvetenhet om elevers tidigare utvecklingsfaser är viktig när det kommer till förståelsen av 

elevers svårigheter. Om en elev inte behärskar en viss rörelsefärdighet ska den färdighet som 

ligger före i utvecklingen stimuleras så den automatiseras (Holle, 1985). 

 

Sedan läroplanen för det obligatoriska skolväsendet infördes 1994, Lpo 94, har idrottsämnet 

historiskt sätt aldrig haft så lite undervisningstid som nu (Ericsson, 2009). Den minskade idrotten 

bidrar till att elevers motoriska färdigheter inte stimuleras i samma utsträckning som tidigare. 

Minskade undervisningstimmar leder till att elever inte kan upprätthålla en acceptabel fysisk nivå 

(Sigmundsson & Pedersen, 2004). Läroplanens formuleringar är för vaga inom ämnet, därför 

behövs striktare direktiv angående elevers motoriska träning i skolan (Ericsson, 2008). Det 

läroplanen lyfter fram är att det finns en strävan efter att alla elever ska få möjlighet till daglig 

fysisk aktivitet under hela skoldagen (Utbildningsdepartementet, 2006). Skolans uppdrag borde 

vara att dagligen skapa möjligheter till att stimulera elevers motoriska färdigheter. Det borde 

också vara självklart att alla elever som är i behov av extra motorisk träning kan erbjudas detta 

(Ericsson, 2003a).  

 

Relationen mellan motorisk träning och lärande 

I följande kapitel beskrivs relationen mellan motorik och lärande. Kunskaperna inom ämnet är 

relativt bristfälliga men berör huruvida faktorer som social gemenskap, självkänsla, 

kroppsuppfattning och inställning har på lärande. I denna studie används begreppet lärande för att 

förklara de kunskaper elever ska tillägna sig i klassrummet, så som att läsa, skriva och räkna.  

 

Automatiserade rörelser 

Genom stimulans och träning av de motoriska färdigheterna kan elevers rörelser bli 

automatiserade. När en och samma rörelse upprepas regelbundet skickas ungefär samma 
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Dålig 
motorik 

Dålig social 
gemenskap 

Dålig 
självkänsla 

Undvikande 
av 

rörelselekar 
Ännu 
sämre 

motorik 

Negativ 
inställning till 
kroppsrörelse 

Mindre 
chans till en 
fysisk aktiv 

livsstil 

stimulering till hjärnan (Langlo Jagtøien et al., 2002). En automatiserad rörelse innebär en 

förmåga att kunna genomföra rörelser utan att någon medveten uppmärksamhet sker. För att 

utveckla motoriska färdigheter krävs mental koncentration och träning denna process sträcker sig 

under hela utvecklingen och kan hålla på hela livet (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). 

Automatiserade rörelser är viktigt för utvecklingen och en grundförutsättning för att rörelserna 

ska ske utan ansträngning och påverkan av omgivningen. Om inte de motoriska färdigheterna blir 

automatiserade kan detta leda till att elever får svårt att följa med i undervisningssituationerna 

och svårt med koncentrationsförmågan (Holle, 1978). Motoriska förmågor som ännu inte är 

automatiserade kräver stor uppmärksamhet, detta gör det svårt för elever att exempelvis lyssna 

och föra anteckningar samtidigt. Därför kan elever med motoriska svårigheter uppfattas ha sämre 

förutsättningar i inlärningssituationer där intellektuella färdigheter är av stor vikt (Sandborgh-

Holmdahl & Stening, 1993). 

 

Ond cirkel 

För de elever som inte fått tillräcklig motorisk stimulans eller som har medfödda motoriska 

svårigheter kan olika faktorer i skolans vardag påverkas. Det finns risk att grundläggande 

motoriska svårigheter leder till att barn rör sig mindre på grund av dålig självkontroll och höga 

prestationskrav från omgivningen. Vid en minskad rörelseträning går barn inte endast miste om 

träningen i sig utan också gemenskapen som bildas i grupplekar och lagspel (Ericsson, 2005). För 

att tydliggöra motorikens betydelse för elevers vardags aktiviteter följer en figur (se figur 1) som 

visar hur en dålig motorik kan få negativa effekter inom flera områden. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Författarnas  

egentolkade bild av Ericssons  

(2005) beskrivning av den onda cirkeln. 
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Social gemenskap, självkänsla och kroppsuppfattning 

Barn tycker om att vara tillsammans i situationer som bidrar till positiva upplevelser. Däremot 

kan barn bli tillbakadragna genom upplevelser av situationer som ger negativa erfarenheter när de 

är i samvaro med andra. Situationer som kan upplevas negativa är till exempel när en elev med 

motoriska svårigheter inte kan utföra en idrottsaktivitet på samma villkor som andra elever 

(Langlo Jagtøien et al., 2002). Det är inte ovanligt att barn med motoriska svårigheter blir 

uteslutna från lekar och bollspel på grund av bristande kroppskontroll och tilltron till deras egen 

rörelseförmåga. Uteslutningen bidrar både till att elever går miste om rörelseträningen samt den 

sociala gemenskapen i gruppen (Ericsson, 2005).  

 

Social kompetens och stark självkänsla är förutsättningar för att barn ska trivas och lyckas i 

skolans gemenskap. Barns egen kroppsuppfattning och kroppens möjligheter till fysisk aktivitet 

har stor betydelse för självkänslan och också för att kunna klara av praktiska uppgifter i 

vardagen. Barns rörelseförmåga bidrar också till vilken status dem får i barngruppen (ibid.).  

 

En aktiv livsstil och kroppsrörelse 

Människan är skapad för ett liv i rörelse, trots detta blir dagens samhälle mer och mer inaktivt. 

Aktivitetsnivån hos barn och ungdomar är sänkt, spontanidrotten hemma i kvarteret har istället 

bytts ut till TV tittande och dataspel. Barns eget initiativ till rörelse finns inte längre och därför 

måste pedagoger ge barn möjlighet att utveckla rörelseförmåga. För att sträva mot en livslång 

aktiv livsstil krävs att pedagoger arbetar medvetet och främjar rörelseglädjen så fysisk aktivitet 

kan ses som något positivt i vardagen (Raustorp, 2004).  

 

Koncentrationsförmåga 

Koncentrationssvårigheter kan i vissa fall vara en följd av bristande motoriska färdigheter. När en 

elev har motoriska svårigheter kan det medföra att skolarbetet blir påfrestande i och med att 

uppmärksamheten riktas på att kontrollera de motoriska färdigheterna. Det i sin tur medför att 

arbetsminnet inte får den stimulans som behövs. På så sätt förloras koncentrationen på det  barnet 

egentligen skulle ägna sig åt (Ericsson, 2005). Ofta fascineras omgivningen av barns tidiga 

motoriska utveckling när de lär sig gripa, krypa, sitta och gå. Den fortsatta utvecklingen är oftast 
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inte lika påtaglig och därför följs den inte upp på samma sätt, många gånger är det först om 

barnet får motoriska problem detta uppmärksammas (Kadesjö, 2002). För att kunna koncentrera 

sig krävs en mogen motorik, en mogen perception samt ett psyke i balans. Koncentrationen i sin 

tur är en förutsättning för inlärning (Raustorp, 2004).  

 

Bunkefloprojektet och MUGI 

Ingegerd Ericsson är idag den mest drivande forskaren inom det motoriska området, nationellt 

sätt. Ericssons interventionsstudie (2003a) utgår från Bunkefloprojektet och MUGI-observationer 

som undersöker om ökad idrottsundervisning och motorisk träning kan påverka elevers motorik 

och lärande. 

 

Bunkefloprojektet startades 1999 och är en samverkan mellan skola, idrottsförening och 

forskning som strävar mot en ny, hälsofrämjande livsstil. En timmas daglig fysisk aktivitet för 

elever i år ett och två har införts med syfte att studera de växande elevers benmassa samt att 

elever skulle bli motiverade och uppleva rörelseglädje. Studien (Ericsson, 2003a) syftar också till 

att öka elevers självförtroende, koncentrationsförmåga och sociala förmåga. För att kunna se om 

projektet medförde positiva effekter bildades två interventionsgrupper och en jämförelsegrupp 

vars resultat sedan jämfördes (Bunkeflomodellen, 2009). Det redovisade resultaten av 

Bunkefloprojektet är positiva och optimistiska. Positiv utveckling har visats inom motorisk 

utveckling hos elever, den visar också på att ökad motorisk träning bidragit till bättre 

skolprestationer. Studien har också kommit fram till att elever med god motorik i många fall även 

har god koncentrationsförmåga. Dock bekräftas inte att den ökade motoriska träningen gett elever 

bättre koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003a). Implikationer som framhålls av studiens resultat 

är bland annat att två idrottslektioner per vecka inte är tillräckligt för att stimulera alla elevers 

motoriska utveckling. För de elever som behöver extra motorisk stimulans ska 

specialundervisning erbjudas innan deras motoriska brist ställer till problem för utvecklingen. För 

att kunna observera och stimulera elevers motoriska utveckling krävs också att personalen är 

medveten och utbildad (ibid.). 
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Utvecklingsarbetet Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning, MUGI, innebar att sexåringar 

fick regelbunden motorisk träning 60 minuter per vecka under sista året i förskolan. När barnen 

sedan började första klass genomgick alla motoriska observationer. Därefter fick de barn som 

ansågs behöva extra motorisk stimulering erbjudande om specialundervisning. 

Specialundervisningen bedrevs i små grupper. Motorikobservationerna ses som värdefull 

information om barns utveckling, inte endast för motoriska funktioner utan även för 

skolprestationer och koncentrationsförmågan (Eriksson 2003a).  

 

Kritik kring effekter av motorisk träning 

Att det skulle finnas ett nära orsakssammanhang mellan utvecklingen av motorik, språk och 

läsning anses vara en myt (Elbro, 1994). Arbetet med speciell motorisk träning under 

förskoleåldern och första åren i grundskolan ses därmed som oväsentligt i och med att inga 

undersökningar bevisar att motorisk stimulans leder till ökad läsutveckling. Elever som är 

klumpiga, eller på annat sätt påvisar motoriska svårigheter i skolan, behöver i vissa fall extra 

motorisk träning i den fysiska aktiviteten. Orsaken till extra motorisk träning bedrivs inte för att 

öka läs- och skrivutvecklingen utan endast för att kompensera motoriska brister (ibid). 

Svårigheter med att genomföra experiment med likvärdiga kontrollgrupper har påverkat 

möjligheterna till att konstatera eventuella samband mellan motorisk utveckling och lärande 

(Ericsson, 2003a). Det finns ett flertal uppfattningar (bl.a. Kvale & Mattson, 1983; Moser, 2000) 

om att elevers motoriska förmåga inte har en direkt påverkan på inlärningen, utan att de positiva 

effekter motorisk träning anses ha endast är pedagogers tro och tolkningar. Det finns för få 

vetenskapliga undersökningar som visar positiva effekter, av motorisk träning på kognitiv 

utveckling, för att kunna dra några generella slutsatser (Ericsson, 2003a).  

 

Det finns också dem som menar att en harmonisk rörelseutveckling påverkar barn emotionellt 

och socialt vilket är positiva aspekter på inlärningen. Däremot anser de samtidigt att 

rörelseutvecklingen inte får användas som något undergörande medel för att öka barns 

intelligens. Det är inte rörelseutvecklingen i sig som leder till ökad prestationsförmåga inom 

skolämnen (Kiphard, 1979). Det finns inga vetenskapliga bevis på ett direkt samband mellan 

motorisk träning och intellektuell förmåga. Däremot finns det forskning som menar att det finns 
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indirekta samband. Med indirekt menas att en allsidig bedriven motorisk träning har betydelse för 

barnens kroppsuppfattning, vilket i sin tur leder till positiva effekter på självförtroende och 

självkänsla. Barn med bra självförtroende, självkänsla och kroppsuppfattning mår oftast bra och 

kan på så sätt tillgodogöra sig undervisningen i skolan (Annerstedt, 1990). Barn med motoriska 

svårigheter tar ofta ett steg tillbaka vid fysisk aktivitet för att inte göra sig till åtlöje. De barn som 

är mest i behov av fysisk aktivitet missar därför en viktig del av deras rörelseutveckling, särskilt 

på idrottslektionerna då svårigheterna synliggörs mer än vad dem gör för elever som har 

svårigheter i klassrummet (Jönsson, 2009). 

 

Teoretisk referensram 

Utifrån insamlad data kommer studien att belysa pedagogers levda erfarenheter och reflektioner 

av att stimulera barns motoriska färdigheter. Betydelsen av reflektion i läraryrket är stor i och 

med att det är en process som medvetandegör pedagogers tankar och påverkar deras praktiska 

handlingar. För att kunna förstå varför pedagogerna i studien handlar på ett visst sätt kommer 

empirin tolkas utifrån Donald A. Schöns (1983) teori om den reflekterande praktikern. Vilja och 

meningsskapande är också betydelsefulla aspekter för att förstå handlandet och kommer att 

förstås utifrån Paul Ricoeurs (1993) teori om frivillighet och ofrivillighet och Karl E. Weicks 

(1995) teori om meningsskapande.  

 

Den reflekterande praktikern 

Reflektion är ett begrepp som förankrats i läraryrket genom den amerikanska filosofen Donald 

Schön (1983). Schön har med sin teori inspirerat pedagoger till att bli reflekterande praktiker. 

Ännu inte medvetet bearbetad kunskap är såkallad ”tyst kunskap” vilket i detta fall innebär att 

pedagoger inte kan sätta ord eller språk på sin kunskap (Langlo Jagtøien, 2002). Konsekvenserna 

av detta blir att pedagogers handlingar inte alltid är medvetna (Alexandersson, 2007). Genom 

reflektion kan pedagogers ”tysta kunskap” omarbetas till ”praktisk kunskap”. Det leder till att 

pedagogers kunskap om teori är inbyggd i deras handlingar. Reflektionsarbete fungerar som ett 

medel för pedagoger att synliggöra och bli medveten om sina tankar och handlingar. 
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Reflektionsteorin syftar till att beskriva hur en människas handlande påverkas av reflektion.  

Dessa processer kan också beskrivas på följande sätt utifrån de begrepp som Schön (1983) 

använder sig av i sin teori om reflektion. ”Reflektion efter handling” innebär att reflektion sker 

efter en handling eller under tiden som en handling pågår (ibid.). Reflektionen blir de moment 

som gör det möjligt att koppla teori till tidigare kunskap. Ett vanligare fenomen är ”rutinmässig 

handling” vilket innebär att handlingen sker utan någon direkt eftertanke och redan är 

förutbestämd för en viss situation. ”Reflektion i handling” är när det rutinmässiga handlandet inte 

fungerar i en situation och det krävs reflektion för att ta reda på hur problemet ska kunna lösas i 

stället. Sambandet mellan dessa tre begrepp är att reflektion efter ett handlande leder till att det 

går att koppla samman teori och praktik, ”reflektion efter handling”. Då det vid ett senare tillfälle 

dyker upp en likartad situation finns handlingen redan lagrad, ”rutinmässig handling”. När den 

förprogrammerade handlingen inte fungerar krävs nya reflektioner som leder till en ny handling, 

”reflektion i handling” (ibid.). 

 

En reflekterande pedagog har egna teorier om undervisning och lärande, genom att utforska dessa 

teorier på ett meningsfullt sätt blir handlingen en konsekvens av dessa teorier. Därför är det 

viktigt att pedagogen har förmåga att reflektera innan en handling genom att en lektion eller 

aktivitet planeras i förväg. Efter den genomförda lektionen behöver pedagogen ha kompetens om 

hur den handlat genom att utvärdera sin undervisning och sitt eget agerande. En tredje 

reflektionsmöjlighet för handlandet är att det uppstår ett problem så att pedagogen får avbryta sin 

handling och reflektera över en ny handling. I denna process kan pedagogen omformulera 

praktiska problem till synliga lösningar (Schön, 1983). Om detta sker i grupp av flera pedagoger 

kan de egna kunskaperna om undervisningen fördjupas. Genom reflektionerna kan pedagoger 

synliggöra och definiera frågor om vad de anser att elever ska lära sig och hur detta sedan ska 

överföras i den praktiska undervisningen. De omformulerade intentionerna leder till att 

pedagoger skapar nya insikter som i sin tur visar sig i en förändrad undervisning (ibid.).  

 

Vilja och meningsskapande 

Paul Ricoeur var en fransk filosof som skapade en filosofi om vilja. Den innehåller tre delar: en 

fenomenologisk beskrivning, en empirisk beskrivning och en viljans poetik. Viljefilosofin syftar 
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till att förstå sig själv och sin omgivning. Detta sker genom att en filosofi är utgångspunkt för att 

överhuvudtaget kunna tolka och förstå empiri (Kristensson & Uggla, 1994).  

 

En medveten människa är medveten om sin frivillighet och ofrivillighet, på så sätt kan människan 

välja sina handlingar. De kan då medvetet välja att utföra eller inte utföra en handling. 

Frivillighet och ofrivillighet särskiljs inte i verkligheten utan är alltid sammankopplade vilket 

innebär att människan alltid har ett val. Beroende på människans vilja och motivation till en 

handling påverkas synen på handlingens nödvändighet (ibid.).  Det kan ses i det pedagogiska 

arbetet genom pedagogers aktivitets val i skolans vardag. När en pedagog känner sig motiverad 

och har vilja att utföra aktiviteter som stimulerar elever till daglig fysisk aktivitet ses dessa 

handlingar som en nödvändighet för elever. En pedagog som däremot inte har motivation och 

vilja till att stimulera elever motoriskt väljer att utesluta sådana handlingar. 

 

Den amerikansk professor Karl E. Weick (1995) anser att meningsskapande innebär processen 

som innefattar hur människan skapar innebörd i det som händer runt omkring. De intryck som 

människan ständigt utsätts för från samhället bearbetas genom att hjärnan sållar för att göra det 

möjligt att hantera uttrycken och ge dem en mening. Denna process påverkar inte endast en 

människas syn på världen utan också hur människan handlar. När människor handlar skapas 

vidare nya förutsättningar som påverkar det fortsatta meningsskapandet, och agerandet.  

 

Den meningsskapande teorin innefattar processer som förklaras genom ett förhållande mellan 

tidigare erfarenheter, frågor och relation. Tidiga erfarenheter består av en människas 

tolkningsramar och förståelse. Ramarna är till för att vägleda människans tankar och handlingar 

och är individuella vilket gör att människor agerar olika i liknande situationer. I en människans 

omgivning sker händelser som leder till att det skapas frågor, de behöver besvaras för att 

tankeprocessen ska komma vidare. Det är endast möjligt för en direkt erfarenhet att ges mening 

om den sätts i relation till en människas tidigare erfarenheter, det vill säga tolkningsramarna. 

Sammanfattningsvis handlar meningsskapande om att människan skapar kopplingar mellan redan 

existerande kunskap och nya erfarenheter (ibid.). För att pedagoger ska förstå innebörden av 

motorisk träning krävs att de bearbetar sina tankar och sitt handlande. Det är först då pedagoger 

kan uppleva meningsskapande. Pedagoger blir på så vis medvetna om betydelsefulla aktiviteter 

som hjälper elever i den motoriska utvecklingen. 
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Metod 

Följande kapitel visar på genomförandet av empiri insamling och studiens selektionsprocess. 

Därefter följer en redogörelse för hur analysen bearbetats samt vilka etiska överväganden studien 

förhåller sig till. Avslutningsvis belyses kritik mot metoden.  

 

Val av metod 

Studien riktar intresse mot pedagogers levda erfarenheter. Utgångspunkten är induktiv och går 

från empirisk data för att sedan övergå till att tolka utifrån de teorier som lyfts fram i den 

teoretiska referensramen (Malterud, 1998).  

 

Studien är humanistisk och har ontologiska, epistemologiska och metodologiska utgångspunkter. 

I den första utgångspunkten (ontologi) söks genom intervjuer innebörder av människors levda 

erfarenheter i det sammanhang de lever i (Van Manen, 1990). Därefter, i den andra 

utgångspunkten, tolkas intervjuerna för att få en bättre förståelse och få ökad kunskap om 

innebörderna i de levda erfarenheterna (epistemologi). För att förstå tolkningarna är studiens 

ansats och metod av fenomenologisk hermeneutisk karaktär och utgår ifrån Paul Ricoeur (1993). 

Fenomenologiska beskrivningar är inte tillräckliga för att förstå människors levda erfarenheter 

utan måste tolkas genom den hermeneutiska traditionen för att vara användbara (Lindseth & 

Norberg, 2004). Ricoeur beskriver tolkningsprocessen genom en hermeneutisk båge. Det första 

steget i bågen är den naiva förståelsen och ses som ett första antagande om textens innebörd. I 

steg två, strukturanalys, analyseras texten kritiskt och förklarar och ger tillförlitighet för att skapa 

en djupare förståelse till de naiva tolkningarna. I steg två görs också en distansering som gör 

texten oberoende av både författarnas förförståelse och studiens sammanhang. För att kunna 

tillägna sig studiens resultat kommer reflektioner utföras utifrån strukturanalysen, studiens syfte, 

den naiva tolkningen och den egna förförståelsen. Kunskapsteorier kommer att hjälpa till för att 

uppnå nya förståelser (Ricoeur, 1993).  
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Urval 

Studien bygger på en urvalsundersökning där de medverkande pedagogerna har olika 

arbetsområden. Pedagogerna arbetar i grundskolans år ett till fem på olika skolor i sydvästra 

Sverige. Valet av att använda pedagoger med olika arbetsområden ger en bild av olika 

människors erfarenheter (Hartman, 2004). Nio intervjuer har genomförts där pedagogerna är 

utvalda efter ett ändamålsenligt urval med fokus på deras erfarenheter och utbildning (se tabell 

1). De aktuella personerna har kunskap och erfarenheter som är relevanta för studiens syfte 

(Repstad, 1999).  

 

Tabell 1. Demografiska karaktäristiska över deltagarna 

 Kvinna Man 

Yrke   

Special pedagog 1  

Klasslärare 2  

Idrottslärare 2 1 

Elevassistent 2 1 

Grundutbildning   

Barnskötare 1 1 

Förskollärare 4  

Lärare 2  

Outbildad  1 

 

Intervjuer 

För att få förståelse för pedagogers erfarenheter har kvalitativa intervjuer samlats in av 

standardiserad karaktär. Det innebär att intervjufrågorna har ställts i samma ordningsföljd till alla 

intervjupersoner och därmed inte påverkat resultatet i slutändan. Sonderande frågor har 

tillkommit under intervjuerna för att få ett utökat och djupare svar av pedagogen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Frågorna har haft en öppen karaktär med riktning för att ge möjlighet till 

spontana reflektioner om företeelser och attityder (Starrin & Renck i Svensson & Starrin, 1996). 

Intervjuerna har varit narrativa för att samla in data om människors levda erfarenheter. 

Människors levda erfarenheter är personliga och kan därför inte förstås fullt ut, däremot kan 

narrativa texter tolkas och ge möjligheter till att ta del av en människas levda erfarenhet (Ricoeur, 

1993). 
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Datainsamling 

Pedagogerna som bokats in för intervju kontaktades via telefon och e-post. Intervjuerna 

genomfördes under veckorna 46 och 47. Vid varje intervjutillfälle avsattes cirka 30 minuter varav 

intervjun tog 15 – 20 minuter. Intervjuerna var enskilda och belägna på förbestämd plats som 

valts av intervjupersonerna själva. Detta för att öka intervjusituationens bekvämlighet som 

påverkar intervjuernas tillförlitlighet (Repstad, 1999). Tillfällena inleddes med allmänt samtal där 

studiens syfte förklarades och pedagogerna informerades om att intervjun skulle spelas in. Sju av 

de nio intervjuerna spelades in. Anledningen till att tre av intervjuerna inte spelades in var att 

intervjupersonerna inte gav sitt samtycke. För dessa tre intervjupersoner upplevdes 

inspelningarna hämmande, istället fördes därför anteckningar.  Det har funnits utrymme för 

pedagogerna att ställa frågor om oklarheter innan intervjun startade (ibid.). Intervjuguiden bestod 

av sex bakgrundsfrågor och åtta huvudfrågor (se bilaga 1). När samtliga intervjuer genomförts 

transkriberades alla i sin helhet. 

 

Vid sex tillfällen har båda studiens författare deltagit i intervjusituationen. Rollerna fördelades så 

att den ena intervjuade och den andra hade möjlighet att följa den icke-verbala kommunikationen. 

Båda författarna diskuterade tolkningar och uppfattningar av intervjun i efterhand (Repstad, 

1999). Strävan har varit att båda studiens författare ska delta under alla intervjuer men vid tre 

tillfällen har endast en av författarna kunnat delta. Fördelningen av arbetsuppgifter under studiens 

gång har fördelats på följande vis. Vid transkriberingen delades intervjuerna upp mellan 

författarna. Det resterande arbetet fördelades jämt mellan de två författarna där det har funnits 

utrymme för att komma med synpunkter på innehållet.   

 

Bearbetning – analys av data 

Data har bearbetats genom att först läsa de transkriberade intervjuerna i sin helhet så 

förutsättningslöst som möjligt. Detta har gjorts för att lyfta ur relevanta innebörder, det vill säga 

meningsbärande enheter. Likartade meningsbärande enheter sattes ihop och bildade essenser. 

Utifrån essenserna tolkades analysen utifrån Schöns (1983) teori om den reflekterande praktikern, 

Ricoeurs (1993) teori o frivillighet och ofrivillighet och Weicks (1995) teori om 

meningsskapande och bildade tolkningsteman. Hur hela analysprocessen har gått till kan ses i 
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bilaga 2. I tabell 2 illustreras hur ett av fem teman har vuxit fram. Ett antal meningsbärande 

enheter har bildat fem essenser som därefter har tolkats till temat Att se meningsfullheten i att 

stimulera barns motoriska utveckling. 

 

Tabell 2. Beskrivning av temat att se meningsfullheten i att stimulera barns motorik för att 

utveckla lärandet utifrån meningsbärande enheter, essenser och tolkningar.  

Meningsbärande enheter Essensen Tolkning 
”när någon mister 
koncentrationsförmågan… kan de gå ut 
och spela lite basket” 
”skickar ut dem dagligen på promenad” 
”vi har också pausgymnastik i mellan åt 
när jag tycker att koncentrationen i 
klassen börjar svaja” 
”lägga in så mycket motion som möjligt 
för dem, det är mycket kull lekar” 
”spontant så tror jag att barn vill röra sig 
när de ser saker” 
 

Pedagogerna använder sig av 
rörelseaktiviteter för att få eleverna 
koncentrerade 
 

 

”motoriska svårigheter blir ju nästan 
sociala svårigheter när man inte kan vara 
med” 
”motorik är oerhört viktigt det har ju 
vetenskapligt bevisats, på något vis, att 
har du problem med det så har du också 
väldigt ofta också problem med annat” 
”jag tycker att det är väldigt viktigt att 
barn har ordentligt med idrott och att jag 
är helt säker på att det är bra för all annan 
inlärning av olika slag” 
”elever som inte kunde slå en 
kullerbytta…hade problem med skolan” 

Motoriken har betydelse för sociala 
sammanhang och för lärandet 
 

 

”ett pass per vecka känns alldeles för 
lite” 
”mer motorisk träning…gärna dagligen” 
”måste kompletteras med att man rör sig 
på fritiden” 
 

 
Mer fysisk aktivitet i skolan bidrar till en 
ökad motorisk utveckling 
 

 

”skulle väl i och för sig kunna dra 
slutsatsen att den motoriska stimulansen 
är tillräcklig efter som att ingen elev visar 
svårigheter i grovmotorik” 
 

 
Motorisk stimulans ger motoriskt starka 
elever 
 

 

”vi har ett flertal som har svårigheter, 
men med stor potential dock … det är 
just bara det att de sitter hemma framför 
datorn” 
”de ska ut och röra på sig och inte sitta 
vid datorn” 
”många elever med motoriska svårigheter 
stannar hellre inne på rasten” 
 

 
Stillasittande är ett problem som kan 
åtgärdas med rörelse 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att se 
menings- 
fullheten i att 
stimulera 
barns 
motoriska 
utveckling 
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Etiska överväganden 

Intervjupersonerna fick muntlig information om de etiska överväganden som studien förhåller sig 

till. De informerades om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 

Intervjupersonerna medvetandegjordes om studiens syfte och om att deras medverkan är frivillig. 

Det ger intervjupersonerna möjlighet att själv bestämma över hur länge och på vilka villkor som 

deltagandet ska ske. De har i och med detta också möjlighet att avbryta sin medverkan i studien 

när som helst. All insamlad data behandlas konfidentiellt, inga identiteter eller skolor kommer att 

finnas med eller har betydelse vid bearbetning av data. Inspelad data kommer endast att användas 

i denna studie, all data kommer därmed att förstöras när studien avslutats (Vetenskapsrådet, 

2006).  

 

Metoddiskussion 

Studien är ett försök till att genomföra en fenomenologisk hermeneutisk studie. Det är endast 

möjligt att ha med vissa detaljer och influenser eftersom traditionen kräver mer kunskap än vad 

tidsramen rymmer. De detaljer och influenser som speglar sig i arbetet är att de inspelade 

intervjuerna transkriberats till text som sedan tolkas, först mer induktivt utifrån fenomenologin 

och sedan utifrån teori enligt den hermeneutiska traditionen. Metoden är fenomenologisk 

eftersom fokus ligger på innebörden av det som sägs och inte ordens direkta mening (Lindseth & 

Norberg, 2004).  

 

Studien är tillförlitlig av den anledningen att variationen i resultatet beror på variation av 

mätobjekten, det vill säga det har varit flera. Intervjupersoners levda erfarenheter och upplevelser 

som bidragit till att resultatet fått en relativt stor variation (Denscombe, 2009). Felkällor, så som 

omgivande faktorer har eliminerats för att göra studien mer tillförlitlig (Hartman, 2004), 

exempelvis har en pilotintervju genomförts för att testa forskningsinstrumentets konsekvens. 

Denna intervju kom sedan att användas i studiens resultat eftersom innehållet besvarade studiens 

syfte. Intervjufrågorna fungerade bra och det gjordes endast små justeringar för att tydliggöra 

frågorna (Svensson & Starrin, 1996). Det har varit svårt att avgöra om pedagogernas uttryck och 

handling stämmer överens, det gör det svårt att avgöra om intervjuerna återspeglar ”sanningen”. 
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Materialet från de intervjuerna som inte spelats in kan anses ha lägre tillförlitlighet än de 

inspelade intervjuerna (Denscombe, 2009). 

 

Intervjupersonerna är kända sedan innan vilket gör det lättare för dem att öppna sig och vara 

bekväma i situationen. Risken med detta är att lojalitetsband och andra faktorer kan påverka 

studiens resultat (Repstad, 1999). 

 

Studiens giltighet kan endast bedömas om det finns andra pedagoger som känner igen sig i de 

intervjuades beskrivningar av huruvida motoriska färdigheter påverkar lärandet och den tolkning 

som gjorts av dessa innebörder. Det är också upp till läsaren att avgöra studiens trovärdighet 

genom att tolka studiens analys och resultat som har utvecklats under studiens specifika 

förutsättningar (Malterud, 1998).  

Resultat 

I resultatet presenteras fem tolkningsteman.  För att få en överblick av tematiseringen illustreras 

de essenser som ligger till grund för tolkningarna i en tabell (tabell 3).   
 

Tabell 3. Beskrivning av teman och tolkningar  
Tolkningar Essenser 

Att se meningsfullhet i att stimulera barns motoriska 
utveckling 
 

Pedagogerna använder sig av rörelseaktiviteter när eleverna 
behöver bli koncentrerade 
 
Motoriken har betydelse för sociala sammanhang och för 
lärandet 
 
Motorisk stimulans ger motoriskt starka elever 
 
Mer fysisk aktivitet i skolan behövs för att utveckla 
motoriken 
 
Stillasittande är ett problem som kan åtgärdas med rörelse 

Att vilja stimulera och att motivera till motorisk träning Positiv inställning till motorisk stimulans  
 
Motivera elever till rörelse via verbal kommunikation och 
”hjälpinsatser” 

Att reflektera möjliggör ett preventivt arbete 
 

Observation i samverkan 
 
Observation av det avvikande 
 
Tidig observation av elevernas rörelsemönster 

Att handla utifrån rutin eller reflektion 
 

Rutinmässiga handlingar utan eftertanke 
 
Medvetet handlande 

Att olika hinder leder till mindre engagemang Läroplanens vaga formulering av motorisk utveckling 
 
Tidsbrist och för få pedagoger 
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Att se meningsfullhet i att stimulera barns motoriska utveckling 

Resultatet visar att pedagogerna har erfarenheter av att stimulera elevers motorik i samband med 

lärande situationer. Pedagogerna stimulerar elevers motoriska utveckling för att de ska kunna 

hålla koncentration uppe. Pedagogerna har erfarit att när elevers koncentrationsförmåga brister 

krävs det någon form av rörelseaktivitet för att de ska kunna återfå koncentrationen igen. Utan 

koncentration i inlärningssituationerna anser pedagogerna att elever inte utvecklar sitt lärande. De 

rörelseaktiviteter som pedagogerna använder sig av ger elever möjlighet att lämna klassrummet 

för att ta promenader i närområdet eller att spela basket på skolgården. Kollektiv pausgymnastik 

upplevs som enbart tillämpning då majoriteten av klassen känns okoncentrerade. 

 

Pedagogerna lyfter fram vikten med att elever har god motorisk förmåga i och med att de erfarit 

att motoriska svårigheter hade ett samband med lärandet.  

 

Elever som inte kunde slå en kullerbytta […] hade problem med 
skolan (6).  

 

Deras erfarenheter visar att det finns fördelar för elevers lärande om de blir stimulerade med 

motorisk träning. De har också sett att den bristande motoriken kan leda till att elever får sociala 

problem för att de känner sig utanför i situationer de inte behärskar.  

 

För att elever ska få tillräcklig stimulans under en skolvecka så anser inte pedagogerna att 

skolidrotten räcker till. Det finns inte utrymme i skolans schemalagda aktiviteter att ge elever 

möjlighet till den dagliga motoriska stimulans som pedagogerna anser att elever behöver. Därför 

krävs det att elever sysselsätter sig med fysisk aktivitet på fritiden för att utveckla sin motoriska 

förmåga. Det finns pedagoger som har andra erfarenheter och menar att elever får tillräcklig 

motorisk stimulans under idrottslektionerna i och med att det inte finns någon som visar på 

motoriska svårigheter.   

 

Att vilja stimulera och att motivera till motorisk träning 

För att få elever aktiva till motorisk träning förs en verbal kommunikation. Pedagogerna 

informerar elever om vikten av att vara aktiva på rasterna men också på fritiden. 
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Man försöker prata med eleverna att de ska gå ut och röra på sig […] 
att man puffar på dem att de ska spela fotboll (3). 

 

Ett försök till att få elever till att vara fysiskt aktiva på fritiden är att pedagogerna hjälper till med 

att ta reda på vad kommunen har för aktiviteter att erbjuda elever och hur de kan komma i 

kontakt med dem. Flera av pedagogerna lyfter fram att en av orsakerna till att elever behöver 

motiveras till motorisk träning är för att deras vardag består av mycket stillasittande aktiviteter. 

Det upplevs att det finns en stor skillnad mellan hur ofta elever är fysiskt aktiva. De elever som är 

fysiskt aktiva rör på sig flera dagar i veckan, medan de elever som är fysiskt inaktiva upplevs 

knappt rör på sig alls.  En del pedagoger upplever att stillasittande aktiviteterna som, till exempel 

datorspel och tv-spel, gör att elever har svårigheter i sin motoriska utveckling.  

 

Vi har ett flertal som har svårigheter, men med stor potential dock 
[…] det är just bara det att de sitter hemma framför datorn (4) 

 

Pedagogerna upplever även att det finns många elever med motoriska svårigheter som inte vill 

gå ut på rasterna. De väljer hellre att vara inne om de får möjligheten till det. 

 

Pedagogerna upplever att arbetet med motoriken utanför idrottsämnet är väldigt fritt. Detta ger 

pedagogerna möjlighet att själva skapa situationer där elever kan få möjlighet att utveckla sina 

motoriska förmågor. På de flesta av skolorna lyfter pedagogerna fram extragymnastik eller 

specialgymnastik som en väldigt positiv faktor för att elever ska kunna utvecklas motoriskt, där 

en utbildad lärare med kunskap specifikt i motorik kan hjälpa elever. De menar att undervisning 

är till för att stödja elevers motoriska utveckling för att ge erfarenhet av att lyckas i idrottssalen 

och sedan också bland kamraterna och i klassrummet. 

 

Att reflektera möjliggör för ett preventivt arbete 

Pedagogerna upplever att det är viktigt att upptäcka elever med motoriska svårigheter i ett tidigt 

skede.  

Det är oerhört viktigt att tidigt uppmärksamma elever som visar 
svårigheter med motoriken. På så sätt kan man sätta in tidiga insatser 
som främjar den fortsatta utvecklingen (2). 
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Några av pedagogerna utför observationer under idrottsundervisningen i början av terminen 

tillsammans för att uppmärksamma om det finns elever med motoriska svårigheter. Om det 

uppmärksammas att en eller flera elever har motoriska svårigheter sätts åtgärder in i form av 

specialidrottsundervisning. Andra pedagoger observerar hur elever rör sig i de vardagliga 

situationerna. De observerar om elever har ett avvikande rörelsemönster eller anses röra sig 

klumpigt.  

 

Att handla utifrån rutin eller reflektion 

En del av pedagogernas handlingar visar sig vara mer rutinmässiga och utan eftertanke än andra 

som har ett mer medvetet och reflekterat handlande. De pedagoger som gör som de alltid har 

gjort skickar ut elever på promenad i närområdet med platt terräng och asfalt. Deras 

rörelseaktiviteter syftar till att vara ute. 

 

Vi har elever som vi går ut och går med på promenad, som vi spelar 
brännboll med och gör andra aktiviteter (1) 

 

De pedagoger som har reflekterat över sitt handlande ger däremot elever möjlighet att promenera 

i miljöer med varierande terräng. Där ojämnheter i marken och backar ger elever motorisk 

träning. En av pedagogerna upplever också vikten av att pedagogerna reflekterar över grunden i 

elevers motoriska svårigheter.  

 

Vet man då att det är viktigt med den motoriska utvecklingen/träningen är 
det ingen idé att sätta in mer skrivträning när det är just motorik och 
rörelse som barnet behöver mer av (5). 

 

Att olika hinder leder till mindre engagemang 

Pedagogerna upplever ett antal hinder som påverkar deras inställning till att stimulera elevers 

motorik. Tidsbrist och lite pedagoger per elev upplevs som svårt att få ihop tillfällen för att 

elever ska kunna få möjlighet att träna sin motorik utöver idrottsämnet. En annan faktor upplevs 

som en svårighet att veta hur det ska gå till är läroplanens vaga formulering om motorik. 

Pedagogerna menar att läroplanens formuleringar är vida och det gör de väldigt tolkningsbara. 

 

Man ska sträva, alltså det finns inga riktiga regler (2)    
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Den bristfälliga kunskap pedagogerna har visar sig i att de inte har någon direkt kunskap om vad 

läroplanen har för riktlinjer gällande elevers motoriska utveckling. De förslag som pedagogerna 

kommer med är gissningar av vad de skulle kunna tänka sig att det står. 

 

vet inte exakt, men har för mig att det står något om att stimulera till en allsidig 
utveckling (7) 

 

Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultatet utifrån den litteratur och de teorier som använts under 

studien. Med utgångspunkt i läroplanens vaga direktiv angående motorisk utveckling i skolan 

diskuteras de val pedagoger gör utefter sin egen vilja och sitt eget medvetande. Hur pedagoger 

reflekterar kring sin undervisning har också stor betydelse för hur handlandet utförs. 

 

Den tolkningsbara läroplanen 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, lyfts inte elevers motoriska utveckling 

fram ordagrant. Det är upp till varje pedagog att ta ställning till om motorisk träning ska finnas 

med i undervisningen utöver idrotten. En del av pedagogerna visade på bristfällig kunskap om 

läroplanens innehåll gällande motorik och har därför olika tolkningar om deras ansvar och roll i 

elevers motoriska utveckling. Det behövs enligt Ericsson (2008) en förändring av läroplanens 

formulering så att det blir striktare direktiv angående elevers motoriska träning i skolan. Den 

tolkningsbara läroplanen ger pedagogerna möjlighet att fritt välja om deras lektionsplaneringar 

ska innehålla någon form av motorisk stimulans, i och med att det endast står benämnt som en 

strävan efter daglig fysisk aktivitet i läroplanen (Utbildningsdepartementet, 2006).  

 

Pedagoger väljer själva om motoriken anses som nödvändig eller icke nödvändig, det leder till att 

elever på olika skolor får olika grad av motorisk stimulans. Ricoeur anser bland annat att 

motivation är starkt förknippat med synen på en aktivitets nödvändighet (Kristensson Uggla, 

1994). Pedagogers val påverkar elevers fortsatta utveckling i stor utsträckning. Pedagoger stöter 

på problem när deras vilja inte kan omsättas i praktisk handling. Den frivillighet som Ricoeur 
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(1993) beskriver handlar om i detta fall att pedagoger har ett val att utveckla elevers motorik. 

Vissa av dem väljer att inte göra det utan istället se brist på personal och tiden som hinder för att 

kunna bedriva ökad motorisk träning i skolan.  

 

Motiverande pedagoger i ett stillasittande samhälle  

Det krävs mer engagemang från pedagoger i skolan för att inbjuda till rörelse aktiviteter och för 

att få elever att erfara rörelseglädje. Resultatet visar att pedagoger har en vilja att erbjuda elever 

motorisk stimulans men följer inte alltid en handling som stödjer deras vilja. Utifrån Ricouers 

(1993) teori kan pedagogers val av att medvetet välja att utföra eller inte utföra en handling. 

Rörelsen som tidigare varit självklar i barns lek har fått konkurrens av stillasittande aktiviteter 

som tv tittande och data spel (Raustorp, 2004). Det är ett nytt sätt att umgås på. Resultatet visar 

att det finns stora skillnader mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva elever och det är dem 

fysiskt inaktiva som är viktigast att stimulera för att få även dem att erfara rörelseglädje. 

Pedagogers förmåga till att motivera elever blir en viktig del i arbetet med att få elever till att 

utföra vardaglig fysisk aktivitet. Pedagoger i studien motiverar sina elever till fysisk aktivitet 

genom att använda sig av verbal kommunikation och rörelseaktiviteter. De ser en mening i att 

stimulera elevers motoriska utveckling och vill att elever ska se fysisk aktivitet som en 

meningsskapande verksamhet. Inte förrän elever fått förståelse för innebörden och meningen med 

fysisk aktivitet kan dessa aktiviteter få betydelse för elevers agerande. Enligt Weick (1995) är 

innebörder och mening viktiga aspekter för människans handlande. Resultatet visar att elever 

med motoriska svårigheter i vissa fall har invändningar mot att gå ut på rasten. En anledning till 

att de känner sig mer bekväma inne kan vara att de har erfarit misslyckanden och uteslutande i 

samband med lek och rörelse. Elever som har dåliga erfarenheter av rörelse aktiviteter har en 

negativ syn på dess innebörd och de tidigare erfarenheter som byggts upp har påverkan på hur de 

handlar (ibid.). Genom att pedagoger försöker låta elever utöva fysisk träning på ett lekfullt sätt 

kan de lättare motiveras och känna glädje av att lyckas. De erfarenheterna kan stimulera elever 

till att vilja gå ut på rasten och röra på sig mer. 

 

Genom reflektion efter handling ser pedagoger en stor vikt i att motivera elever till vardaglig 

motorisk träning (Schön, 1983). Det är därför viktigt att pedagoger visar på att de tar ansvar över 
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elevers möjligheter till daglig motorisk stimulering. De pedagoger som använder sig av 

observationer för att uppmärksamma elevers motoriska svårigheter får detaljerade kunskaper om 

de motoriska problemen och kan på så vis sätta in de åtgärder som krävs. Motorik observationer 

ger värdefull information om elevers färdigheter och fortsatta utveckling (Ericsson, 2003a). 

 

Studien visar att elever behöver konkreta upplevelser för att förstå vikten av att vara fysiskt aktiv 

inte endast verbal kommunikation. När elever ska inspireras behöver de få använda kroppen 

samtidigt eller i anknytning till den information som pedagoger ger. De levda erfarenheterna som 

pedagoger har visar att fysisk aktivitet är ett inslag som elever har behov av dagligen. Pedagoger 

har viljan att stimulera sina elever men deras tankar visar sig inte alltid i form av medvetna 

handlingar (Kristensson Uggla, 1994). Detta kan kopplas till Ricoeurs (1993) filosofi om att när 

viljan finns gör pedagoger ett frivilligt val att genomföra eller inte genomföra en handling.   

 

Bristande motorik medför koncentrationssvårigheter och sociala 

svårigheter 

Utifrån verksamma pedagogers levda erfarenheter av elevers motoriska utveckling finns det ett 

samband mellan motorisk förmåga och koncentrationsförmåga. Pedagoger har genom deras egna 

reflektioner under lektionerna erfarit att koncentration behövs för att lära. Detta kan förstås 

utifrån Schöns (1983) teori om reflektion som hjälper pedagoger att koppla teori och praktik. 

Tidigare teorier pedagoger samlat på sig har fått dem att förstå deras praktiska handlande. 

Sambandet som pedagogerna belyser mellan motorik och koncentration stödjer sig även i tidigare 

forskning (Ericsson, 2003a).  Det finns däremot forskare som menar att det inte finns ett samband 

mellan motorisk förmåga och intellektuellförmåga (Annerstedt, 1990). De menar att elever som 

visar på svårigheter i sin motoriska förmåga har ett behov av motorisk träning för den 

intellektuella utvecklingen. Elbro (1994) anser däremot att motorisk stimulans inte ska användas 

för något annat syfte än att utveckla och kompensera elevers motoriska förmåga. Den motoriska 

stimulansen fyller därför ingen funktion för ökat lärande (ibid.).  

 

Denna studie visar även på att det finns en erfarenhet av att elever med motoriska svårigheter 

också i stor grad besitter sociala svårigheter. Precis som Weick (1995) ser pedagoger innebörd i 
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att stimulera elevers motoriska utveckling för att få elever delaktiga i det sociala samspelet.  

Kiphard (1979) menar att en harmonisk rörelseutveckling påverkar elevers sociala samspel vilket 

har en positiv inverkan på elevers inlärningsförmåga. De sociala svårigheterna uppkommer för att 

elever har en förmåga att dra sig undan i situationer där deras motoriska förmåga kan komma att 

sättas på prov. Många elever väljer att distansera sig ifrån gruppen för att inte avslöja sina brister 

för kamraterna (Langlo Jagtøien et al., 2002). Resultatet i denna studie visar att pedagoger 

upplevde att effekterna av motoriska svårigheter tydligt visar sig under rasterna där elever 

förväntas vara aktiva i olika rörelsemoment. Förstås detta genom Schöns (1983) teori visar 

pedagogerna på reflektion efter handling som lett till att de nu förstår att det finns en koppling 

mellan motoriska svårigheter och sociala svårigheter. Tidigare forskning (Ericsson, 2005) har 

visat att elever med motoriska brister förknippar rasterna med negativa erfarenheter. På grund av 

att elevers bristande kroppskontroll och tilltro på rörelseförmågan upplever pedagoger att elever 

inte får några positiva erfarenheter av sin rörelseförmåga.  

 

Studien visar att en del pedagoger upplevde att koncentrationsförmågan och den sociala 

förmågan som betydelsefulla faktorer för elevers lärande. För att elever ska ha goda 

förutsättningar för lärande krävs förmågan att vara koncentrerad och ha upplevelse av att ingå i 

en social gemenskap. De faktorer som pedagogerna lyfter fram som betydelsefulla för lärandet 

kritiseras av tidigare forskning (Kvale & Mattson, 1983; Moser, 2000). Kritiker menar att det inte 

finns någon koppling mellan motorisk utveckling i relation till lärande, koncentrationsförmåga 

och socialförmåga. Det är snarare pedagogernas egna tro och tolkningar (ibid.).   

 

Reflektion, en förutsättning för pedagogiskt handlande 

En pedagogs levda erfarenheter och deras syn på teori är starkt förknippat med de handlingar som 

utförs i vardagliga skolsituationer. Pedagoger som besitter kunskapen att reflektera har en 

medvetenhet i sitt handlande och visar detta i form av reflektion i tre steg. I det första steget sker 

en reflektion i planeringen av en aktivitet, det andra steget visar pedagogers förmåga att lösa 

problem och i det tredje steget utvärderar pedagoger aktiviteten. Det finns pedagoger som inte 

visar upp denna form av reflektionsförmåga utan de har ett outvecklat reflektionsarbete som visar 

sig i deras rutinmässiga handlingar. Detta kan också jämföras med Schön (1983) som anser att 
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det inte sker någon vidare eftertanke om elevers individuella svårigheter, utan elever får utföra 

samma aktiviteter som har fungerat tidigare för någon annan elev med liknande svårigheter. De 

rutinmässiga handlingarna är varken utvecklande för pedagogers tänkande eller elevers motoriska 

utveckling. Aktiviteter som elever erbjuds är mer riktade till utomhusvistelse än att sätta elever i 

rörelse för att utveckla deras motoriska förmåga. De pedagoger som inte handlar rutinmässigt 

handlar däremot utifrån en stor medvetenhet i sitt arbete med elever. De här pedagogerna visar på 

reflektion i handling när de stöter på ett problem och kan då hitta nya lösningar genom reflektion 

(ibid.). Ett exempel på detta är att pedagoger menar att det inte är av vikt att träna elevers 

skrivförmåga om det finns en medvetenhet om att bristerna ligger i elevers motoriska förmåga.  

 

Slutsatser 

Enligt pedagogers upplevelser finns en relation mellan motorik och lärande. De upplever en 

meningsfullhet i att stimulera motoriken för att förebygga koncentrationssvårigheter bland elever. 

Genom tolkningar av pedagogers levda erfarenhet visar sig viljan att stimulera elever, däremot 

speglas inte deras vilja i medvetna handlingar. För att pedagoger ska kunna utföra medvetna 

handlingar och förbättra sitt arbetssätt krävs att de utvecklar sin reflektionsförmåga. För att få 

elever att se fysisk aktivitet som en meningsskapande aktivitet behövs pedagogers inflytande och 

engagemang. Pedagoger bör vara en förebild som visar betydelsen av rörelse i vardagen. Detta 

kan endast ske om pedagoger har förmåga att omsätta sina tankar i medvetna handlingar.  

 

Innan studien genomfördes fanns en normativ syn på att motoriken var ett måste för elevers 

utveckling, både för lärandet och för den motoriska utvecklingen. Endast en del av pedagogerna 

lyfte fram motoriken som en betydelsefull del i elevers utveckling. Det finns även kritik kring 

detta som gjort att synen om motorikens betydelse för elever har vidgats. Det vill säga att det inte 

finns evidens bakom de studier som är gjorda på området eftersom att det finns svårigheter med 

att utföra sådana. Detta resultat gjorde att en kritisk syn på motorikens inverkan på elevers 

lärande växte fram. Den normativa synen om att motoriken ska vara en del av lärandet har 

förändrats och kan istället ses som ett pedagogiskt hjälpmedel för alla elever.  
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Fortsatt forskning  

Det krävs mer vetenskaplig forskning inom området. Det är svårt att designa en studie som kan 

bevisa motorikens direkta påverkan på lärandet. Däremot skulle det kunna vara möjligt att 

studera elevers motoriska utveckling i samband med koncentrationsförmåga. Ett sätt att göra det 

på skulle kunna vara att observera elever som fått träna sin motorik mer under en längre 

tidsperiod och sedan mäta koncentrationsförmågan före och efter interventionen. Vidare skulle 

detta kunna kompletteras med att intervjua lärare och elever för att ta reda på deras upplevelser 

av denna intervention i relation till motorikens samband med koncentrationsförmågan.   

 

Praktiska implikationer 

Studien avser att inspirera och göra pedagoger medvetna om betydelsen av sina handlingar. 

Genom att pedagoger blir medvetna om hur motoriken kan bidra till lärande och hur motorisk 

utveckling kan underlätta för elever i behov av särskilt stöd kan de utföra reflekterande 

handlingar. För att elevers lärande ska utvecklas krävs att pedagoger: 

 

• inser vikten av reflektion i det vardagliga arbetet och på så vis blir medvetna om sina 

handlingar 

• är medvetna om motorikens betydelse för lärandet och därmed väljer eller väljer bort att 

stimulera elevers motorik med syfte att utveckla lärandet 

• omformulerar sina tankar till praktiska handlingar, det räcker inte att bara ha viljan det 

måste spegla sig i handlingar för att få effekt på elevers lärande 

• har en positiv inställning till motorisk utveckling och se möjligheter i arbetet med elever 
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Bilaga 1 
 
Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Antal år som verksam lärare/ assistent/specialpedagog? 

 

Utbildning? 

• När genomgick du din utbildning? 

• Vad innehöll din utbildning för kurser/moment om motorisk utveckling? 

• Har du läst någon annan kurs efter grundutbildningen angående motorisk utveckling? 

• Anser du att du har tillräcklig kunskap inom området? 

 

Huvudfrågor 

• Hur många idrottslektioner har eleverna i veckan? 

• Skulle du kunna beskriva hur dina elever får tillräcklig motorisk stimulans under den 

schemalagda idrotten? 

• Hur gör du som pedagog för att stimulera eleverna till motorisk träning utöver den 

schemalagda idrotten? 

• Tillämpar du någon särskild metod för att stimulera elevernas motoriska utveckling? 

 

Har du mött barn som har uppenbara motoriska svårigheter. 

• Hur identifierar du en elev med motoriska svårigheter? 

• Vilka förutsättningar finns för att stimulera elevernas motoriska utveckling på skolan? 

(hjälp på skolan, arbetslag) 

• Vilka resurser finns för att stödja elevers motoriska utveckling utifrån? (hjälp utifrån, 

kärnhuset, habiliteringen?) 

• Vilken uppfattning har du om vad läroplanen har för mål när det gäller barns motoriska 

utveckling?  

 

• Har du något mer att tillägga? 



 36 

            
Bilaga 2 

Tabell 2. Beskrivning av teman utifrån meningsbärande enheter och tolkningar. 
 
Meningsbärande enheter Essensen Tolkning 
”när någon mister 
koncentrationsförmågan… kan de 
gå ut och spela lite basket” 
”skickar ut dem dagligen på 
promenad” 
”vi har också pausgymnastik i 
mellan åt när jag tycker att 
koncentrationen i klassen börjar 
svaja” 
”lägga in så mycket motion som 
möjligt för dem, det är mycket kull 
lekar” 
”spontant så tror jag att barn vill 
röra sig när de ser saker” 
 

Pedagogerna använder sig av 
rörelseaktiviteter för att få eleverna 
koncentrerade 
 

 

”motoriska svårigheter blir ju 
nästan sociala svårigheter när man 
inte kan vara med” 
”motorik är oerhört viktigt det har 
ju vetenskapligt bevisats, på något 
vis, att har du problem med det så 
har du också väldigt ofta också 
problem med annat” 
”jag tycker att det är väldigt viktigt 
att barn har ordentligt med idrott 
och att jag är helt säker på att det är 
bra för all annan inlärning av olika 
slag” 
”elever som inte kunde slå en 
kullerbytta…hade problem med 
skolan” 

Motoriken har betydelse för sociala 
sammanhang och för lärandet 
 

 

”ett pass per vecka känns alldeles 
för lite” 
”mer motorisk träning…gärna 
dagligen” 
”måste kompletteras med att man 
rör sig på fritiden” 
 

 
Mer fysisk aktivitet i skolan bidrar 
till en ökad motorisk utveckling 
 

 

”skulle väl i och för sig kunna dra 
slutsatsen att den motoriska 
stimulansen är tillräcklig efter som 
att ingen elev visar svårigheter i 
grovmotorik” 
 

 
Motorisk stimulans ger motoriskt 
starka elever 
 

 

”vi har ett flertal som har 
svårigheter, men med stor potential 
dock … det är just bara det att de 
sitter hemma framför datorn” 
”de ska ut och röra på sig och inte 
sitta vid datorn” 
”många elever med motoriska 
svårigheter stannar hellre inne på 
rasten” 

 
Stillasittande är ett problem som kan 
åtgärdas med rörelse 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att se 
meningsfullheten i 
att stimulera 
barns motoriska 
utveckling 
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”man har ju ganska fria händer 
egentligen” 
”personalen överlag är positivt 
inställd” 
”det är upp till de som jobbar i 
arbetslaget” 
”extra gymnastik… det är upp till 
mentorn och föräldrarna” 

Positiv inställning till motorisk 
stimulans 
 

 

”man försöker prata med eleverna 
att de ska gå ut och röra på sig…att 
man puffar på dem att de ska spela 
fotboll” 
” De jag känner att jag kan göra är 
att informera dem om att och visa 
på vad som finns i själva 
kommunen där de kan aktivera 
sig.” 

Motiverar elever till rörelse via 
verbal kommunikation och 
”hjälpinsatser” 
 

 

 
 
”det finns också en del elever som 
har svårt att sitta still, som jag tror 
har svårigheter med 
grovmotoriken” 
”vi har elever som vi går ut och går 
med på promenad som vi spelar 
brännboll med och gör andra 
aktiviteter” 
 

Rutinmässiga handlingar utan 
eftertanke 
 

 

”vet man då att det är viktigt med 
den motoriska 
utvecklingen/träningen är det ingen 
idé att sätta in mer skrivträning när 
det är just motorik och rörelse som 
barnet behöver mer av” 
”…det måste ju kompletteras med 
att man är ute och rör sig på 
fritiden, är ute och går i backar och 
i ojämnheter ” 

Medvetet handlande 
 

 

 
 
”kollat tillsammans med den andra 
idrottsläraren” 

Observation i samverkan 
 

 

”se på deras sätt att röra sig” 
”genom observationer” 
”genom att se att de har ett 
avvikande rörelsemönster när det 
gäller grovmotorik, ”klumpiga” i 
rörelsesituationer”  
 

Observation av det avvikande 
 

 

”Det är oerhört viktigt att tidigt 
uppmärksamma elever som visar 
svårigheter med motoriken. På så 
sätt kan man sätta in tidiga insatser 
som främjar den fortsatta 
utvecklingen” 
 

Tidig observation av elevernas 
rörelsemönster 

 

 
 

 
 
 
 

Att vilja stimulera 
och att motivera 
till motorisk 
träning 

 
 
 
 

Att handla utifrån 
rutin eller 
reflektion 
 

 
 
 
Att reflektera 
möjliggör ett 
preventivt arbetet 
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”väldigt vida… väldigt tolkningsbar” 
”man ska sträva, alltså det finns inga riktiga 
regler” 
”det vet jag inte…står det om motorik?” 
”det finns med i de flesta delarna” 
”vet inte exakt, men har för mig att det står 
något om att stimulera till en allsidig 
utveckling” 

Läroplanens vaga 
formulering gällande 
motorisk utveckling 
 

 
 
 

”tiden är en svår resurs… viljan finns nog hos 
många men det är svårt att få det att räcka” 
”sen ska det finnas personal” 
”vi har ingen sådan resurs…utan de förlitar sig 
på att vi klarar av det” 

Tidsbrist och för få 
pedagoger 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Att olika 
hinder leder 
till mindre 
engagemang 
 


