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Förord 
Efter hårt arbete är vårt examensarbete äntligen färdigt och vårt mål om att bli utbildade lärare 
är nära. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Inger Karlefors, som har hjälpt oss 
genomföra detta arbete. Hon fick oss att fokusera på det som var relevant och hennes 
ifrågasättande kunde verkligen driva oss till vansinne. Men efter många sena eftermiddagar 
och kvällar, diskussioner och synpunkter är arbetet färdigproducerat och vi är mer än nöjda 
med resultatet. För detta finns det bara en person vi kan tacka och det är just vår 
ifrågasättande handledare Inger Karlefors.  
 
Tack Inger! 
Vi vill även tacka berörda pedagoger och elever som medverkade i undersökningen. 
 
Luleå 2005-03-18 
Jenny Rönnqvist och Ingela Ferdén 

 



Abstrakt 
Syftet med vårt arbete var att se om man kan öka koncentrationen hos eleverna genom 
motorisk träning i form av lek och andra rörelseaktiviteter. Undersökningen genomfördes i en 
årskurs 1 under den verksamhetsförlagda utbildning som varade i 5 veckor. För att komma 
fram till ett resultat valde vi att använda oss av datainsamlingsmetoder i form av intervjuer 
och observationer. Vi observerade eleverna under lektionerna för att se när koncentrationen 
missriktades och om avbrott i form av olika rörelseaktiviteter kan få eleverna att återgå till 
arbetet. Vi kom fram till att rörelseaktiviteter är en bra metod vad gäller att bibehålla elevers 
koncentration till den aktuella uppgiften. Vi tittade på klassen i helhet, men vi tyckte oss 
också kunna se att de elever som var bland de första att missrikta koncentrationen från den 
aktuella uppgiften hade motoriska svårigheter. Vi kan inte med säkerhet påstå att motoriska 
brister påverkar koncentrationen men vi tycker oss se ett visst samband. Även i den litteratur 
som vi har använt oss av (ex. Ericsson, 2003 och Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993) 
framgår det att motoriken har en betydande roll för koncentrationen.  
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1. Inledning 
Vi har valt att fördjupa oss om elevers koncentration och sambandet med motorik då det 
ligger oss varmt om hjärtat. Som framtida yrkesarbetande pedagoger vill vi använda oss av ett 
så lustfyllt och rörelserikt undervisningssätt som möjligt. Detta eftersom vi anser att det är en 
stor och viktig del i barns utveckling. Hos ett barn som har en dåligt utvecklad motorik kan 
koncentrationen omfördelas från uppgiften till att sitta still eller hålla i pennan (Langlo 
Jagtoien, Hansen & Annerstedt, 2002).  Därför vill vi med hjälp av motorisk träning i form av 
lek och andra rörelse aktiviteter hjälpa barn att återfå koncentrationen till den aktuella 
uppgiften. Vi vet att behovet av att röra på sig finns, men tyvärr faller dessa moment ofta bort 
i den dagliga undervisningen. 
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2. Bakgrund 
Motoriken spelar en stor roll för hela barnets utveckling. Barnets förmåga att uttrycka sig 
känslomässigt påverkas av om det rör sig bra eller dåligt. Ett barn som är stelt och hämmat i 
sina rörelser har ofta svårigheter att uttrycka sig känslomässigt. Motoriken har också 
betydelse för olika inlärningsprocessers förlopp och för barnets sätt att kontakta andra barn. 
(Bentsen, 1971) 
 
2.1 Barns utveckling 
Motorisk utveckling är när man talar om hur barnet lär sig att lyfta huvudet, sitta, krypa, stå 
och gå och så vidare. Motorisk utveckling innebär att ett barn gradvis tillägnar sig olika 
färdigheter som har med rörelse och förflyttning att göra. Grovmotorik är en 
samlingsbeteckning på de stora rörelser som ingår då man lär sig att rulla runt, sitta, krypa, 
springa, hoppa med mera. Finmotorik är de finare och mer begränsade rörelserna som krävs 
när man skall gripa, sy, skriva och göra andra precisionskrävande handlingar med händerna 
(Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000,) 
 
Utvecklingen som helhet består av ett samspel mellan många funktioner. Av formella och 
praktiska skäl delar man upp beskrivningen i områden som social utveckling, motorisk 
utveckling och fysisk utveckling.  
 
Rörelseutvecklingen är en väsentlig del av helhetsutvecklingen. Det är allmänt känt att alla 
som arbetar med barn måste sätta sig in i, hur den psykiska utvecklingen förlöper, vad som är 
karaktäristiskt osv. På samma sätt är det naturligt att känna till den fysiska sidan av 
utvecklingen; det är dock med hjälp av många kroppsfunktioner, som barnet rör sig och 
upplever sin omgivning. Förstår vi vuxna något av denna sida, är det lättare att tillgodose 
barnets behov och hjälpa fram utvecklingen. 
 
Fysisk utrustning kan också påverka utvecklingen. Hos ett barn kan en eller annan organisk 
svaghet komma att prägla hela utvecklingsförloppet och framför allt självbilden, medan stark 
fysik hos ett annat barn kan komma att påverka det i gynnsam riktning. Har man en stark 
självbild och en stark tro på sin egen förmåga klarar man oftare de mål man satt upp. 
 
Kulturmiljön kan få utvecklingen att förlöpa på olika sätt, allt efter den yttre påverkan som 
barnet är utsatt för. Småbarn från miljöer, där modern spenderat mycket tid nära barnet, dvs. 
är hos barnet nästan konstant, utvecklas bättre både socialt och motoriskt än barn från miljöer 
där det ofta får ligga för sig själv. Den snävare familjemiljöns eller närmiljöns stora betydelse 
för barns utveckling är välkänd från barnpsykologiska framställningar.  
 
Även barnets aktivitet är mycket väsentlig för utvecklingen, eftersom både organiska och 
psykiska funktioner främjas då de används. Det är således många både yttre och inre 
funktioner, som griper in i och formar utvecklingen. (Bentsen, 1971) 
 
2.2 Grovmotorik  
Enligt Gunilla Dessen (1990) framgår det att motoriken spelar en stor roll för hela barnets 
utveckling. Det är viktigt att barn behärskar sin kropp och sina rörelser för att de skall kunna 
delta i exempelvis olika lekar tillsammans med andra barn. På det sätt utvecklar de sin sociala 
förmåga i kommunikation och samvaro med andra. Barnets emotionella (känslomässiga) 
upplevelser har stor betydelse för barnets motoriska utveckling. De barn som känner att de 
lyckas med motoriska färdigheter får en inre säkerhet av den egna kroppens möjligheter och 
en fin jagkänsla, dvs. en positiv bild om sig själv. De barn som känner att de misslyckas med 

2 



 

motoriska färdigheter får en negativ inställning till rörelse, detta enligt Dessen. Genom 
motorisk träning vidgas barnets möjligheter till att utforska sin omgivning och skaffa sig nya 
erfarenheter. Barnet utvidgar då sin kognitiva förmåga, dvs. hur barnet förvärvar och 
använder sin kunskap. Det är viktigt att barnen tränar sin motorik, speciellt i det samhälle vi 
lever i idag, eftersom barn oftast åker bil eller vagn och de tillbringar en stor del av sin tid 
framför tv:n och datorn.  
 
2.3 Barns grovmotoriska utveckling  
Under barnets första levnadsår sker den motoriska utvecklingen i en viss ordning där varje 
steg bygger på det föregående, detta enligt Dessen (1990). Det är viktigt att alla stadier 
passeras, även om stadierna tar olika lång tid, eftersom detta kan leda till motoriska 
svårigheter hos barnet. Utvecklingen sker uppifrån huvudet och ner samt inifrån mittlinjen 
och ut. Det är därför som de grovmotoriska rörelserna kommer före de finmotoriska vad gäller 
armar och ben. Barnet behöver automatisera sina rörelser, med detta menas att rörelsen sker 
automatiskt utan att man medvetet utför den, för detta krävs träning. Hon hävdar att efter ett 
års ålder kan man inte längre studera kroppsrörelserna hos barnet i åldersperspektiv pga. att 
utvecklingen blir allt för beroende på miljön omkring barnet. Men denna åldersindelning är 
ändå nödvändig för att kunna ge en någorlunda översikt över förskoleålderns utveckling.  
 
När barnet är mellan 1-2 år och börjar behärska gåendet, blir det instinktivt intresserad av 
andra former av rörelser, så vid 2-3 år börjar barnet hoppa och klättra. Detta ger ett ökat 
intresse för grovmotoriska rörelser och aktiviteter. Vid 4-5 års ålder behärskar barnet de 
enskilda rörelserna bra för att mellan 5-6 år ha mognat i sina rörelser. Balansen bör ha 
förbättras ordentligt och barnen skall kunna klara av hoppsteg i kryssmönster.  
 
Vid 6-7 års ålder växer de flesta barns kroppar så fort att kroppen får andra proportioner. Från 
att barnet varit smidig i rörelserna får de nu fumliga rörelser dvs. en tillfällig försämring av 
både grov – och finmotoriken. Detta beror på nervmuskelfunktionen, i och med att barnen 
växer så fort, hinner inte nerverna med och kroppen får därmed svårare att behärska 
rörelserna. Barnet har stort behov av att få röra på sig därför är det bra med mycket motorisk 
träning som tränar barnets alla grundrörelser  
 
Karakteristiskt under den här åldern är följande rörelsemönster; 
-Barnet tycks ha ett stort överskott av motoriska impulser. 
-Det har svårt att sitta stilla och ordentligt på stol och vid bord. 
-Det har ett mycket starkt behov av sträckrörelser. 
-Det snubblar lättare än tidigare över sina egna fötter. 
-Det är ofta stökigt och våldsamt i sina rörelser. 
-Det arbetar med att samordna funktioner. 
-Det kan klippa med sax.  
(Dessen, 1990) 
 
Mellan 7-8 år förbättras nervmuskelfunktionen, vilket gör att förhållandena blir optimala för 
utvecklingen av koordinationen. Barnet har olika tempo när det gäller att tillägna sig 
motoriska färdigheter. Det som är viktigt att tänka på när man talar om barn är att alla 
utvecklas i olika takt och därmed också befinner sig i olika stadier oberoende av ålder och 
kön. Många behöver mycket tid till de grundläggande rörelserna. Dessa skall finputsas, 
automatiseras och användas i alla möjliga situationer och kombinationer så att de kan bli ett 
bra redskap i leken, vardagslivet och undervisningssituationer. (Dessen, 1990) 
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Från vuxna till barn kan man ofta höra förmaningsord så som ”Håll dig lugn” eller ”Sitt 
stilla”. Om vi på det viset ofta begränsar barns möjligheter till rörelser innebär det att vi 
lägger band på deras kunskapstörst, minskar antalet erfarenheter och alltså även den 
intellektuella utvecklingen. Ett barn som inte är medvetet om sin egen kropps placering och 
förmåga, upplever ofta att kroppen är i vägen och svår att kontrollera. (Grindberg & Langlo 
Jagtoien, 2000)  
 
2.4 Finmotorik 
Med finmotorik menas förmågan att utföra små målmedvetna rörelser, framförallt med 
händerna men även med fötterna, huvudet och ansiktet. Finmotoriken är ofta av en avgörande 
betydelse, t.ex. skrivandet är en stor process som innefattar samarbeten mellan synintryck, 
känselretningar och rörelser med fingrar, händer och armar. Förmågan att sätta tummen mot 
handen, som man utvecklar under första levnadsåret (dvs. att gripa tag) utvecklas så 
småningom till förmågan som gör att vi kan hålla i pennan. Finmotoriken förutsätter dessutom 
en exakt doserad kraftinsats, som är helt beroende på den handling som skall utföras. Samtliga 
muskelimpulser måste anpassas till situationen. Detta innebär att man måste lära sig genom 
erfarenheter och genom att känna sig fram till exempelvis hur mycket jag ska trycka med 
pennan när jag ska skriva. (Beudels, 1998) 
 
2.5 Barns finmotoriska utveckling  
Det är inte bara händernas rörelser som räknas till finmotorik utan även ögonrörelser och 
ansiktets rörelser, tungan samt de muskler som styr stämbanden. De tidigaste utvecklade 
finmotoriska rörelserna är mimik och ögonrörelser.  
 
Under det första levnadsåret är handens rörelse viktigast. Ett nyfött barn tar ett stadigt grepp 
om man stoppar fingret i dess hand. Tummen är då i allmänhet passiv. Det första gripandet 
sker inte viljemässigt utan är en reflexrörelse. Då barnets ögon utvecklats kan barnet börja 
styra gripandet. Reflexrörelsen brukar vara försvunnen helt vid ca 4 månaders ålder. När 
barnet är mellan 1-2 år utvecklas förmågan att kasta. I början av året kastar barnet för att 
vuxna ska plocka upp och ge föremålet tillbaka. Mellan 18 månader och 2 år utvecklas 
intresset för att kasta, men arm och hand arbetar inte tillsammans. Vid 2-3 års ålder är det i 
början huvudsakligen armens rörelser som styr hur barnet hanterar material. Så småningom 
utgår rörelserna allt mer från armbåge och handled till att bli mer precisa. Urskiljningen på 
höger och vänster hand är färdig vid 3-4 års ålder. Barnet har nu friare rörelser än tidigare. 
När barnet är mellan 5 och 6 år ökar längden på fingrarna avsevärt. Detta gör att barnen 
inövar ett nytt rörelseschema där handmotoriken på ett naturligt sätt genomförs med större 
skicklighet och större smidighet i leder och fingrar. (Alin-Åkerman, 1982) 
 
Enligt Alin-Åkerman (1982) kan barnet mellan 6 och 7 år få svårigheter att utföra 
finmotoriska rörelser. Det händer till exempel att det kan få svårt att knäppa knappar, fastän 
det klarat detta tidigare. När det skall rita, tycker det att det inte blir bra, och förlorar ibland 
för en tid lusten att måla eller rita.  Styrkan i fingrarna och rörligheten i handleden ökar 
emellertid och därigenom ökar även barnets skicklighet i olika finmotoriska aktiviteter.  
 
2.6 Motorisk samordning 
Enligt Ingegerd Ericsson (2003) kan svårigheter att samordna kroppens rörelser på ett smidigt 
sätt bero på bristande automatisering, men också på svårigheter att samtidigt göra olika saker 
med den högra och vänstra eller övre och nedre kroppshalva. Som exempel kan man nämna 
att cykla där man trampar med fötterna och styr med händerna. Många gånger engageras fler 
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muskler och leder än vad som behövs i rörelsen och medrörelser är inte ovanliga.1 
Medrörelserna kan ha sitt ursprung i reflexrester. Som exempel kan man nämna när barnet 
intar skrivställning och börjar skriva från vänster till höger kommer huvudet att vridas mot 
högra handen om inte reflexen viljemässigt kan kontrolleras. Armen vill då spreta ut och fara 
iväg vilket medför att när barnet skall skriva måste det hela tiden arbeta emot reflexen. 
Motoriska samordningsproblem kan tänkas störa barns koncentrationsförmåga i 
inlärningssituationer, eftersom energi och uppmärksamhet hela tiden behövs för att samordna 
kroppens rörelser.  
 
2.7 Motoriska svårigheter 
Kadesjö (2000) menar att barn som har motoriska och perceptuella svårigheter ofta har 
koncentrationssvårigheter. Barnets problem med att samordna och tolka sinnesintryck 
(perception) kan leda till att de har svårt att snabbt uppfatta och förstå den situation de 
befinner sig i och därför också kan bete sig splittrat och okoncentrerat. 
Koncentrationsförmågan kan även påverkas av motoriska svårigheter när det gäller balans, 
vighet, koordination osv. Uppmärksamheten till den uppgift som barnet ska utföra kan störas 
om barnet till exempel är klumpigt eller fumligt och då knuffar till andra barn eller slår 
omkull saker. Enligt Kadesjö (2000) kan alltså motoriska svårigheter leda till 
koncentrationssvårigheter i situationer då barnet är beroende av en väl fungerande motorik. 
 
Finmotoriska svårigheter innebär framför allt problem med perception i fingrar, händer och 
ansikte. De kan yttra sig som svårigheter att hålla i en penna eller krita på ett naturligt sätt, 
svårighet att forma bokstäver och att ”hålla sig inom givna ramar” till exempel på linjerade 
eller rutmönstrade papper. Det barn som inte har automatiserat sina finmotoriska 
rörelsemönster kan bland annat få en onaturligt spänd pennfattning, som kan verka tröttande 
och påverka skrivförmågan negativt. Uttalssvårigheter beror ofta på dålig finmotorisk kontroll 
av tungmotorik och brista i den sensoriska informationen från tunga-munområdet. (Ericsson, 
2003) 
 
Ericsson (2003) menar att grovmotoriska svårigheter är när barn har problem med de stora 
kroppsrörelserna. Dessa svårigheter kan yttra sig som allmän motorisk klumpighet, dålig 
balans eller svårigheter med att lära sig motoriska färdigheter som till exempelvis cykla, 
simma och sparka boll. Detta kan bero på en eller flera av följande orsaker: bristande 
automatisering av grundrörelser, svag muskelspänning, balansproblem, motoriska 
samordningssvårigheter, omogen, otränad och avvikande motorik.  
 
2.8 Reflexernas roll i den motoriska utvecklingen 
Motoriska svårigheter kan även bero på att de så kallade spädbarnsreflexerna inte är under 
kontroll, vilket även Kadesjö påstår. Alla barn föds med reflexer och primitiva rörelser som 
har sin speciella funktion i överlevnad. En reflex utlöser nästa.  
 
Asymmetrisk tonisk nackreflex (ATNR) – Reflexen utlöses genom att barnet får ligga på rygg 
och vrida huvudet åt ena sidan, om reflexen finns kvar sträcks den arm som är på den sida åt 
vilket huvudet vrids och benet på samma sida följer med. Motsatt sidas arm och ben böjs. Om 
inte denna viljemässigt kan kontrolleras kan ett barn få problem t.ex. vid matsituationer, 
eftersom barnets huvud av reflexen vrids bort från handen som närmar sig munnen. Samtidigt 
sträcks den andra handen ut, och huvudet vrids mot den utsträckta handen.  
                                                      
1 Medrörelser är när man till exempel studsar en boll med höger hand varpå den vänstra också studsar utan att ha 
kontakt med bollen. 
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Symmetrisk tonisk nackreflex (STNR) – Denna reflex innebär att när barnet böjer huvudet 
bakåt sträcks armarna och benen böjs, tvärtom vid huvudböjning framåt. Kan inte denna 
reflex kontrolleras kommer inte barnet att kunna krypa. Detta kan bero på att barnet fått ligga 
stilla för mycket i t.ex. barnvagn och därför inte fått träna de rörelsemönster som kommer före 
krypstadiet. Barnet kan även få problem vi skrivning eftersom att när de sträcker upp huvudet 
från pennan mot tavlan så bryts pennspetsen av när armen okontrollerat trycker mot bordet.  
Ryggradsreflexen – Om denna reflex inte kan kontrolleras utlöses den när barnet t.ex. sitter på 
en stol med ryggstöd. Då kan byxlinningen eller stolsryggen trycka mot ryggraden, detta 
medför att barnets höft kommer att hoppa i sidled och barnet kan då upplevas orolig och har 
svårt att koncentreras sig. (Gustafsson & Hugoh, 1987) 
 
2.9 Koncentrationsförmåga 
Ordet koncentration betyder enligt Nationalencyklopedin (1993, sid. 227): 
”Inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller 
aktivitet. I skolan kan det t.ex. vara fråga om att kunna koncentrera sig på att lyssna på vad 
läraren säger och ignorera ljudet från musiksalen, eller att kunna läsa en text uppmärksamt 
och koncentrera sig på innehållet utan att låta tankarna glida iväg åt olika håll.” 
 
Björn Kadesjö (2000, sid 6) skriver så här om koncentration: 
”Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sin syn, hörsel, 
känsel och andra sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger 
så ofantligt många intryck att vi inte kan ta in allt. I varje ögonblick måste vi välja ut vissa 
aspekter av dem för att kynna förstå vad vi är med om. Vissa intryck är användbara och 
viktiga för oss att reagera på. Andra är irrelevanta och vi blir splittrade om de får styra vårt 
handlande. Koncentrationsfårmåga förutsätter en mental process där vi sorterar vilka intryck 
som får tränga i respektive stängs ute. För att kunna orientera oss i tillvaron, skapa mening 
och sammanhang och för att kunna skydda oss mot faror måste vi kunna koncentrera oss.” 
 
Koncentrationsförmåga inbegriper en mängd olika hjärnfunktioner och är en del av vårt 
tänkande. Att vara koncentrerad innebär att söka med sina sinnen så mycket användbar 
informations som möjligt på ett effektivt sätt, kunna värdera informationen så att allt viktigt 
för uppgiften finns med medan allt oviktigt eller störande uteslutits. För att kunna koncentrera 
sig på en uppgift behövs att man kan rikta sin uppmärksamhet, perception (varseblivning), 
sina tankar och känslor mot en viss uppgift. Dessutom krävs att man kan utesluta 
ovidkommande stimuli samt komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften. 
Koncentrationsförmåga är en aspekt av vårt tänkande och kan ses som en övergripande 
förmåga till styrning av tankar och handlingar, vilken tar sig följande uttryck:  

• Fokusering. Rikta uppmärksamheten och begränsa mängden sinnesintryck och 
tankeprocesser. 

• Uthållighet. Hålla kvar uppmärksamheten på en företeelse tillräckligt länge.  
• Fördelad uppmärksamhet. Kunna göra två saker samtidigt. 

 
Begreppen koncentrationsförmåga och uppmärksamhet förekommer omväxlande, därför 
används de båda synonymt. All form av inlärning kräver förmåga till koncentration och 
uthållighet. Att lära sig läsa och skriva ställer stora krav på uppmärksamhet. Utan 
uppmärksamhet ingen inlärning, menar Ericsson (2003). Individens förmåga till 
uppmärksamhet är en viktig faktor som får allt större betydelse vid psykologiska utredningar 
av barn med läs- och skrivsvårigheter. Uppmärksamheten påverkas av en mängd faktorer så 
som avledbarhet, förmåga att automatisera, korttidsminne, uthållighet, aktivitetsgrad, 
stimulanskapacitet och vakenhet. Dessa förmågor och egenskaper påverkas i sin tur som 



 

sinnesstämning, oro/lugn, hunger/törst och kroppsligt välbefinnande/sjukdom. (Ericsson, 
2003) 
 
2.10 Att undervisa barn med koncentrationssvårigheter 
Hos barn som har stora koncentrationssvårigheter inverkar dessa grundläggande problem 
direkt på inlärningsförmågan och de får svårt att följa med i undervisningen om man inte tar 
hänsyn till detta. Det stora flertalet av dessa barn blir lätt uttråkade, passiva och kan verka 
trötta i inlärningssituationer, vilket vi vill kalla för missriktad koncentration. Detta är framför 
allt vanligt när det gäller uppgifter av rutinkaraktär som att t.ex. skriva en text. Barnet kan 
börja hänga över bänken, sucka, gäspa, och klaga över att det är så tråkigt. Det är precis som 
om orken helt tagit slut eller som att uppgiften inte längre ger minsta motivation. Då barnet 
beter sig på tidigare beskrivet sätt så är det inte mycket av medveten ansträngning som riktas 
mot uppgiften, för att barnet ska kunna lära sig måste det befinna sig i uppgiften. När man ser 
tecken på uttråkning eller att barnet inte är uppmärksamt behöver barnet hjälp att på nytt rikta 
full uppmärksamhet mot uppgiften. Ett avbrott med rörelse (gå ett ärende, göra en sånglek, 
hoppa hopprep) kan vara ett sätt att hjälpa barnet öka sin alerthet. Om inte läraren hjälper 
barnet genom att ge det ett avbrott, så tar barnet det själv genom t.ex att vandra omkring eller 
dagdrömma. Ju längre tid som barnet får på sig att komma bort från uppgiften, desto svårare 
är det att återföra det ordningen. Barnet behöver en rytm av växlingar mellan aktivt och 
koncentrerat arbete och avbrott för t.ex rörelse, för att man ska kunna förhindra en utveckling 
till ett passivt stadie. Avbrotten måste dock anpassas så att barnet inte får för svårt att kommat 
tillbaka till uppgiften på grund av att aktivitetsnivån har höjts för mycket. (Kadesjö, 2000) 
 
2.11 Koppling mellan motorik/rörelse och koncentration 
Dåligt utvecklad automatisering kan göra att barnet får svårt att följa undervisningen och svårt 
att koncentrera sig. Enkla vardagsrörelser kräver så stor del av barnets uppmärksamhet att det 
blir svårt att lyssna eller se samtidigt. Av den anledningen kan alltså barn med dåligt 
utvecklad grovmotorik antas ha sämre förutsättningar än andra att klara av en 
inlärningssituation som även rör intellektuella färdigheter. (Sandborgh-Holmdahl och Stening, 
1993) 
 
Enligt Ericsson (2003) kan koncentrationssvårigheter i vissa fall vara en följd av ett barns 
motoriska svårigheter. Eftersom de motoriska momenten inkräktar på möjligheten att sitta 
stilla blir arbetet mera tröttande, vilket gör att en olust skapas som minskar motivationen. Hos 
barn med koncentrationssvårigheter är det också vanligt med brister i hand- och finmotoriken. 
Detta eftersom det finns brister i taktil (beröring) och kinestetisk perception (rörelse). Barnet 
känner t.ex. inte hur hårt de håller i pennan eller hur de skall göra för att förflytta den.  
Koncentrationsförmågan kan påverkas av svårigheter när det gäller balans, rörlighet och 
koordination. Ett barn som har dålig balans behöver ständigt korrigera kroppsställningen och 
koncentrera sig på att uppfatta signaler från balanssystemet. Detta gör att det mesta av barnets 
energi går åt till att bara sitta eller stå. Om barnet t.ex. knuffar till andra barn eller slår omkull 
saker för att det är klumpigt eller fumligt kan detta störa och ta uppmärksamheten från den 
uppgift barnet skulle utföra. I situationer där barnet är beroende av en väl fungerande motorik 
kan motoriska svårigheter alltså leda till koncentrationssvårigheter. (Ericsson, 2003) 
 
Även enligt Kadesjö (2000) har de flesta barn med koncentrationssvårigheter en omogen 
motorik. Rörelserna hos barnet kan vara dåligt samordnade, slängiga och oprecisa,  barnet rör 
sig klumpigt och fungerar motoriskt som ett yngre barn. Det kan se ut som om barnet handlar 
utan eftertanke, utan att anstränga sig eller att det inte bryr sig så mycket om hur slutresultatet 
blir. Motoriska svårigheter kan vara ett resultat av koncentrationssvårigheter, framför allt 

7 



 

märks detta i situationer där barnet utsätts för många intryck, måste skynda sig eller stressas 
på annat sätt. En enskild rörelse som att sparka iväg en fotboll kan gå riktigt bra då allt är 
lugnt runt omkring, t.ex ute på gården hemma. Men när samma rörelse ska göras i ett annat 
sammanhang, t.ex. under en fotbollsmatch, så går det inte alls och barnet kanske missar bollen 
eller sparkar den åt fel håll. I en situation där störande intryck är avskärmade kan barnet till 
och med verka skickligt på att sparka boll, där är hela uppmärksamheten riktad på själva 
utförandet av rörelserna. Men i situationer där intrycken från omgivningen upptar en stor del 
av uppmärksamheten, så får det till följd att förmågan att kontrollera kraft, riktning och 
hastighet på rörelserna inte räcker till och barnets rörelser blir klumpiga och okoordinerade. 
 
Koncentrationssvårigheter kan ligga bakom motoriska svårigheter och i regel rör det sig då 
om omogen motorik. Det finns också barn med mer påtagliga avvikelser i sin motorik, dessa 
svårigheter kan då leda till koncentrationssvårigheter i sådana situationer där det krävs att 
barnet har motoriska färdigheter. Ett barn kan till exempel ha sådana motoriska svårigheter att 
det får svårt att sitta stilla. För att ett barn ska kunna sittta stilla på en stol krävs det att 
kroppen hålls någorlunda stilla i en viss kroppsställning. Musklerna bär upp kroppen med 
hjälp av en bestämd mängd muskelspänning, om denna spänning tröttas får barnet svårt att 
sitta upprätt. Kroppshållningen hos barnet blir ”säckig”och barnet glider lätt av stolen eller 
blir hängande över bänken. För att hålla reda på en kropp som ständigt sjunker ihop måste 
barnet ändra ställning ofta. Genom att röra på sig så ökar barnet spänningen i musklerna, men 
samtidigt störs det förstås i den sysselsättning som det egentligen skulle hålla på med. I detta 
fall påverkas alltså koncentrationsförmågan av de motoriska svårigheterna, av barnets 
svårigheter att bevara muskelspänningen. (Kadesjö, 2000) 
 
2.12 Från stress till koncentration 
Eftersom allt fler barn har en inre stress över sin prestationsförmåga bidrar detta till en 
minskad koncentrationsförmåga. Därför är det viktigt att nämna stress i samband med 
koncentrationssvårigheter. Som tidigare rapporterats (Ericsson, 2003) har de flesta barn med 
stora koncentrationssvårigheter en omogen motorik. De motoriska svårigheterna märks 
framför allt i situationer där barnet utsätts för många intryck, måste skynda sig eller stressa på 
annat sätt. De motoriska svårigheterna är en följd av barnets koncentrationssvårigheter och 
bristande förmåga att automatiskt samordna olika moment och sinnesintryck i den motoriska 
handlingskedjan. 
 
Enligt Göransson (2000) matas allt fler barn med intryck som de inte kan värja sig mot och 
sortera. Det kan handla om allt från vuxnas krav till höga bullernivåer. En av de främsta 
orsakerna till stress hos barn är känslan av otillräcklighet, att inte duga, men det kan även vara 
en mängd andra orsaker. Barn behöver sysselsätta sig med meningsfulla saker för att för att de 
inte ska bli oroliga och visa symptom på stress. För en bra och fungerande hjärna krävs 
intryck från omgivningen. Om detta fattas förlorar hjärnan den grad av vakenhet som krävs 
för att den ska kunna handla meningsfullt, hålla koncentrationen och ha en känslomässig 
balans.  
 
Sen mognad är inte beroende av intelligens eller begåvning. Ett barn som är sent moget 
kommer ofta ikapp sina jämnåriga kamrater om det får den hjälp som behövs. Dessa barn 
känner ofta stress inför omgivningens förväntningar och krav, eftersom de inte har en chans 
att leva upp till dessa, vilket i sin tur leder till en påverkan av självkänslan och tron på sin 
förmåga. Sent mogna barn behöver bland annat många sensomotoriska aktiviteter där leder, 
muskler och balanssinne stimuleras. Dessa aktiviteter tränar den muskelspänning som hjälper 
dem att hålla sig upprätt och styra och planera kroppsrörelser. De ökar också vakenheten i 
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hjärnan så att barnen får lättare att sortera, organisera och bearbeta sinnesintryck, vilket är en 
förutsättning för inlärning. (Göransson, 2000) 
Alltför många intryck och stimuli kan göra det svårt att koncentrera sig vilket medför att 
koncentrationsförmågan är dålig hos många barn i vår tid. Ofta finns ett överflöd av både 
ljud- och synintryck, detta skapar oro och ger dåliga förutsättningar för att lyckas med 
uppgifter av olika slag. En rörelseträning skall därför präglas av lugn och inte av en 
tidspressad eller tävlingsinriktad atmosfär. Vi skall kräva koncentration och uppmärksamhet. 
Det är viktigt att barnen får den tid de behöver för att kunna lösa de olika uppgifter som finns  
i rörelse och lek. När barnet har kontroll över sin uppmärksamhet är det liktydigt med att det 
kan koncentrera sig. (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993) 
 
2.13 Lekens betydelse för motorisk träning 
Leken ökar barns kreativa förmåga och minskar stress. Barn måste få tid att leka, barn som 
inte har tid att leka är stressade barn. Dessutom har leken en läkande kraft. Leken är ett sätt att 
utveckla empati, det vill säga att kunna föreställa sig hur andra känner och tänker. Leken 
gynnar den sociala, den känslomässiga och den kunskapsmässiga utvecklingen. Personal som 
har använt sig av ”den fria lekens pedagogik” har kommit fram till att ostörd lek stimulerar till 
mera lek. Barn blir lugnare, nöjdare och gladare och de lär sig kompromissa och får 
automatiskt mindre tid att bråka. Skolbarn behöver också tid till att leka och de behöver stöd 
av vuxna i leken eftersom ämnena i skolan dominerar och balansen mellan lek och arbete 
rubbas. Det finns skolor som har fri lek på schemat. Det har visat sig att dessa barn har bättre 
sammanhållning, ökad kreativitet, större självständighet och mer initiativförmåga och 
engagemang även på de vanliga lektionerna. (Göransson, 2000) 
 
Barn i 6-7 års ålder har ett stort behov av rörelselekar både ute och inne. Barnen får kunskap 
om och tillit till den egna kroppens förmåga genom dessa lekar. Varje gång man lär sig en ny 
rörelse sker det på ett medvetet plan. Man måste tänka på vad man gör. I stora hjärnan sker en 
samordning mellan rörelse, balans och sinnesintryck. När rörelsen så småningom är inlärd 
flyttas den ner i den förlängda märgen. Det innebär att rörelsen går automatiskt och man 
behöver inte längre på samma sätt tänka på vad man gör. (Godée, 1981) 
 
Olika typer av lek tränar olika funktioner. Den konstruktiva leken ger barnet möjlighet att 
intellektuellt bearbeta sina upplevelser, att lösa problem och att låta fantasin arbeta. Rolleken 
har flera uppgifter i barns utveckling. Den ger barnet möjlighet att intellektuellt bearbeta och 
organisera sina erfarenheter i takt med den egna utvecklingen. Barnet har också möjlighet att i 
rollekens form behandla känslomässiga upplevelser, som det inte kan bearbeta på något annat 
sätt. Leken har förutom terapeutiskt och pedagogiskt värde även betydelse för den personliga, 
sociala och fysiska utvecklingen.  
 
2.14 Tidigare studie 
Ingegerd Eriksson (2003) skriver i sin doktorsavhandling i pedagogik om motorik, 
koncentrationsförmåga och skolprestationer. Det framgår i hennes studie att det finns ett 
samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Relationer mellan motorisk status och 
koncentrationsförmåga  i skolår 2 redovisas i en tabell (bilaga 1). Det framgår av tabellen att 
46 elever (38 %) har lätta eller stora koncentrationssvårigheter av 120 elever som har små 
eller stora motoriska brister. Resultaten visar också att 24 elever med stora 
koncentrationssvårigheter har nio elever stora och tio små motoriska brister. Av 68 elever 
med lätta eller stora koncentrationssvårigheter har 15 elever stora och 31 elever små 
motoriska brister. Sammanlagt har alltså 68 % av eleverna med koncentrationssvårigheter 
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(lätta eller stora) dessutom små eller stora motoriska brister. Resultaten i denna studie tyder på 
att motorisk träning i skolan kan ha betydelse för såväl motorik som skolprestationer.  
 
2.15 Förankring i styrdokumenten 
Vi har valt att till vår bakgrund förankra oss i både läroplanen för förskolan (Lpfö98) och 
läroplanen för grundskolan (Lpo94). Vi vill visa på skillnaden i läroplanerna som framför allt 
gäller motoriken. I läroplanen för förskolan framgår det att man skall ha en medveten 
motorisk träning som främjar möjligheterna till att tillägna sig kunskaper på olika sätt. I 
läroplanen för grundskolan framgår inte detta lika tydligt trots att en del barn i grundskolans 
tidigare år befinner sig på en motorisk nivå som kan hänvisas till förskolan.  
 
Lpfö98 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn: 
- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för 
vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (sid. 11) 
 
Genom leken kan man ta till sig många olika kunskaper, man övar även upp olika färdigheter 
både motoriska och sociala.  
 
”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftutveckling, utgör både 
innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.” (sid.10) 
 
Ett barn har 100 olika språk, men inom skolan berövas alla utom ett. Det är därför viktigt att 
ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov vid inlärningstillfällena. Barn lär sig på 
olika sätt och det är därför oerhört viktigt att varva teori med praktik.  
 
Lpo94 
”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (sid. 2) 
 
Detta är ett tillägg i läroplanen som kom 2003. Eleverna behöver daglig fysisk aktivitet för att 
orka med en hel skoldag, tyvärr vet inte alla lärare hur de ska omsätta detta i praktiken.  
 
”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig 
kunskaper” (sid. 2) 
 
Ett barn som kommer från förskoleverksamheten och in i en skolvärld där möjligheten till 
rörelse inte längre existerar på samma plan, blir lätt uttråkade och skolan får på så vis en 
negativ bild. Genom leken lär sig barn att samspela med andra människor. De tränar även 
olika färdigheter så som balans och motorik. Leken är barns sätt att förhålla sig till sin 
omvärld på ett naturligt sätt. Leken är barns värld, en värld där inte vuxna är med. Barn leker 
vare sig man vill eller inte. 
 

10 



 

3. Syfte 
Syftet med vår undersökning är att se om koncentrationen ökar hos elever genom motorisk 
träning i form av lek och andra rörelseaktiviteter i den dagliga undervisningen? 
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4. Metod 
Intervjuer 
För att få en bra bakgrund så har vi intervjuat läraren (bilaga 2) för att få en förståelse om 
lärarens syn på rörelseaktiviteter och dess betydelse för den dagliga undervisningen. Tanken 
med intervjun var även att få en så bra inblick som möjligt om klassens nivå och hur barnen 
förhåller sig till rörelseaktiviteter. Vi har även intervjuat en fritidspedagog (bilaga 3), detta då 
hon är aktiv i undervisningen samt fyra elever enskilt (bilaga 4) i slutet av den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Detta för att få ta del av deras tankar, åsikter och 
funderingar kring området. Eleverna blev utvalda oberoende av motoriska färdigheter eller 
koncentrationssvårigheter. Fördelen med intervjumetoden är att man får personens egna ord 
vilket man inte får genom t.ex. en enkät. Om man lyckas skapa en relation med personen får 
man en mer djupgående syn samt att man har möjligheten att fråga, förklara och 
vidareutveckla vid behov. Använder man sig av t.ex. enkät får man oftast kortfattade svar och 
inte en lika tydlig bild av hur personen i fråga tänker. Enskilda intervjuer anser vi vara rätt 
metod för oss då personerna annars kan påverkas för mycket av varandra. Nackdelen med 
enskilda intervjuer är att personen kan känna sig utsatt och studerad. Detta kan skapa 
nervositet och personen kan bli rädd för att svara med risken för att svara fel. Detta har vi haft 
i åtanke när vi, tillsammans med klassläraren, valt ut fyra barn för intervjuer. Då vi ville 
kunna jämföra intervjuerna valde vi att ställa likalydande frågor i exakt samma ordning till 
varje intervjuperson. Under intervjuerna har vi inte haft tillgång till bandspelare, nackdelen 
med det är att vi inte fått intervjupersonernas svar exakt registrerade. Vi valde att avstå från 
bandspelare eftersom vi ville koncentrera oss på svaren och få ut så spontana svar som 
möjligt. Med bandspelarens närvaro kan intervjupersonen påverkas till att försöka framstå 
som t.ex. logisk och förnuftig, (Patel & Davidson, 1994). Att registrera en intervju genom 
medveten användning av forskarens subjektivitet och förmåga att komma ihåg kan nackdelen 
vara att man snabbt gömmer bort detaljer och att minnet är selektivt, däremot kan 
intervjuarens minne komma att omfatta såväl den visuella informationen om situationen som 
den sociala atmosfären och den personliga interaktionen, vilken i en stor utsträckning går 
förlorad vid en bandinspelning. (Kvale, 1997) 
 
Observationer 
Vi har använt oss av observationer för att titta på barnens koncentration och sambandet med 
motorik. Med observation menar vi den vetenskapliga tekniken för att samla in information i 
ett bestämt syfte. Med observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett 
naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar. Vi anser att observationer är ett bra 
alternativ för oss, eftersom det är svårt att mäta motoriska rörelser och koncentration. 
Samtidigt kräver den mindre i form av aktivitet och samarbete av de utvalda individerna än de 
flesta andra tekniker. Denna metod är oberoende av individens villighet till att lämna 
information genom exempelvis intervjuer eller enkäter. Vi valde att utföra observationerna 
utifrån ”Forskningsmetodikens grunder” (Patel & Davidson, 1994). Våra observationer är s.k. 
ostrukturerade observationer. Vi valde denna observationsmetod eftersom den används oftast 
i utforskande syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst 
problemområde. Vid dessa observationer har vi inte använt något utprovat 
observationsschema, vi har observerat utifrån vår definition av missriktad koncentration. 
Oavsett vilken typ av observationsmetod man använder sig av finns det tre frågor man måste 
ta ställning till: Vad ska vi observera?  Hur ska vi registrera observationerna? Hur ska vi som 
observatörer förhålla oss? Som vi nämnde tidigare är det svårt att mäta koncentrationsförmåga 
eftersom många barn med koncentrationssvårigheter blir mycket oroliga i en testsituation. Ett 
barns svårigheter påverkas i hög grad av vilken situation det befinner sig i. Därför har vi även 
haft koncentrationsförmåga i åtanke under observationen eftersom att våra aktiviteter 
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inkommit när koncentrationen missriktats. Med koncentration menar vi att man kan rikta sin 
uppmärksamhet, sina tankar och sina känslor mot en viss uppgift. Det krävs dessutom att man 
kan bortse från ovidkommande stimuli, samt kommer igång med, håller fast vid och avslutar 
uppgiften. Vi har baserat vår tolkning av missriktad koncentration som upprepade 
toalettbesök, drickande av vatten samt vässa pennan ett antal gånger under mycket kort tid. 
Prata och störa varandra under arbetets gång har vi tolkat som att koncentrationen har 
missriktats från den aktuella uppgiften. Denna tolkning av  koncentrationsförmåga baseras på 
Ericssons avhandling (2003). Där beskrivs koncentrationsförmågan som en aspekt av vårt 
tänkande och kan ses som en övergripande förmåga till styrning av tankar och handlingar, 
vilken tar sig följande uttryck: fokusering, uthållighet samt fördelad uppmärksamhet.  
 
Vi har studerat koncentrationen före och efter de rörelsestunder som förekommit. Det vi 
främst tittat på var om koncentrationen från att vara missriktad före avbrottet återgått till 
uppgiften efter avbrottet. När det gäller vårt sätt att utföra observationerna så har vi gjort på så 
vis att antingen en av oss eller klassläraren höll i undervisningen medan övriga två 
observerade. Under observationerna har vi främst tittat på koncentrationen före och efter 
momenten men också på motoriska färdigheter, både vad gäller fin- och grovmotorik. När vi 
har observerat har vi börjat vår observation från det att eleverna startat med uppgiften. Efter 
observationerna sammanställde observatörerna anteckningarna för att få en så övergripande 
och rättvis bild som möjligt. Vi har valt att observatörerna inte skulle delta i undervisningen, 
utan endast observera, detta för att kunna erhålla maximal information om det aktuella 
problemområdet.  
 
4.1 Försökspersoner 
Vi har gjort vår empiriska undersökning i en åk 1. Både elever (20 stycken), fritidspedagoger 
(2 stycken) och en lärare medverkade. Eleverna vi intervjuade blev utvalda oberoende av 
motoriska färdigheter eller koncentrationssvårigheter. Vi har valt att avgränsa vårt arbete till 
elever i åldern 6-7 år. Barn kan dock befinna sig på olika motoriska stadier och därför har vi 
valt att beskriva hela barnets utveckling men med tyngdpunkt på 6-7 år. I denna ålder är leken 
är ett naturligt sätt för barn att röra sig på och därför har vi valt att använda motorisk träning i 
form av lek och andra rörelseaktiviteter. 
 
4.2 Bortfall 
Vi hade inga bortfall som skulle kunna påverka vårt resultat.  
 
4.3 Material 
De material som vi har använt oss av, förutom vår kropp var musik och redskap av olika slag 
(ex plint, madrasser, hopprep och bollar mm) Lokaler vi använt oss av var till största del det 
klassrum eleverna hade, men vi har även haft tillgång till en musiksal med stora öppna ytor 
samt idrottssal då med tillhörande redskap.  
 
4.4 Undersökningsupplägg 
Vi har använt oss av det material som fanns tillgängligt i klassrummet, och utgått från FIGA 
modellen, dvs. förberedelse, introduktion, genomförande samt avslutning. Vi har intervjuat en 
lärare, en fritidspedagog och fyra elever samt observerat klassen. Intervjuerna gav oss 
information om lärarens och fripedagogens arbetssätt samt barn och pedagogers syn på 
motoriska övningar i undervisningen.  
 
Intervju med lärare – Intervjun med klassläraren gav oss information om hur hon arbetar med 
motorik och rörelse i den dagliga undervisningen. Det framgick att hon anser att 
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rörelsemoment i undervisningen är av stor betydelse för elevers koncentration. ”Om 
koncentrationen missriktas så avbryts arbetet. Eleverna kan få sträcka på sig, sjunga en sång 
eller dansa en dans. Ibland kan de ta en kort rast och gå ut för att få frisk luft och ibland 
avbryts arbetet helt och hållet för nya uppgifter och utmaningar. Ibland kan det vara så att 
vissa elever känner sig väldigt trötta då ges det möjlighet till att titta i en bok eller rita en 
stund. De elever som då känner att det orkar arbeta vidare med uppgiften få givetvis fortsätta”  
Vidare berättar hon att mindre och flexibla grupper kan vara ytterligare en lösning på 
koncentrationssvårigheter eftersom det då inte finns så många störningsmoment. Det är även 
viktigt att ta hänsyn till elevers alla sinnen. Hon menar även på att det är viktigt att ha tillgång 
till sådant material som främjar motoriken, så som bollar och plockmaterial. Vi fick även ta 
del av klassens sammansättning och dess nivå. I klassen finns några elever som har 
svårigheter vad gäller fin- och/eller grovmotorik. Dessa elever har även en lägre 
koncentrationsförmåga än övriga elever inom vissa moment. Eleverna är vana vid 
rörelseavbrott i undervisningen då klassläraren berättade att hon använder sig utav det 
dagligen. Eleverna har dessutom ett arbetsschema i svenska där det är inlagt motorisk träning 
i form av hoppa hopprep, och kasta - fånga. Svenska arbetsschemat används minst en gång 
om dagen utöver detta använder hon sig av gemensamma rörelseavbrott, en till två gånger per 
pass beroende på hur väl arbetet flyter på samt passets längd, vilket även vi gjort under våra 
lektioner. Däremot föll svenska arbetsschemat bort när vi höll i lektionerna. Det är även på 
gång ett arbetsschema i matematik med inslag av motoriska moment, men hon avvaktar tills 
eleverna känner sig trygga med detta arbetssätt.  
 
Intervju med fritidspedagog – I intervjun med fritidspedagogen framgick det att hon arbetar 
mycket praktiskt där motoriska inslag är en naturlig del. I likhet med klassläraren avbryter 
hon arbetet om hon märker att koncentrationen missriktats, barnen får då t. ex sjunga en sång 
eller dansa en dans. Vad gäller motorisk träning så försöker hon aktivera barnen under 
rasterna och efter skoltid med olika aktiviteter så som bollekar och andra rörelselekar. Hon 
använder sig även av en för barnen omedveten finmotorisk träning då hon i undervisningen 
arbetar mycket med klippa, klistra och rita. Vidare berättar hon att lösningen på 
koncentrationssvårigheter beror helt på var koncentrationen brister. ”En del barn störs av 
klassrummet och klasskamraterna, de tappar koncentrationen lätt då det är mycket folk 
runtomkring. En bra lösning är då mindre grupper att jobba i.  En del barn tappar 
koncentrationen då de har svårt att förstå uppgiften. En bra lösning kan då vara att bena upp 
uppgiften och försöka presentera uppgiften på ett enkelt sätt. Man vet ju själv hur det är om 
man inte förstår en uppgift, man tappar lätt intresset och därmed koncentrationen.” 
 
När det gäller praktiska övningar så anser vi att det är svårt att undersöka praktiska övningar 
enbart teoretiskt. Därför har vi valt att utföra övningar i klassrummet så att vi på ett enkelt och 
bra sätt kan se eleverna i rörelsen.  
 
När det gäller observationerna så har vi tittat på om koncentrationsförmågan ökat efter de 
motoriska momenten som ägt rum. Detta genom att se om eleverna klarat av att återgå till den 
aktuella uppgiften efter de utförda momenten. Har klassrumsklimatet förändrats samt barnens 
arbetsmiljö?  
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4.5 Genomförande 
Vår empiriska undersökning har vi valt att redovisa genom FIGA-modellen. Vi använde oss 
av denna modell för varje moment. Under vår empiriska studie väljer vi att använda oss av 
följande arbetsmetod: varierande rörelseaktiviteter (motorisk träning) i barngrupp 
 
4.5.1 Förberedelse 
Inför vår empiriska studie, som varade i fem veckor, så planerade vi tillsammans vad vi skulle 
göra och hur det skulle utföras samt vilken ålder vi skulle inrikta oss på. Vi kontaktade  
skolan och handledaren angående vår verksamhetsförlagda utbildning.   
 
4.5.2 Introduktion 
Vi samtalade med vår handledare på plats och fick då information om klassen och dess 
förutsättningar. Vår handledare fick ta del av våra tankar och idéer kring detta ämne. Vi 
samtalade även kring ämnet med utgångspunkt från enskilda elevers motoriska utveckling och 
koncentrationsförmåga.  
 
4.5.3 Genomförande 
Under lektionerna så har vi utfört olika övningar/moment (bilaga 5) där både fin- och 
grovmotorik ingått. Momenten varade mellan 5-15 minuter. Vi har genomfört avbrotten 
mellan 45-50 gånger, men vi har inte observerat vid varje moment. Dessa övningar har vi 
genomfört när vi märkt att koncentrationen missriktats från skolarbetet till andra aktiviteter, 
som att vässa pennan ett flertal gånger. Under de olika momenten så passade vi på att 
observera klassen. Vi tittade även på deras rörelser vad gäller fin- och grovmotorik. Efter 
momenten har vi åter tittat på koncentrationsförmågan. Har den riktats tillbaka mot 
skolarbetet eller är den fortsatt missriktad?  
 
4.5.4 Avslutning 
Vår handledare har gett respons på de övningar och moment som vi använt. Vi har även fått 
feedback från andra berörda lärare, så som idrottslärare och fritidspedagog. Självklart har 
även eleverna fått ge kommentarer och åsikter om de olika momenten. Vi har även själva 
reflekterat och utvärderat efter varje moment, så som vad gick bra respektive mindre bra, vad 
vi hade kunnat göra annorlunda osv.  
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5. Resultat  
Intervjuer med elever – Elevintervjuerna gav oss information om vad barnen har för åsikter 
och tankar om de utförda momenten. Vi fick ta del av deras funderingar kring varför man 
tappar koncentrationen och vad de tycker om rörelsestunder under lektionerna. Det framgick 
bland annat att två stycken anser att trötthet leder till missriktad koncentration. En av eleverna 
tror att det beror på att man har tråkigt medan en annan inte ger något direkt svar på frågan. 
Alla fyra elever upplever att det är jobbigt när det är stökigt och stojigt i klassrummet och de 
är även överens om att rörelsestunderna är roliga. På frågan hur de känner sig efter 
rörelsestunderna framgick det att tre stycken känner sig piggare, gladare och de orkar arbeta 
mer medan den fjärde inte kände någon större skillnad.    
 
Observationer av moment – Det som vi kunde se vid observationerna av momenten var att 
barnen tyckte att det var roligt och att de gärna rörde på sig. Vi kunde även se att de elever 
som hade större koncentrationssvårigheter var de elever vars motoriska färdigheter hade 
brister. Det var även dessa elever som var bland de första med missriktad koncentration. 
Dessa iakttagelser och observationer stärks genom att vi alltid varit två som observerat och 
sedan jämfört resultaten. Resultaten har överrensstämt mellan de två observatörerna. 
 
Observationer av koncentration – Genom observationerna såg vi när koncentrationen till den 
aktuella uppgiften missriktats och när det var lämpligt att avbryta lektionen för rörelsestund. 
För att på ett konkret och enkelt sätt visa detta har vi gjort diagram över lektioner där avbrott 
inte förekommit gentemot lektioner där avbrott förekommit.  

Diagrammen visar på hur många barn av 20 stycken som har missriktad koncentration efter 
antal minuter, samt hur stor skillnaden är efter rörelsestunden.  
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     Figur 1 Ett 60 minuters matematikpass där eleverna arbetar med jämna och 

udda tal, där inget avbrott förekommer. Här ser man tydligt att eleverna 
missriktar koncentrationen allt eftersom lektionen fortskrider. Vi har 
baserat vår tolkning av missriktad koncentration som upprepade 
toalettbesök, drickande av vatten samt vässa pennan ett antal gånger 
under mycket kort tid. Efter 8 minuter har två elever missriktat sin 
koncentration från den aktuella uppgiften, ytterligare en elev har 
missriktat koncentrationen vid 10 minuter. Efter 14 minuter är 7 elever 
okoncentrerade för att vid 16 minuter bli ytterligare en. Halva klassen, 
dvs. 10 elever, har missriktat koncentrationen efter 18 minuter. 4 minuter 
senare är totalt 14 elever okoncentrerade, efter 26 minuter är det 15 
stycken. Vid 28 minuter har alla elever missriktat koncentrationen från 
den aktuella uppgiften.  
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Lektion med avbrott
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Figur 2 Ett 60 minuters matematikpass där eleverna arbetar med ett 
arbetsblad där det förekommer olika matematiska problemlösningar.  Efter 
7 minuter har en elev missriktat koncentrationen och ytterligare en elev 
efter 9 minuter. 4 elever har missriktat koncentrationen efter 12 minuter. 
Då 16 minuter har gått är antalet elever uppe i 8 stycken. Halva klassen, 
dvs. 10 elever, har missriktad koncentration efter 19 minuter. Efter 21 
minuter är koncentrationen hos 13 elever missriktad, varpå avbrottet sker. 
Efter avbrottet kan vi se att eleverna åter har riktat koncentrationen mot 
den aktuella uppgiften. 
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Figur 3 Ett 80 minuters svenskapass där eleverna arbetar med ett 
arbetsblad om bokstaven M. Under detta arbetspass har inte något avbrott 
skett. Redan efter 5 minuter har en elev missriktat sin koncentration och 
ytterligare en efter 6 minuter. Vid 10 minuter har 4 elever missriktad 
koncentration, en minut senare har antalet utökats till 5. 9 elever har 
missriktat koncentrationen då det har gått 14 minuter.  6 minuter senare är 
antalet elever med missriktad koncentration uppe i 11 stycken. Vid 23 
minuter är det 13 elever som har missriktad koncentration. 16 elever har 
missriktad koncentration 2 minuter senare. När det gått 27 minuter har 18 
elever missriktat sin koncentration. Diagrammet visar att alla elever har 
missriktat sin koncentration efter 32 minuter.  
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Figur 4 Ett 80 minuters svenskapass där eleverna arbetar med ett 
arbetsblad om bokstaven I. En elev har missriktat koncentrationen efter 6 
minuter, 3 elever efter 8 minuter. Vid 10 minuter är antalet uppe i 7 elever 
med missriktad koncentration. 9 elever har missriktad koncentration vid 
15 minuter och 10 elever vid 16 minuter. När det har gått 24 minuter har 
11 elever missriktad koncentration. Ett avbrott sker efter 30 minuter då 
koncentrationen var missriktad hos 15 elever. Vi ser att koncentrationen 
åter är riktad till den aktuella uppgiften hos alla elever efter 30 minuter 
och framåt.  
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6. Diskussion 
6.1 Reliabilitet 
Resultatet bygger på observationer av klassen. Att vi är mänskliga och därigenom inte alltid 
objektiva, gör att tillförlitligheten påverkas. Vi valde att genomföra ostrukturerade 
observationer för att få så mycket information som möjligt om det aktuella problemområdet. 
Nackdelen med ostrukturerade observationer är att det är en omöjlighet även för den 
skickligaste observatören att registrera allt, vilket kan komma att påverka reliabiliteten. Därför 
valde vi att vara två som observerar för att sedan kunna jämföra med varandra för att på så vis 
öka tillförlitligheten, detta enligt Patel & Davidson. Kanske hade video varit ytterligare ett 
alternativ för att öka reliabiliteten i observationerna. När det gäller intervjuerna så utgick vi 
även här från Patel & Davidsons bok ”Forskningsmetodikens grunder”, d.v.s. vi har vid 
intervjuerna även där varit två personer som kunnat registrera intervjusvaren för att få en ökad 
reliabilitet. Det som kan vara ett problem gällande elevintervjuer är om eleverna verkligen 
svarar på frågan. Det är därför viktigt att tänka på hur man frågar, vad man frågar och i vilken 
följd man frågar. Då vi ville kunna jämföra intervjuerna valde vi att ställa likalydande frågor i 
exakt samma ordning till varje intervjuperson, detta kan skapa problem eftersom barn gärna 
”svävar iväg” och kommer in på sidospår. Det är då viktigt att bortse från det eleverna säger 
och ställa nästa fråga. Nu i efter hand kan vi påstå att det inte var det allra bästa eftersom vi 
antagligen missade viktig information.  
 
6.2 Validitet 
Vad gäller kontrollen av motoriska rörelser och koncentration så bygger den enbart på våra 
egna observationer, och kan således ifrågasättas som synnerligen subjektiv. Men vi tror att vi 
har kunnat hålla oss rätt så objektiva, kanske till den grad att vi varit lite i strängaste laget vad 
gäller bedömningen. Vi anser dock att observationer är rätt metod för oss, eftersom det är 
svårt att mäta motoriska rörelser och koncentration på annat sätt. I en klass där rörelsestunder 
hör till ovanligheten, kan eleverna bli för uppspelta och de får då svårt att återgå till arbetet. 
Vi har dock kunnat genomföra alla moment utan problem då klassen var vana vid 
rörelsestunder. Om detta påverkat resultatet angående vår undersökning är svårt att säga i och 
med att vi inte har någonting annat att jämföra med. Det kan också vara så att eleverna är så 
vana vid rörelsestunder att de förväntar sig rörelseavbrott efter ca tjugo minuter, vilket då 
medför att koncentrationen missriktas. Eller kan det vara så att elever missriktar sin 
koncentration på en och samma tid varje dag? Vi har dock inte hittat någon forskning som 
visar på detta. 
 
6.3 Resultatdiskussion 
Ökar koncentrationen hos barnen i den dagliga undervisningen genom motorikträning i form 
av lek och andra rörelseaktiviteter?  
 
Vi tycker att arbetet har fungerat bra, men vi anser att vår undersökning skulle ha varit säkrare 
om vi kunde ha haft en längre verksamhetsförlagd utbildning och därmed fått ett ökat antal 
rörelsetillfällen. Vad vi kunde se är att eleverna är i stort behov av att röra på sig och de måste 
få utlopp för det. Den observationsmetod som vi valde anser vi vara den mest lämpliga 
metoden för att se om olika rörelselekar och annan motorisk träning hjälper vid 
koncentrationssvårigheter, och om dessa stunder kan åter fånga det förlorade intresset till den 
aktuella uppgiften. Denna metod (ostrukturerad observation) används oftast i utforskande 
syfte för att kunna inhämta så mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. 
Men vi är medvetna om att undersökningsmetoden skulle ha varit säkrare om vi tagit hänsyn 
till dagarna och tiden samt kunnat jämföra denna klass med en klass som är ovan vid 
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rörelsestunder. Det vi ändå kommit fram till är att det finns ett samband mellan 
motorik/rörelse och koncentration. Vi kan konstatera detta då vi har sett att eleverna blir 
lugnare, mer harmoniska och arbetar mer koncentrerat med uppgiften efter de rörelsestunder 
som förekommit. Tyvärr finns det förvånansvärt få vetenskapliga undersökningar som visar 
på detta. Den intervjumetod som vi använt oss av kan vi känna var ohållbar. Eftersom vi är 
oerfarna intervjuare kan det ha resulterat i att vi missat viktig information, trots att vi var två 
personer som registrerade svaren. Dessutom hade vi ingen bandspelare tillgänglig och vi ville 
undvika följdfrågor som inte hörde till området. Detta har vi nu i efterhand konstaterat inte 
vara så välbetänkt ur metodisk synpunkt. En bandspelare hade hjälpt oss på så sätt att 
intervjupersonernas svar registrerats exakt däremot kan intervjupersonen påverkas till att 
försöka framstå som t.ex. logisk och förnuftig. Vi kan inte med säkerhet säga att bandspelare 
hade varit ett bättre alternativ för oss däremot kan vi känna att vi kan ha missat värdefull 
information. Vår oerfarenhet som intervjuare har med säkerhet påverkat vår formulering av 
intervjufrågorna samt frågornas följd och tolkningen av svaren. Vi har insett att intervjuer 
kanske inte var den bästa metoden för oss, men med tanke på den frågeställning vi har tyckte 
vi att det var det bästa alternativet. Frågan kvarstår dock; Vilken metod skulle vi ha använt 
istället? 
 
Intervjun med läraren gav oss information om hur hon ser på rörelsestunder och att hon 
arbetar intensivt med detta. Detta underlättade för oss och vår undersökning eftersom vi då 
lättare kunde anpassa momenten efter klassens nivå. Vad gäller finmotoriken kunde vi se att 
några utav eleverna ligger på ett tidigare stadium, detta om man utgår ifrån Alin-Åkerman 
(1982), i stycket Barns finmotoriska utveckling. Vi kunde se att de inte behärskar de 
finmotoriska rörelsemönster som hon hävdar att barn i 6-7års ålder bör klara av.  
 
Den intervju vi fick med fritidspedagogen visade på att hon arbetar på ett liknande sätt som 
klassläraren gällande användningen av avbrott när koncentrationen missriktats.  Att detta är en 
bra metod framgår i stycket Att undervisa barn med koncentrationssvårigheter där det bland 
annat står att när man ser tecken på uttråkning eller att barnet inte är alert behöver barnet hjälp 
att på nytt rikta full uppmärksamhet mot uppgiften. Ett avbrott med rörelse (gå ett ärende, 
göra en sånglek, hoppa hopprep) kan vara ett sätt att hjälpa barnet öka sin uppmärksamhet. 
 
Genom elevintervjuerna fick vi information om hur eleverna känner sig efter 
rörelsestunderna. Dessa visade på att alla fyra elever var överens om att det känns bättre 
efteråt och att det är lättare att fortsätta arbeta med uppgiften. Detta kunde vi även se i de 
lektioner där avbrott förekommit. I stycket Från stress till koncentration framgår det att 
aktiviteter tränar den muskelspänning som hjälper dem att hålla sig upprätt och styra och 
planera kroppsrörelser. De ökar också vakenheten i hjärnan så att barnen får lättare att sortera, 
organisera och bearbeta sinnesintryck, vilket är en förutsättning för inlärning. Genom att inte 
behöva lägga ner tid och energi på saker så som att sitta still, hålla i pennan mm. kan man 
istället koncentrera sig på den uppgift man har att lösa. 
 
När vi granskar diagrammen från lektioner där avbrott inte förekommit, kan vi se att efter ca 
30 minuter har alla elever missriktat koncentrationen från den aktuella uppgiften. Vad detta 
beror på är svårt att säga, men vi har ett antagande om att barnens vana vid rörelseavbrott 
påverkar tiden de klarar av att arbeta koncentrerat. Vi vill därför återigen påpeka misstaget 
med att inte ha en klass att jämföra detta med. Det vi kan konstatera är att eleverna kan återgå 
till uppgiften med full koncentration efter rörelsemomentet. Vi tror att detta beror på att 
eleverna får utlopp för sitt överskott av motoriska impulser. Detta framgår för övrigt i stycket 
Barns grovmotoriska utveckling. Barn i denna ålder, 6-7 år, kan ha svårt att sitta ordentligt på 
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stol och vid bord samt att det har ett mycket starkt behov av sträckrörelser på grund av detta 
överskott. 
 
Det som inte framgår av diagrammen är att det oftast är samma elever som missriktar 
koncentrationen först. Dessa elevers finmotorik är något sämre än de övriga eleverna i 
klassen. Vi tror att detta har ett samband eftersom de har en onaturligt spänd pennfattning, 
som kan verka tröttande och påverka skrivförmågan negativt. Under Motoriska svårigheter 
skriver Ericsson (2003) att det barn som inte har automatiserat sina finmotoriska 
rörelsemönster kan bland annat få en onaturligt spänd pennfattning, som kan verka tröttande 
och påverka skrivförmågan negativt. Hos våra elever yttrade det sig som klagomål om trötthet 
i handen, avbrutna pennspetsar m.m. Detta kan leda till missriktad koncentration när man 
måste lägga ner mycket tid och energi på att hålla i pennan. Avbrutna pennspetsar behöver i 
och för sig inte alltid betyda att man har en dåligt utvecklad finmotorik, i samma stycke 
framgår det att det även kan ha sitt ursprung i reflexrester från spädbarnsålder. Vi har dock 
inte kunnat relatera detta till reflexrörelser då vi inte kunnat se andra tecken som tyder på 
detta. Däremot vill vi påstå att dessa elever har dåligt utvecklad finmotorik då vi har sett 
tydliga svårigheter vid andra finmotoriska moment såsom klippa, knyta och klistra.  
 
Som tidigare rapporterats under stycket Från stress till koncentration (Ericsson, 2003) har de 
flesta barn med stora koncentrationssvårigheter en omogen motorik. De motoriska 
svårigheterna märks framför allt i situationer där barnet utsätts för många intryck, måste 
skynda sig eller stressa på annat sätt. De motoriska svårigheterna är en följd av barnets 
koncentrationssvårigheter och bristande förmåga att automatiskt samordna olika moment och 
sinnesintryck i den motoriska handlingskedjan. Det som vi har kunnat se i praktiken är att de 
elever med motoriska svårigheter oftast är de elever som missriktar koncentrationen först. En 
del av dessa barn blir stressade om man ger dem för mycket information på en och samma 
gång, de kan även få svårigheter att koncentrera sig om omgivningen har för många stimuli 
som bidrar till stress. I observationerna framgick det att de elever med motoriska svårigheter 
är de elever som lättast tappar koncentrationen. Om detta har ett samband kan vi inte 
säkerställa men enligt Ericsson (2003) kan koncentrationssvårigheter i vissa fall vara en följd 
av ett barns motoriska svårigheter. Observationerna har utförts oberoende av dag, tid och 
plats, detta inverkar med största sannolikhet i och med att på måndagar är eleverna ofta 
uppspelta efter helgens aktiviteter och på fredagar är de ofta trötta efter den gångna veckans 
arbete. Detta är en sak som vi borde ha tänkt på och tagit hänsyn till vilket vi inte gjort och 
därför kan vi inte med säkerhet säga att resultatet är sanningsenligt.  
 
I vårt resultat framgår det att elever har ett stort behov av att röra på sig. För barn i denna 
ålder, 6-7 år, är rörelselekar både ute och inne ett naturligt sätt. Skolbarn behöver också tid till 
att leka och de behöver stöd av vuxna i leken eftersom ämnena i skolan dominerar och 
balansen mellan lek och arbete rubbas. Detta kan man läsa om i stycket ”lekens betydelse för 
motorisk träning”. Därför anser vi att det är viktigt att använda sig av motorisk träning i form 
av lek och andra rörelseaktiviteter. 
 
Momenten som vi använde oss utav visar på elevernas motoriska färdigheter. Här framgick 
det tydligt vilka elever som hade problem med motoriken. Där vi kunde se största skillnaderna 
var vid klippövningarna samt redskapsbanan. Vid första tillfället där vi använde oss av 
motoriska rörelser hade dessa barn svårigheter att klara av momenten. Under tidens gång 
kunde vi se framsteg, och i slutet behärskade de rörelserna bra. Vi kan därför påstå att övning 
ger färdighet.  
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6.4 Fortsatt forskning 
Att forska om motoriken, rörelsen och lekens betydelse för koncentrationen i undervisningen 
har varit intressant. Genom dessa medel kan man fånga upp de elever som har svårt att rikta 
koncentrationen till en aktuell uppgift. Våra resultat har även visat på detta och 
förhoppningsvis följer vi då våra egna pedagogiska tankar och därmed använder oss utav 
motorik/rörelse i den dagliga undervisningen. Detta för att vi vill få en så god arbetsmiljö som 
möjligt där koncentrationsförmågan till den aktuella arbetsuppgiften är hög. Det hade varit 
intressant att få fortsätta arbeta med de elever vars motorik var dåligt utvecklad. Detta för att 
se hur momenten påverkar motoriken och därigenom hur det påverkar 
koncentrationsförmågan. Ytterligare ett intressant område är om motoriken samt 
koncentrationen har betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter, ett område som vi 
blivande pedagoger hoppas få arbeta vidare med. 
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  Bilaga 1  

Tabell. Koncentrationsförmåga och motorisk status (antal elever) 
(Ericsson, 2003) 
 

God motorik små motoriska  stora motoriska   totalt 
 brister brister 

      
God koncentra- 103 60 14 177 
tionsförmåga 
 
Lätta koncentra- 
tionssvårigheter 17 21 6 44 
 
Stora koncentra- 
Tionssvårigheter 5 10 9 24 
 
Totalt 125 91 29 245 
 

 



  Bilaga 2 

Intervju med lärare 
 

1. Om koncentrationen missriktas från uppgiften till något annat, hur gör du då för att 
åter fånga elevernas uppmärksamhet, koncentration och intresse?  

 
SVAR: Om koncentrationen missriktas så avbryts arbetet. Eleverna kan få sträcka på sig, 

sjunga en sång eller dansa en dans. Ibland kan de ta en kort rast och gå ut för att få 
frisk luft och ibland avbryts arbetet helt och hållet för nya uppgifter och utmaningar. 
Ibland kan det vara så att vissa elever känner sig väldigt trötta då ges det möjlighet till 
att titta i en bok eller rita en stund. De elever som då känner att det orkar arbeta vidare 
med uppgiften få givetvis fortsätta.  

 
2.   Använder du dig av medveten grovmotorikträning i din undervisning? 

Om ja, vilka övningar använder du dig av och varför? 
Om nej, varför inte? 

SVAR: Ja, förutom de moment som ingår i svenska arbetsschema (kasta - fånga, hoppa 
hopprep) så ingår det ofta grovmotoriska övningar i de olika danserna som de gör vid 
avbrotten. T.ex. Huvud, axlar, knän och tår.  

3.   Använder du dig av medveten finmotorikträning i din undervisning? 
Om ja, vilka övningar använder du dig och varför? 
Om nej, Varför inte? 

SVAR: Ja, De tränar finmotoriken genom olika fingerlekar och klappramsor. De använder sig 
också av olika klipp – och klistra övningar.  Sedan finns det mycket plockmaterial och 
finmotoriken tränas även upp genom siffer- och bokstavsskrivning  

4 Vad anser du vara en bra lösning på koncentrationssvårigheter? 

SVAR: Mindre och flexibla grupper. Där är det lättare att koncentrera sig och så finns det inte 
så många störningsmoment. Det är också viktigt att tänka på placeringen i 
klassrummet samt allt man sätter upp på väggarna.  

5. Hur arbetar du vad gäller praktiskt – teoretiskt arbete? 
Varför fördelar du undervisningen på detta vis? 

SVAR: Det är viktigt att använda alla sinnen. Brukar hänvisa till tre H (använda hjärna, hjärta 
och hand) Det är viktigt att tillgodose alla barns behov och anpassa undervisningen till 
varje elevs förutsättning.  

6. Vad anser du att rörelseaktiviteter har för betydelse i den dagliga undervisningen? 
Motivera! 

SVAR: De har stor betydelse för att hjälpa eleverna att återfå koncentrationen till 
arbetsuppgiften. Eleverna har ett behov av att få röra på andra kroppsdelar än till 
exempel de som användes när de skriver. Man kan passa på att vädra lite under 
rörelseaktiviteterna för att få in ny och frisk luft, det hjälper också till att få piggare 
och mer koncentrerade elever.Rörelseaktiviteter ger även barnen träning på det sociala 
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området och övar samarbetsförmågan. Dessutom ger aktiviteterna varje elev tillfälle 
att skapa en kunskapsbank med rörelsesånger som jag sett barnen använda även 
utanför skoltid. 
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Intervju med fritidspedagog 
 

1. Om koncentrationen missriktas från uppgiften till något annat, hur gör du då för att 
åter fånga elevernas uppmärksamhet, koncentration och intresse?  

 
SVAR: Arbetet avbryts och så gör dem något helt annat, tex dansar och sjunger till sången 

Huvud, axlar, knän och tår. Sedan återgår dem till arbetet igen.   
 

2. Använder du dig av medveten grovmotorikträning i din undervisning? 
Om ja, vilka övningar använder du dig av och varför? 
Om nej, varför inte? 

 
SVAR: Ja, bla. Vid de olika avbrotten. I rörelsen får barnet öva bla rytm och olika danser där 

steg, hopp och andra rörelser förkommer. Under rasterna och efter skoltid aktiveras 
barnen med olika aktiviteter så som bollekar och andra rörelselekar.  

 
3. Använder du dig av medveten finmotorikträning i din undervisning? Om ja, vilka 

övningar använder du dig och varför? 
Om nej, Varför inte? 

 
SVAR: Undervisar mycket i bild, och i bilden förkommer mycket finmotorisk träning. De har 

bla haft ett tema där de skulle bygga egna hus och göra kollage. Då tränades 
finmotoriken ordentligt genom att rita, klippa och klistra. Det är viktigt att försöka få 
in finmotorisk träning i all undervisning så att det på något sett sker naturligt, en 
omedveten finmotorisk träning. 

 
4. Vad anser du vara en bra lösning på koncentrationssvårigheter? 

 
SVAR: Det beror helt på var koncentrationen brister. En del barn störs av klassrummet och 

klasskamraterna, de tappar koncentrationen lätt då det är mycket folk runtomkring. En 
bra lösning är då mindre grupper att jobba i.  En del barn tappar koncentrationen då de 
har svårt att förstå uppgiften. En bra lösning kan då vara att bena upp uppgiften och 
försöka presentera uppgiften på ett enkelt sätt. Man vet ju själv hur det är om man inte 
förstår en uppgift, man tappar lätt intresset och därmed koncentrationen.  

 
5. Hur arbetar du vad gäller praktiskt – teoretiskt arbete? 

Varför fördelar du undervisningen på detta vis? 
 
SVAR: Jobbar mest praktiskt, men försöker samarbeta med övriga lärare så långt det går. De 

försöker då  väver in så många olika ämnen i undervisningen som möjligt. T.ex.  Vid 
temat Skapa sitt eget hus. Då fick eleverna använda sig av kartor och så fick de kolla 
upp var alla i klassen bor (geografi och matematik). Sedan fick de skapa sitt eget hus 
av kartonger, och annat materia. De fick även  måla, klippa och klistra (estetiskt) Det 
fick skriva och berätta om sitt hem (Svenska) och sedan redovisa muntligt och 
skriftligt. Det är viktigt att blanda teori med praktik, det kompletterar varandra mycket 
bra. Det är viktigt att synliggöra det teoretiska så man lättare kan förstå innehållet i en 
uppgift. 
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Intervju med flicka 6 år 
 
Lärare: Varför tror du att det ibland blir stökigt och stojigt i klassrummet? 
 
Barn: Om någon annan pratar, ibland också när (X), ja när han stöter då måste man ju sudda.  
 
Lärare: Ja, så du tycker det är stökigt och stojigt när någon pratar. Men varför tror du man 
börjar prata och stöta i varandra lite?  
 
Barn: Kanske för att man har tråkigt. 
 
Lärare: Hur känns det när det är stökigt och stojigt i klassrummet?  
 
Barn: Jobbigt.  Jag brukar säga åt. 
 
Lärare: Brukar dom lyssna då? 
 
Barn: Ja, det kan de, men en del kanske inte gör det. Jag säger att det blir lite jobbigt. 
 
Lärare: Brukar du själv stöka och stoja i klassrummet? 
 
Barn:  Kanske ibland. 
 
Lärare:  Varför det? 
 
Barn: Man kanske har blivit ovän men nån och så kanske man vill störa.  
 
Lärare: Varför börjar man störa sina klasskamrater? 
 
Barn: När man börjar prata 
 
Lärare: Varför börjar man prata? 
 
Barn: Man kanske känner sig ensam eller tyst, när det är för tyst och  när det känns tråkigt. 
 
Lärare: Vad tycker du om de rörelsestunder som vi har haft tillsammans med er i 
klassrummet? 
 
Barn: Det har varit jätteroligt och bra. 
 
Lärare: Vad är det som har varit jätteroligt och bra? 
 
Barn: Man har fått lära sig nya grejer, också får man vila handen. Ibland känns det lite ont 
och då kanske man knäcker den när man rör på sig och då kan man röra sig bättre. Det är 
roligt. 
 
Lärare: Vad är det som är det roligt då? 
 
Barn: Man slipper ju sitta still och inte prata för man får ju inte prata och störa på lektionerna. 
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Lärare: Hur känner du dig efter rörelsestunderna? 
 
Barn: Mycket bättre, man kan klara sig mycket bättre, man känner sig piggare och gladare. 
Man har fått bort lite sånt där som gör en stel i kroppen. 
 
Lärare: Tycker du att det har varit bra eller dåligt att ha rörelsestunder? 
 
Barn: Jättebra! 
 
Lärare: Hur känner du dig efter skolan, när du kommer hem? 
 
Barn: Jag är ”vil-färdig”, ibland får man med sig läxa som mamma och pappa får hjälpa och 
så får man mysa. 
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Intervju med Pojke 6 år 
 
Lärare: Varför tror du att det ibland blir stökigt och stojigt i klassrummet? 
 
Barn: Kanske för att någon slamsa, går och springer och så.  
  
Lärare: Men varför tror du man börjar slamsa och gå och så?  
  
Barn: Ja de kanske vässar pennan i onödan. 
 
Lärare: Hur känns det när det är stökigt och stojigt i klassrummet?  
 
Barn: Inte så bra, det är störande när dom springer, man kollar och då glömmer man bort att 
arbeta. 
 
Lärare: Brukar du själv stöka och stoja i klassrummet? 
 
Barn: Nej, jag går, jag springer inte. 
  
Lärare: Varför tror du att man  börjar störa sina klasskamrater? 
 
Barn: Vet inte 
 
Lärare: Vad tycker du om de rörelsestunder som vi har haft tillsammans med er i 
klassrummet? 
 
Barn: Bra! 
 
Lärare: Vad är det som har varit bra? 
 
Barn: Det är svårt att förklara. Det är roligt. Då får man kroppen att arbeta, det är bra, än att 
bara sitta ner och skriva. 
 
Lärare: Hur känner du dig efter rörelsestunderna? 
 
Barn: Det känns inte så mycket, ganska bra, roligt. 
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Intervju med pojke 7 år 
 
Lärare: Varför tror du att det ibland blir stökigt och stojigt i klassrummet? 
 
Barn: När alla pratar 
 
Lärare: Ja, så du tycker det är stökigt och stojigt när alla pratar. Men varför tror du man 
börjar prata och stöta i varandra lite?  
 
Barn: Man kanske vill säga något till sin kompis, kanske vill säga en hemlis, men inte det 
här..  
 
Lärare: Hur känns det när det är stökigt och stojigt i klassrummet?  
 
Barn: Då orkar man inte jobba 
 
Lärare: Varför orkar man inte jobba tror du?  
 
Barn: Man är trött 
 
Lärare: Brukar du själv stöka och stoja i klassrummet? 
 
Barn:  Kanske ibland. Ibland pratar jag , ibland med (X). 
 
Lärare: Vad tycker du om de rörelsestunder som vi har haft tillsammans med er i 
klassrummet? 
 
Barn:  Jättebra, kult. Det är kult på rasterna för min bästa lek är jaga, den som kommer sist 
till klätterställningen är.  
 
Läraren: Men vad tycker du om rörelsestunderna som vi har haft inne i klassrummet?  
 
Barn: Det känns i kroppen, bra, jag vet inte varför. 
 
Lärare: Hur känner du dig efter rörelsestunderna? 
 
Barn: Det känns bra att jobba, man hinner mer och man orkar mer. 
 
 
Lärare: Tycker du att det har varit bra eller dåligt att ha rörelsestunder? 
 
Barn: bra! 
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Intervju med flicka 7 år 
 
Lärare: Varför tror du att det ibland blir stökigt och stojigt i klassrummet? 
 
Barn: För att vissa håller på svamla och pratar med varandra, springer runt och vässar pennan 
hela tiden. 
 
Lärare: Varför tror du man börjar prata och svamla ?  
 
Barn: För att man inte orkar arbeta 
 
Lärare: Hur känns det när det är stökigt och stojigt i klassrummet?  
 
Barn: Lite jobbigt, man orkar inte lyssna man får ont i öronen. 
 
Lärare: Brukar du själv stöka och stoja i klassrummet? 
 
Barn: Ibland. 
 
Lärare:  Varför det? 
 
Barn:  För att man inte orkar någonting, man vill bara sitta och busa. 
 
Lärare: Vad tycker du om de rörelsestunder som vi har haft tillsammans med er i 
klassrummet? 
 
Barn: Jätteroligt 
 
Lärare: Vad är det som har varit jätteroligt? 
 
Barn: Men, roliga rörelser. Man känner att det är bra, för man behöver sträcka på sig och stå. 
 
Lärare: Hur känner du dig efter rörelsestunderna? 
 
Barn: Då känns det att man kan jobba mer för då har man blivit pigg. 
 
Lärare: Tycker du att det har varit bra eller dåligt att ha rörelsestunder? 
 
Barn: Jättebra! 
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Vi använde oss även utav en cd-skiva som heter Coco disco där det finns olika danser med 
rörelser till. Tyvärr fick vi inte tag på noter eftersom att cd-skivan är köpt i Spanien och noter 
följde ej med.  Rörelserna har vi själva hittat på utifrån vad det sjunger i låtarna.  
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