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Förord 

Jag vill tacka de elever som ställde upp på att bli intervjuade. Tack även till de föräldrar som 
gav sitt tillstånd, så att jag fick intervjua deras barn. Tack till de lärare som tog sig tid för att 
bli intervjuade. 

Jag vill även tacka min sambo, för att han funnits där, lyssnat på mig när allting har krånglat, 
när det varit svårt och för att han har läst och gett sina synpunkter på arbetet. 

Tack!



Abstract
The purpose of this investigation is to find out how the children’s exercises affect their 

learning capabilities. With exercise, I mean all kinds of movements, like physics, walks and 

games.  

The method I will use in this investigation is interviews, where I choose to interview both 

teachers and their pupils at a school which uses an exercise-program called röris. Röris is an 

exercise program which involves moving to music. I also choose to look at Bunkefloprojektet, 

were scientists has investigated how the power of concentration is affected by exercise. 

My conclusion from the interviews and the literature is that I can’t prove that the children’s 

exercises affect their learning capabilities. In relation to this, I can also say that one of the 

scientists in Bunkefloprojektet neither can confirm that more exercise and training of the 

mobility improves the power of concentration with the children. On the other hand she can 

tell us that children’s performance in Swedish and maths, improves with the help of exercises. 

The teachers I interviewed told me that the students concentrate and learn more, when they 

exercise. But they couldn’t refer the results to röris, because they also used to take walks 

every week with the children, and that can also affect the results.  

Key words: Movement, learning, concentration, school 



Sammanfattning
Mitt syfte med det här arbetet var att ta reda på hur barns inlärning påverkas av rörelse. Med 

rörelse avser jag all slags rörelse, såsom idrotter, promenader och lek.  

Jag valde att intervjua några lärare och elever på en skola, som använder röris. Röris är ett 

slags program med olika rörelser som man gör till musik. Jag valde även att titta på 

Bunkefloprojektet, där olika forskare har studerat hur bl.a. koncentrationen påverkas av 

rörelse, för att kunna jämföra med röris.  

Jag kom fram till utifrån mina intervjuer samt litteraturen att jag inte kan bevisa att rörelse 

inverkar på barns inlärning. Dock kan sägas att Ericsson, en forskare från Bunkefloprojektet, 

inte kan bekräfta att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning förbättrar barns 

koncentrationsförmåga. Däremot kan Ericsson visa att barns skolprestationer i svenska och 

matematik förbättras med hjälp av ökad fysisk aktivitet. Lärarna som jag intervjuade berättade 

att eleverna koncentrerade sig bättre, samt fick bättre inlärning. Detta kunde dock lärarna inte 

hänvisa till röris, då de samtidigt hade promenader, som även kunde inverka på resultaten. 

Nyckelord: Rörelse, inlärning, koncentration, skola 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag har alltid fått höra, från alla, både lärare, föräldrar och andra vuxna i min omgivning att 

om man rör på sig lär man sig bättre. Ända sedan jag började skolan har jag fått höra att om 

jag idrottar, får jag lättare att lära mig i skolan. Då menade de vuxna främst att jag skulle 

utföra en idrott, vilken som helst, bara jag rörde på mig och inte bara satt med näsan i 

böckerna och satt still. För om jag idrottade skulle min koncentration öka och då skulle jag få 

lättare att lära mig. Därför vill jag se om det stämmer. Så jag har valt att inrikta mig på om 

barn lär sig bättre genom rörelse och då främst om koncentrationen blir bättre. Jag har valt att 

utföra några intervjuer med både barn och vuxna på en medelstor skola i en mellanstor stad i 

Sverige. Där har de något som kallas röris. Röris är ett rörelseprogram till musik. Detta 

program är indelat i olika delar med betoning på kondition, styrka, rörlighet/balans och 

avspänning. Utifrån detta projekt intervjuade jag då både barn och vuxna. Jag pratade även 

med en sjukgymnast, som hänvisade mig till information om mitt ämne via kopior från 

tidningsartiklar och en läkarbok, FYSS (läkarlexikon för fysisk aktivitet, författarens anm.). 

Jag valde även att jämföra röris med Bunkefloprojektet. Detta projekt är ett 

samverkansprojekt mellan skolan, idrottsrörelsen och forskare. Projektet innebar att man 

införde fysisk aktivitet som ett dagligt obligatoriskt ämne i skolan. 

Jag tror själv att man lär sig bättre genom att röra på sig. För om jag rör mig, så kan jag lättare 

koncentrera mig efteråt och på det viset kan jag lättare lära mig. Jag tror även att eleverna 

kommer att tycka att det är lättare att koncentrera sig om de får röra på sig först. 

1.1.1 Begreppsförklaring 

Motorik: Förmåga att kontrollera de egna muskelrörelserna, eller själva muskelrörelserna 
(Norstedts svenska ordbok: 725). 

Perception: Varseblivning; tolkning och bearbetningar av sinnesintryck (Ericsson 2005:178-
179).
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1.2 Syfte 

Jag vill undersöka hur rörelse påverkar barnen i åldrarna 6 – 9 år och då främst hur deras 

inlärning påverkas av rörelse, utifrån lärares och elevers åsikter. Detta vill jag sedan jämföra 

med bunkefloprojektet. 

Den här undersökningen är relevant för mitt blivande yrke som lärare, då jag eventuellt kan 

använda resultatet i min yrkesroll som lärare. 

1.3 Frågeställning 

Lär sig eleverna, enligt lärarna och eleverna själva, bättre om de får röra på sig? Stämmer 

detta överens med Bunkefloprojektet? 

1.4 Val av litteratur och avgränsning 

Jag har fått litteratur genom att söka om ämnet rörelse på biblioteket. Jag avgränsade mig då 

till koncentration och rörelse. Men jag har även fått litteratur genom en sjukgymnast som jag 

pratade med. Sedan har jag fått hänvisningar till Internet, där jag plockat mycket information 

om både Röris och Bunkefloprojektet. 
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2. Metod 

2.1 Urval 

Jag har valt att intervjua 4 stycken lärare; en förskollärare som har en förskoleklass och sedan 

3 lärare som har varsin årskurs 1, 2 och 3. Dessa lärare valdes ut på grund av att de arbetade 

på det spåret (avdelning) som jag var på och gjorde min undersökning. Skolan valde jag på 

grund av att de använder sig av ett projekt kallat röris, som handlar om att få eleverna att röra 

på sig i skolan. Jag valde även att intervjua 16 stycken elever, 4 stycken i varje klass. Dock 

har det blivit ett bortfall på grund av sjukdom. Eleverna valdes ut på olika sätt; i två klasser 

blev de lottade och i två klasser valde läraren ut eleverna, utifrån vilka som fått tillåtelse att 

vara med i min intervju av sina föräldrar. 

2.2 Vetenskaplig metod och datainsamlingsmetoder 

Jag har valt att använda kvalitativ metod och då med intervju som verktyg. Anledningen till 

att jag använde intervju som verktyg, var för att jag ville ha ett personligt samtal med lärarna 

och eleverna, där jag kunde få fram deras tankar och åsikter.  

Kvale (1997: 67) beskriver skillnaden mellan kvalitet och kvantitet.  

Kvalitet syftar på arten, beskaffenheten av något. Kvantitet syftar på hur mycket, hur 

stort, mängden av något.

Alltså kan man säga att med kvalitativ metod menas att man undersöker bara ett fåtal, i det 

här fallet, människor och deras åsikter.. Jag använde olika frågor till lärarna och eleverna, se 

bilaga 13.1 och 13.2. Lärarna frågade jag om hur och varför de startade röris, samt vad det 

gett eleverna. Eleverna frågade jag hur det känns att ha röris och när det är lättast att 

koncentrera sig. Dock gick jag aldrig helt efter mina intervjufrågor, utan frågade vidare på de 

svar jag fick av eleverna och lärarna. Detta på grund av att jag försökte att utveckla deras svar. 

Jag tvingade dem dock inte att svara. Kunde de inte säga t.ex. varför det var kul med röris, så 
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envisades jag inte, men jag försökte få dem att fundera. Mina frågor kom jag fram till efter att 

ha funderat på vad jag vill veta av lärarna respektive eleverna.   

2.3 Procedur och etiska ställningstaganden 

Innan jag började intervjua alla elever, skickade jag med dem en lapp hem till sina föräldrar, 

där det stod vem jag var och vad jag skulle intervjua dem om, samt att jag ville ha målsmans 

tillåtelse att intervjua deras barn. Enligt vetenskapsrådet, så ska forskaren informera de som är 

med i forskningen, vilken deras uppgift är, s.k. informationskrav. Forskaren ska även 

informera om forskningens syfte samt att de uppgifter som samlas in inte kommer att 

användas till något annat syfte än forskningen. Dessutom ska forskaren få ett samtycke från 

deltagarna. Är deltagarna dessutom under 15 år, ska samtycke fås av förälder eller 

vårdnadshavare, ett s.k. samtyckeskrav. Vilket jag fick genom lappen där föräldrarna fick 

skriva på att de godkände att deras barn var med i undersökningen. Jag garanterade även alla 

föräldrar att deras barn skulle ha anonymitet, dvs. deras barn skulle inte på något sätt avslöjas 

i arbetet. Detta är ett s.k. konfidentialitetskrav, vilket enligt vetenskapsrådet innebär att de 

personer som är med i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. Vilket jag får 

genom att jag raderar inspelningen av barnen så fort mitt arbete är färdigt. Dessutom talar jag 

inte om i arbetet, kön eller ålder på något barn.  Det var olika hur många elever som fick en 

lapp hemskickad, i två klasser fick alla elever lappar hemskickade, medan det i två klasser var 

endast 4 stycken som fick en lapp hemskickad, se bilaga 13.3.  

Jag intervjuade alla elever och lärare enskilt. Med de fem första intervjuerna av eleverna satt 

vi i skolans bibliotek, under sex stycken intervjuer satt vi i korridoren utanför klassrummen 

och på två intervjuer satt vi i ett grupprum. På alla tre ställena satt vi själva och det var ingen 

som störde oss. Intervjuernas längd varierade på hur mycket barnen sa och hur länge de tänkte 

innan de svarade, men ca 5 minuter upp till 20 minuter.  

När intervjun så skedde spelade jag in alla elever på band. Eleverna svarade, utifrån vad jag 

tror, noggrant och de tänkte efter innan de svarade. Under de första fem intervjuerna skedde 

det ett misstag med bandspelaren. Den var inställd på att stänga av sig när det blev tyst, vilket 

gjorde att det blev konstiga avbrott i intervjuerna. Dock renskrev jag intervjuerna samma dag, 

så jag kom ihåg vad eleverna hade sagt, kanske inte helt ordagrant. Detta tycker jag dock inte 

gör någonting, då jag inte hade tänkt att citera några elever, på grund av 
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konfidentialitetskravet, dvs. jag inte vill att någon ska känna igen dem på vad de sagt, vilket 

de kan göra om de känner eleverna väl, det vill säga eleverna ska få vara anonyma. För enligt 

vetenskapsrådet så ska alla uppgifter om identierbara personer avrapporteras på ett sådant sätt 

att det ej går att identifiera dem av utomstående personer. Detta gör jag på så vis att jag inte 

vill citera några elever, då lärarna på skolan, men även andra föräldrar eventuellt kan 

identifiera dem, om de känner barnen. Detta vill jag undvika helt, därför inga citat. 

När jag intervjuade två av lärarna var min bandspelare sönder, så jag skrev och antecknade 

vad de sa. De övriga två lärarna blev dock inspelade på bandspelare. Alla lärarna tänkte efter 

och funderade innan de svarade, utifrån vad jag tror, noggrant på frågorna. 
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3. Litteraturgenomgång 

3.1 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet definieras som ”all typ av kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur 

som ökar energiförbrukningen”, det vill säga i princip all den tid som barnet inte sover 

eller är fullständigt stilla. Den fysiska aktiviteten kan vara spontan, planerad och/eller 

organiserad. Den spontana fysiska aktiviteten kan utgöras av lek eller 

förflyttning.(FYSS 2003:103) 

Vår kropp är byggd för rörelse och behöver detta för att fungera bra. Från början av vår arts 

utveckling, hade människan ärvt stor förmåga till att variera sina rörelser, vilket var 

nödvändigt för den miljön som de levde i. Idag har vi inte den miljön, vilket gör att barnen 

växer upp utan den rörelsevariation som krävs för dess utveckling (Dessen 1990:6). 

Enligt FYSS (läkarlexikon för fysisk aktivitet, författarens anm.) (2003:103) har Sverige och 

Irland i hela Europa, lägst avsatt tid för ämnet idrott per vecka.  

Med hjälp av regelbunden fysisk aktivitet förbättras självkänslan och självuppfattningen, detta 

är särskilt utmärkande hos barn och ungdomar med olika former av fysiska handikapp (FYSS: 

107).

I Lpo94 står det följande: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk 

aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Lärarens handbok, 2006:11). Lpo94 tar även upp 

att ”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla 

olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. "Drama, rytmik, dans, 

musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet”

(Lärarens handbok, 2006:11). 
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3.2 Röris 

3.2.1 Bakgrund 

Jag valde att skriva om röris eftersom jag tycker att det är ett intressant projekt. Det är lätt att 

få in i skolans värld, utan att för den sakens skull ändra hela skolans inriktning.  

I december 2002 startades en projektgrupp i Stockholm, för att diskutera vad Friskis & Svettis 

kan göra för barnen. Svaret blev att dels skulle man bredda föreningsutbudet för barn och 

ungdomar, men även att inspirera till mer rörelse och rörelseglädje i skolan, dvs. RÖRIS. 

(Friskis & Svettis) 

Grunden till ett fysiskt och aktivt liv läggs när barnen är små. IF Friskis & Svettis Stockholm 

ville skapa ett rörelseverktyg som är lätt att använda i lågstadiet. Där ser man verktyget som 

en investering i barnens hälsa. För när barnen börjar i årskurs 1, så blir de alltmer 

stillasittande och de får mindre tid för fysiska aktiviteter. Detta leder till stress och viktökning 

hos barnen. Fysiska aktiviteter är ett sätt att förebygga ohälsa, men det är även effektivt vid 

inlärning och att motverka koncentrationssvårigheter. För att den fysiska aktiviteten ska vara 

en naturlig del av vardagen, måste den vara lättillgänglig och rolig, för alla som ska vara med. 

(Friskis & Svettis) 

Friskis & Svettis har 25 års kunskap om träning och rörelseglädje. (Friskis & Svettis) 

Rörisprojektet innebar att lärare, och fritidspersonal fick utbildning och inspiration. ”Avsikten

var att ge lärare i Stockholms stads lågstadieskolor ett verktyg att använda för att få in 

rörelse som en naturlig del av skoldagen” (Friskis & Svettis) 

3.2.2 Röris från start 

Första kurstillfället hade Friskis & Svettis i augusti 2003. Kursen gick ut på att visa, lära ut 

och öva röris med varandra. Det ingick även en föreläsning om barns behov av rörelse för 

inlärning. När kursen var slut fick alla deltagare varsin cd med musik och en plansch med alla 
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rörelserna till musiken, så att de kunde använda röris i sin klass eller grupp. Röris blev så 

populärt att Friskis & Svettis beslutade att hålla fler kurstillfällen. I och med detta spreds röris 

i och utanför Stockholm. Under våren 2004 kom en uppdatering på röris som var en 

förbättring på den första röris utifrån synpunkter från skolor som genomfört utbildningen. 

Totalt så finns det idag cirka 7500 rörelseinspiratörer i landet (Friskis & Svettis). 

3.2.3 Vad är röris? 

Röris är ett rörelseprogram till musik. Programmet är indelat i 6-7 delar med betoning på 

kondition, styrka, rörlighet/balans och avspänning. Man kan använda delarna var för sig, som 

tar mellan 2 och 6 minuter, eller alla delarna tillsammans, vilket tar 20 minuter. Programmet 

kan användas både inomhus och utomhus och under hela året. Barnen behöver inte ha 

träningskläder på sig (Friskis & Svettis). 

3.3 Bunkefloprojektet 

Jag valde att ta med bunkefloprojektet för att kunna jämföra med röris. Både röris och 

bunkefloprojektet är två olika sätt att få in rörelse på schemat. Bunkefloprojektet har även 

forskare som undersöker sambandet mellan rörelse och inlärning, vilket är relevant för min 

undersökning. 

3.3.1  Bunkefloprojektets bakgrund 

Bunkefloprojektet startade hösten 1999 och är idag ett samverkansprojekt mellan skolan, 

idrottsrörelsen och forskning. Bl.a. studerar man om barnens benmassa påverkas positivt av 

den fysiska aktiviteten, men även hur elever med motoriska brister och 

koncentrationssvårigheter påverkas av ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning 

studeras särskilt samt hur elevernas självförtroende påverkas. Det startade på Ängslättskolan i 

Bunkeflostrand. Projektet innebar att man införde fysisk aktivitet som ett dagligt, obligatorisk 

ämne för årskurs 1 och 2. För att detta skulle fungera så var det den lokala idrottsföreningen 

som hjälpte till med den fysiska aktiviteten varje dag. Ängslättskolan var för övrigt den första 

i Sverige att införa detta på schemat. Från och med hösten 2002 har alla elever på skolan, 

årskurs 1 till 5, daglig fysisk aktivitet. Det är olika aktiviteter som sker. Det viktigaste är 



9

rörelseglädjen hos barnen. Den fysiska aktiviteten genomförs av pedagoger på skolan, samt 

flera lokala idrottsföreningar (Bunkeflomodellen). 

3.3.2 Motorikobservationer 

Varje skolstart genomför idrottsläraren, skolsköterskan samt elevernas lärare 

motorikobservationer av alla barn som börjar årskurs 1. Anledningen till det är för att kunna 

fånga upp de barn som har omogen eller otränad rörelsemotorik och ge dem extra träning. 

Detta sker i en mindre grupp, en lektion per vecka, då de får individuellt anpassad träning. 

Skolan har även engagerat föräldrarna då de har bildat en grupp att stimulera föräldrar och 

boende i Bunkeflostrand till en hälsosam livsstil (Bunkeflomodellen). 

3.3.3 Forskning 

Det finns även forskare med i detta projekt. De forskar om benmassan påverkas positivt av 

den fysiska aktiviteten, elevernas motoriska utveckling, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer m.m. Detta projekt har väckt stor uppmärksamhet och intresse. Därför har 

man startat Bunkeflomodellen, som beskriver hur de har jobbat och visar för andra 

intresserade hur de ska jobba (Bunkeflomodellen). 

3.4 Motorik 

3.4.1 Den motoriska utvecklingen 

Holle skriver i sin bok ”Barns motoriska utveckling” om att barns motoriska utveckling finns 

i fyra faser (1978:15): 

1. Reflexrörelser (utan storhjärnas medverkan). 

2. Symetriska rörelser (begynnande medverkan av storhjärnan), båda armarna rör sig 

till exempel samtidigt efter samma mönster. 
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3. Viljestyrda, motiverade, differentierade rörelser. 

4. Automatiserade rörelser, ständigt upprepade rörelser, gångrörelserna automatiseras 

t ex efterhand. 

Ericsson skriver att enligt Mortensen (2001), kan hastigheten på barnets utveckling påverkas 

av rörelseerfarenheter och träning (Ericsson 2005:29). 

Den motoriska utvecklingen består av tre utvecklingsprinciper;  

1. Den cephalo-kaudala, som innebär att utvecklingen sker uppifrån och ner, från huvudet till 

bålen och sist fötterna. 

2. Den proximo-distala principen går ut på att arm- och benmuskulaturen utvecklas före 

barnet får kontroll över sina fingrar och tår. 

3. Differentiering och integrationsprincipen går ut på att de grova rörelserna blir allt bättre 

med tiden och preciseras för att till slut samordnas till fullständiga rörelsemönster.(Ericsson 

2005:30) 

Ericsson (2005:31) skriver att ”Vygotsky anser att inlärning är en förutsättning för utveckling 

och att inlärningen påskyndar utvecklingen”. Detta gör att man bör lägga undervisningen lite 

före det uppnådda utvecklingsstadiet. Ericsson skriver även att Holle säger att ur en 

pedagogisk synpunkt menar man att barn som inte behärskar en viss rörelsefärdighet ska få 

träna på den rörelsefärdighet som utvecklingsmässigt kommer före, så att de får träna in den 

så att den blir automatiserad. Då ska risken för ett misslyckande och ett minskad självtillit 

avta. 

Ett barn vars rörelser inte är automatiserade (dvs. rörelserna går inte av sig själv, utan barnet 

måste hela tiden tänka på hur rörelsen ska göras, författarens anm.), kräver så pass stor 

uppmärksamhet att det kan vara svårt för barnet att se eller lyssna samtidigt. Därför kan ett 

barn som har dåligt utvecklad grovmotorik antas ha sämre förutsättningar att klara av en 

inlärningssituation som även behöver intellektuella färdigheter (Sandborgh 1989:0). 

Enligt Åhs (1981) i Ericsson (2005:31) bör barnens motorik utvecklas så allsidigt som möjligt 

upp till 9-10-årsåldern. Därefter kan man ge dem en mer specialiserad inlärning och träning.  
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3.4.2 Mognadens och miljöns betydelse 

Ericsson skriver att Piaget tror på barnets egen förmåga att finna den aktivitet som leder till 

utveckling. Det är dock en förutsättning att barnet lever i en utvecklingsbefrämjande miljö. 

Digerfeldt anser att det är mognaden som är mest betydelsefull för barnets utveckling. 

Modern hjärnforskning säger att specifika hjärnregioner måste få en viss mognad, för att ett 

särskilt beteende ska uppstå och att ordningsföljden av utvecklingssteg är förutbestämd. 

Huvudsakligen ses miljön som en orsak till tidsmässiga skillnader. Dock behöver även barnet 

emotionell kontakt och stimulans till fysisk aktivitet för att kunna vidareutveckla sina 

motoriska färdigheter. Bruininks säger att man kan lära in och påverka vissa motoriska 

färdigheter med hjälp av träning och erfarenheter (Ericsson 2005:32). 

Det finns de som har kritiserat mognadsbaserade teorier och menar att miljön har större 

betydelse för den motoriska utvecklingen. Connolly säger att utveckling är ett samspel, en 

interaktion mellan arv och miljö. Sigmundsson och Pedersen säger att motorisk utveckling 

inte är förutbestämd, utan den kräver övning, därför går den inte att skilja från motoriskt 

lärande (Ericsson 2005:33). 

3.4.3 Motoriska brister 

Det finns flera motoriska brister, bl.a. omogen motorik och grovmotoriska svårigheter. Ett 

barn som har omogen motorik fungerar som ett yngre barn. Barnet har klumpiga rörelser som 

är dåligt samordnade, slängiga och oprecisa. Detta kan bero på oerfaren eller otränad motorik, 

dvs. att barnet inte har fått tillräckligt med motorisk stimulering. Ett barn som har 

grovmotoriska svårigheter har problem med de stora kroppsrörelserna, såsom allmän motorisk 

klumpighet och dålig balans. Barnet kan även ha svårigheter att lära sig motoriska färdigheter, 

såsom cykla, simma eller sparka boll. Grovmotoriska svårigheter består av minst en av 

följande delar; bristande automatisering av grundrörelser, svag muskelspänning, 

balansproblem, motoriska samordningssvårigheter, omogen, otränad och avvikande motorik 

(Ericsson 2005:36-37). 
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3.4.4 Motorik, inlärning och skolprestationer 

Sandborgh skriver i Ericsson (2005:42)  

Att begränsa ett barns möjlighet till rörelse innebär att antalet sensomotoriska 

erfarenheter minskar, vilket skulle kunna hämma även den intellektuella utvecklingen.

För motoriska handlingar krävs ett komplicerat sampel mellan olika funktioner, inte bara 

motoriska, utan de berör även perception, uppmärksamhetsförmåga och kognitiva funktioner. 

Detta är även områden där barn med koncentrationssvårigheter ofta har problem (Ericsson 

2005:43). 

Enligt Kadesjö (2001:19-20) kan ett barn få svårt att koncentrera sig, om det har betydande 

motoriska eller perceptuella svårigheter. Barn som har problem med att samordna och tolka 

sinnesintrycken kan få svårt att snabbt uppfatta och förstå situationerna det befinner sig i. På 

grund av detta beter sig barnet därför splittrat och okoncentrerat.  

Motoriska svårigheter kan alltså leda till koncentrationssvårigheter i situationer då 

barnet är beroende av att ha en väl fungerande motorik. (Kadesjö 2001:20) 

Kadesjö skriver även (2001:125) att: 

En målinriktad handling med väl koordinerade rörelser förutsätter ett intimt och 

blixtsnabbt samspel mellan olika delar och nivåer i hjärnan. Störningar någonstans i 

detta sampel får konsekvenser för såväl motorik som koncentration. 

Ericsson (2005:43) skriver att Bruininks bl.a. hittade vid en genomgång av 

forskningsrapporter om motorik att barn med inlärningssvårigheter i läsning och matematik, 

fick sämre resultat på nästan alla motoriska test, jämfört med barn utan motsvarande 

inlärningssvårigheter.

Gillberg och Gillberg (1983) har gjort en longitudinell studie i Sverige av barn med motoriska 

och perceptuella svårigheter, samt koncentrationssvårigheter vid skolstarten. När de gjorde en 
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uppföljning vid 13 års ålder så hade fortfarande 67 % mycket betydande läs- och 

skrivsvårigheter. När barnen var 16 år var problemen ännu större, och de uppvisade även ett 

asocialt och depressivt beteende (Ericsson 2005:43). 

Ericsson (2005:44) skriver att barn med motoriska och perceptuella svårigheter ofta även har 

koncentrationssvårigheter. Hon hänvisar till flera studier av Frisk (1996), Cratty (1997), 

Ericsson (1997), Cantell (1998) och Kadesjö (2000) att barn med motoriska brister också ofta 

har kognitiva inlärningssvårigheter. 

Den sammanfattande uppfattningen bland Sandborgh, Ericsson, Kadesjö, Frisk, Cratty och 

Cantell är att det är vanligt att barn med olika slags motoriska brister också har 

inlärningssvårigheter och/eller koncentrationssvårigheter. De säger även att en förutsättning 

för att ett barn ska kunna ha bra koncentration och en bra inlärning, är att den har en bra 

motorik. 
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3.5 Samband mellan motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer 

– en studie inom Bunkefloprojektet 

Syftet med denna studie var att studera eventuella påverkanseffekter av utökad fysisk 

aktivitet och individuellt anpassad motorisk träning i skolan när det gäller motorisk 

status, koncentrationsförmåga och skolprestationer.(Ericsson 2005:83) 

Studien bestod av två grupper, en interventionsgrupp och en jämförelsegrupp. 

Interventionsgruppen fick ha en schemalagd rörelselektion varje dag, samt en extra timmes 

motorisk träning i veckan för de elever som hade stora motoriska svårigheter, medan 

jämförelsegruppen enbart hade de två vanliga idrottslektionerna i veckan.(Ericsson 2005) 

När det gäller sambandet mellan motorik och fysisk aktivitet såg man att eleverna i 

interventionsgruppen, som hade haft mer rörelselektioner, hade bättre balansförmåga och 

bättre motorik än eleverna i jämförelsegruppen. Skillnaderna var ganska stora under skolår 2, 

men ännu större under skolår 3 (Ericsson 2005:99). 

De elever i interventionsgruppen som hade stora motoriska brister och som dessutom hade 

fått extra motorisk träning i veckan, hade motoriskt kommit ikapp sina kamrater i 

jämförelsegruppen. Under skolår tre fanns det inga skillnader mellan dem. Under projektets 

gång så förbättrade de elever som hade koncentrationssvårigheter i interventionsgruppen sin 

motorik, medan de i jämförelsegruppen med samma svårigheter inte förbättrades alls. I 

interventionsgruppen utjämnades skillnaderna mellan de elever med svårigheter och de som 

inte hade några svårigheter, dock inte i jämförelsegruppen. När det gäller den motoriska 

utvecklingen hos eleverna visar dessa resultat på att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning 

har stor betydelse för elever med koncentrationssvårigheter, samt för elever med diagnos 

DAMP (deficit in attention, motor control and perception), ADHD (attention deficit, 

hyperactivity disorder) eller MPD (motor perception dysfunction) (Ericsson 2005: 101). 

Hos elever i jämförelsegruppen, som i skolår 2 hade motoriska brister i stor utsträckning, hade 

kvar dessa brister i skolår 3. Vilket tyder på att motoriska brister inte går över av sig själv och 
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att skolans två idrottslektioner inte är tillräckligt för att förbättra dessa elevernas motoriska 

status. Ericsson säger att dessa resultat kan vara ett tecken på att brist på fysisk aktivitet och 

motorisk träning i skolan kan vara hämmande på barns motoriska utveckling (Ericsson 

2005:101). 

I den här studien kan man inte bekräfta att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning 

förbättrar barns koncentrationsförmåga. Man kan däremot visa på att skillnader i 

koncentrationsförmåga minskar mellan elever med god motorik och elever med motoriska 

brister, med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan (Ericsson 2005:102). 

Man kan med hjälp av studien bekräfta att barns skolprestationer i svenska och matematik, 

förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Eleverna i 

interventionsgruppen hade bättre resultat på samtliga studerade delar av de nationella proven i 

svenska och matematik skolår 2 än jämförelsegruppen (Ericsson 2005:110). 

3.6. Sammanfattning av projekt och litteratur 

Röris är ett rörelseprogram som man använder till musik. Detta program är uppdelat i 6-7 

delar. Delarna betonar kondition, styrka, rörlighet/balans och avspänning. Programmet tar 

alltifrån 2 minuter upp till 20 minuter beroende på om man tar en del för sig eller använder 

flera eller alla delar samtidigt. Programmet är gjort för att man ska kunna var både ute och 

inne, i gymnastiksalen eller i klassrummet. Enligt Friskis & Svettis är fysiska aktiviteter ett 

sätt att förebygga ohälsa, men det är även effektivt vid inlärning och för att motverka 

koncentrationssvårigheter. 

Bunkefloprojektet är ett samverkansprojekt mellan skolan, idrottsrörelsen och forskning. Det 

innebär att man har fysisk aktivitet som ett dagligt, obligatorisk ämne för alla elever oavsett 

årskurs. Det är inte aktiviteten som är det viktiga, utan rörelseglädjen hos barnen. Varje 

skolstart genomför idrottsläraren, skolsköterskan samt elevernas lärare motorikobservationer 

av alla barn som börjar årskurs 1. Anledningen till det är för att kunna fånga upp de barn som 

har omogen eller otränad rörelsemotorik och ge dem extra träning. 
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Flera forskare är involverade i detta projekt för att se vilka effekter detta har på eleverna. 

Ericsson (2005:102) kan inte i sitt projekt bekräfta att fysisk aktivitet och motorisk träning 

förbättrar ett barns koncentrationsförmåga, men kan däremot visa på skillnader i 

koncentrationsförmågan minskar mellan elever med god motorik och elever med motoriska 

brister, med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Man kan dock bekräfta att 

barns skolprestationer i svenska och matematik, förbättras med ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning i skolan. Eleverna i interventionsgruppen hade bättre resultat på samtliga 

studerade delar av de nationella proven i svenska och matematik skolår 2 än 

jämförelsegruppen (Ericsson 2005:110). 

Flera forskare verkar vara överens om att motorik och inlärning hör ihop. Sandborgh skriver i 

Ericsson (2005:42) ”Att begränsa ett barns möjlighet till rörelse innebär att antalet 

sensomotoriska erfarenheter minskar, vilket skulle kunna hämma även den intellektuella 

utvecklingen”. Ericsson (2005:43) skriver att för motoriska handlingar krävs ett komplicerat 

sampel mellan olika funktioner, inte bara motoriska, utan de berör även perception, 

uppmärksamhetsförmåga och kognitiva funktioner. Detta är även områden där barn med 

koncentrationssvårigheter ofta har problem. Ericsson (2005:101) menar att ökad fysisk 

aktivitet och motorisk träning har stor betydelse för elever med koncentrationssvårigheter, 

samt för elever med diagnos DAMP, ADHD eller MPD. Enligt Kadesjö (2001:19-20) kan ett 

barn få svårt att koncentrera sig, om det har betydande motoriska eller perceptuella 

svårigheter. Så enligt dessa forskare verkar det som om rörelse påverkar barns 

koncentrationsförmåga och deras inlärning, vilket jag som person själv tror. 
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4. Resultat 

4.1 Lärarna 

Jag sammanställde mina intervjusvar (frågor, se bilaga 13.1) genom att först titta på om det 

fanns något som alla eller majoriteten av lärarna hade sagt på varje fråga, för att sedan titta på 

om det fanns något som bara en lärare sagt. Sedan tittade jag om det fanns något särskilt som 

var intressant för mitt arbete. 

Varför ska man starta röris? 

Anledningen till att skolan startade röris, var för att en av lärarna hade sett ett program om 

röris på nyheterna. Hon ringde då till Friskis & Svettis och fick reda på att de hade kurser i 

röris. Hon fick med några av sina medarbetare och de åkte till Karlstad och gick kursen. Hon 

och en annan lärare åkte runt i skolorna i kommunen och visade vad röris var, så de fick hela 

kommunen intresserad. Deras chefer satsade på detta och de fick kursen som en 

fortbildningsdag innan skolan startade på hösten. Friskis & Svettis kom till skolan och hade 

kurs med alla lärare. En annan viktig anledning till att de startade röris var för att kommunen 

hade riktlinjer att man skulle prioritera hälsa i skolan. Andra anledningar var att de tyckte att 

barn behöver röra på sig mer idag. Barn sitter för mycket still, de får skjuts till och från 

skolan, sitter inne och spelar dataspel på sin fritid. Dessutom så är rörelse viktigt för 

inlärningen. Den här skolan, på ett spår (avdelning), så har de en rörissamling varje vecka, 

sista timmen på fredag med alla elever och lärare på spåret, dvs. en förskoleklass, en årskurs 

etta, tvåa, trea, fyra och femma, ca 100 elever. Utöver det så har varje klass röris när de själva 

vill eller när läraren säger det. 

Vad har röris gett er? 

Det har gett rörelseglädje hos eleverna. Lärarna anser att eleverna tycker att det är kul att röra 

på sig. Eleverna har bättre koncentration och de får träna på sin motorik. Lärarna poängterade 

att det var viktigt med de korslaterala rörelserna, dvs. när man korsar kroppens mittlinje, 

höger arm mot vänster ben. Det ger ett bättre samarbete mellan vänster och höger hjärnhalva, 
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vilket gör att man tänker snabbare. Det har även gett dem ett bra verktyg att använda när det 

börjar bli oroligt och stökigt i klassen. Då är det bara att ta fram röris och köra ett avsnitt på 2-

3 minuter och sedan är eleverna mer fokuserade igen. I och med att barnen har bättre 

koncentration så lär de sig även bättre. En lärare berättade om en elev, som hade svårigheter 

med att lära sig läsa. När han fick börja med röris och lärde sig de korslaterala rörelserna, så 

började han även att kunna läsa. Lärarna har även berättat att eleverna har fått mer 

självförtroende. De har fått fram de mer blyga eleverna, som vågar och vill stå inför sina 

klasskamrater, men även sina kamrater på hela spåret och visa röris övningarna för de andra 

eleverna. 

Jag måste dock påpeka att alla lärare har sagt att de inte kan bevisa att resultaten beror på 

röris, men de kan själva tro att det gör det. De har även sagt att det är svårt att mäta resultat, 

utan detta är vad de själva tycker sig ha sett i sina egna klassrum.  

Lärarna berättade även att de har gjort om röris till sin egen röris. Eleverna har klassvis fått 

välja en låt och sen göra egna rörelser till musiken, som de i sin tur sedan visar upp för resten 

av spåret på skolan. Detta tycker både lärare och elever är det roligaste med röris.

Promenad varje vecka 

Varje onsdag, har detta spår, utöver röris, även en promenad, där alla elever måste deltaga. 

När de startade promenaden, så tycker lärarna att det var mycket gnäll från eleverna att det var 

jobbigt, det var långt att gå. Men nu när det har hållit på i några år, så har eleverna slutat 

gnälla. Enligt lärarna så har eleverna t.o.m. börjat tycka att det kan vara roligt med 

promenaden, då de får gå med vem de vill på hela spåret. Promenaden har gett barnen en 

bättre kondition, för nu orkar de gå längre, än vad de gjorde när de började. Den ger även en 

chans för eleverna att prata med lärarna om sådant som inte tillhör skolan, t.ex. något problem 

som de har. Enligt lärarna så vågar eleverna öppna sig för lärarna på ett annat sätt, än vad de 

kanske annars gör.  

4.2 Eleverna 

Jag sammanställde resultaten genom att titta på vad alla elever hade svarat på mina frågor 

(frågor, se bilaga 13.2). Där tittade jag då på hur många det var som hade svarat samma sak. 
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Jag valde att skriva antal och inte procent, då jag känner att det ger en missuppfattande bild, 

eftersom det inte var så många elever det handlade om. 

Trött eller pigg av röris? 

Majoriteten av eleverna säger att det är kul med röris. 5 av 15 elever blir pigga av att ha röris, 

medan 4 stycken blir trötta. 1 blir både pigg och trött, 2 tycker att röris är lite jobbigt och 1 

tycker att det är lite svettigt. 2 stycken svarade inte. På frågan om de blir pigga eller trötta 

direkt efter röris svarar 7 stycken elever att de blir pigga direkt, 2 blir pigga ganska fort, 1 

elev blir oftast pigg, 1 elev blir trött först och pigg sedan och 1 elev blir något mittemellan 

pigg och trött. De övriga tre svarade inte på frågan. 

Hur ofta vill du ha röris? 

På frågan hur ofta de vill ha röris, svarar 5 elever att de vill ha röris en gång i veckan, medan 

3 elever har svarat 2 gånger i veckan, 2 stycken svarade kanske 2 gånger/vecka, 1 elev 

svarade 3gånger/vecka och 1 har svarat 10 gånger/vecka. Alltså är det 7 elever som vill ha 

röris mer än 1 gång/vecka.  

När ska man ha röris? Vilken dag? 

Flera av eleverna gav flera dagar som svarsalternativ. 2 stycken svarade måndag och fredag, 1 

elev svarade tisdag och fredag, 1 elev sa onsdag och torsdag, 1 elev sa torsdag och fredag, 1 

elev svarade tisdag, onsdag och fredag, 4 elever svarade fredag och 5 elever svarade ej på 

frågan. Om man sammanställer svaren blir det flest svar på fredag, 9 stycken, medan övriga 

dagar får 2 svar vardera. 

På frågan vem de tycker ska leda röris så är svaren väldigt utbredda. Det är namn på lärare, på 

kompisar och hela klasser.  
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Vad gör eleverna på rasterna?  

När jag frågade vad eleverna gjorde på rasterna svarade de flesta att de springer, men att gå, 

röra sig, springer sådär, hoppa hopprep, leka och stå still fanns också med bland 

svarsalternativen.  

När är det lättast att koncentrera sig? 

Jag ställde även frågan om när det är lättast att koncentrera sig, då jag ville veta om någon 

tyckte det efter att de ha rört sig. 8 elever av 15 svarade dock att det var lättast att koncentrera 

sig när det var tyst. När jag la tilläggsfrågan om de blev piggare efter rast, så svarade flera av 

eleverna ja, men det var inte så många som tyckte att det var lättare att koncentrera sig efter 

idrott eller röris.  
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5. Diskussion 

5.1 Metod 

Jag valde att intervjua 4 elever i varje klass. Men jag känner att det kanske hade varit bättre att 

intervjua alla elever i varje klass, eller göra en enkät som alla elever får svara på. Skulle man 

göra en enkät, så är risken stor att det blir fel, då en stor del av eleverna kanske inte förstår 

frågorna, eller inte vet vad de ska svara. En del av eleverna kan inte läsa och skriva, vilket gör 

att det kan vara svårt att få enkäten bra ifylld. Dock så hade det blivit exakt samma frågor till 

alla barn, vilket det nu inte blev eftersom jag intervjuade dem och ställde följdfrågor, vilka 

inte var samma till alla barn, beroende på svar. Men jag tror att det hade varit bättre om jag 

hade haft fasta frågor och inte olika beroende på vad de sa. Detta gjorde att det blev mycket 

svårare att analysera. Jag känner även att det hade varit intressant att få se vad alla barnen 

tycker, inte bara en liten del av dem. Då jag tror att svaren kan bli annorlunda, eftersom jag 

inte har intervjuat majoriteten av barnen. Men svaren kan bli de samma, vilket jag aldrig 

kommer att få veta. 

Men utifrån mina intervjuer så borde jag ha pratat med eleverna i klassen först, frågat allmänt 

vad de tycker om röris och även få dem att tänka efter på vad de verkligen tycker om röris 

osv. Vissa av barnen ville bara svara snabbt på frågorna och vissa ville nog bara svara vad de 

trodde att jag ville höra. Det skulle vara intressant att se om man hade fått ett annat svar om 

de fått diskutera i grupper i klasserna först. Jag skulle ha diskuterat deras svar med dem, som 

det var nu, har jag bara accepterat vad de sagt. Istället skulle jag bett dem utveckla sina svar 

mer, varför de tycker si eller så. Men även intervjuerna, skulle kanske ha varit i grupper. Hur 

skulle svaren blivit då? Samma eller annorlunda? 

Annars gick det bra att intervjua eleverna, men jag önskar att jag hade funderat lite mer på 

mina frågor från början, då de första barnen fick vara provbarn märkte jag i efterhand.  

När det gäller lärarna är jag nöjd med intervjuerna och tycker att det har gått bra. Det kunde 

varit intressant att låta de diskutera i grupp de också, för att se om man hade fått andra svar. 
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De få reaktioner jag fick, var av eleverna, som undrade varför jag skulle intervjua dem, varför 

jag ville veta saker om röris och varför de blev inspelade. Lärarna tyckte att det var ett 

intressant ämne och ville gärna veta vad resultatet blev när jag blir färdig.  

5.2 Slutsatser 

Jag kan inte dra en slutsats som verkligen stämmer. Det har jag för lite underlag för. Men 

utifrån vad lärarna till eleverna sa, så kan jag säga att barnens koncentration och inlärning 

ökar genom att barnen rör på sig. Men enligt eleverna själva, så är det lättast att koncentrera 

sig när det är tyst. Sandborgh (1989), Ericsson (2005) och Kadesjö (2001) påstår alla tre att 

motoriken har inverkan på barns koncentrationsförmåga. Att om ett barn har problem med 

motoriken får de problem med koncentrationen. Och enligt mig själv, är det svårt att lära sig 

nya saker, om man har problem med koncentrationen.  

5.3 Projekt och litteratur 

Jag tycker att jag har fått tag i bra och relevant litteratur. Tyvärr, har en hel del böcker varit 

gamla och därför kände jag att de inte var så aktuella till en början, men efter att jag börjat 

läsa och titta i böckerna, så konstaterade jag att det var aktuell litteratur. 

Både röris och Bunkefloprojektet, menar att rörelse är bra och nyttigt för eleverna och att det 

kan motverka koncentrationssvårigheter. Det är flera forskare involverade i 

Bunkefloprojektet, vilket innebär att det är lättare att få ett svar som är bevisat av forskare 

utav dem, vilket gör att folk kanske tror mer på det. Jag tror dock på båda projekten, utifrån 

det jag både sett och hört. 

Ska jag lyssna på vad lärarna säger på den skolan jag har gjort undersökningen på, tycker de 

att röris fungerar. Lärarna säger att eleverna har fått bättre koncentration och att de jobbar 

bättre, men att de inte kan bevisa att det är på grund av röris. De hade även promenad under 

samma tid som de hade röris, vilket också kan ha inverkat på resultaten. 
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När jag frågade eleverna när det är lättast att koncentrera så svarade majoriteten, när det är 

tyst. När jag frågade om de blev piggare efter rast, blev svaret ja. Men på frågan om det var 

lättare att koncentrera sig efter röris och idrott var det få som svarade ja. Varför de tycker och 

säger så, vet jag inte. Den största anledningen till att de inte tycker att det är lättare att 

koncentrera sig efter röris eller idrott, är för att de helt enkelt inte tycker det. En annan 

anledning som jag själv tror kan vara en orsak till att eleverna känner att det inte är lättare att 

koncentrera sig efter röris, är att det kan bero på att röris ligger sist på fredag eftermiddag 

(pga. platsbrist och schemaläggning, författarens anm.). Alltså känner inte eleverna att det är 

lättare att koncentrera sig efter röris, eftersom de inte har någon lektion efter. När det gäller 

idrott har de flesta elever idrott före en rast eller lunch, vilket också gör att de inte behöver 

koncentrera sig direkt efter. Det fanns dock de elever som tyckte det var jätteskönt när deras 

lärare avbröt lektionen och lät dem ha röris i ett par minuter, för att det sedan var lättare att 

koncentrera sig. Men majoriteten tyckte inte att det var lättare att koncentrera sig efter röris 

eller idrott, vilket i sig är väldigt intressant. Varför är det så? Om det inte är lättare att 

koncentrera sig efter att man rört sig, varför säger då alla vuxna att det är så? Detta skulle vara 

intressant att forska vidare kring. 

Majoriteten av eleverna säger att det är kul med röris. 5 av 15 elever blir pigga av att ha röris, 

medan 4 stycken blir trötta. När jag frågar dem om de blir pigga eller trötta direkt efter röris 

svarar 7 stycken elever att de blir pigga direkt, 2 blir pigga ganska fort, 1 elev blir oftast pigg, 

1 elev blir trött först och pigg sedan och 1 elev blir något mittemellan pigg och trött. De 

övriga tre svarade inte på frågan. Detta tyder på, tycker jag att även om de blir trötta av röris, 

så blir de pigga senare. Vilket jag tycker låter som det ska vara. Man ska bli trött av att röra på 

sig, men det är också meningen att man senare ska bli pigg, vilket 12 av 15 elever har svarat 

att de blir.  

På frågan hur ofta de vill ha röris, svarar 5 elever att de vill ha röris en gång i veckan, medan 

det är 7 elever som vill ha röris mer än 1 gång/vecka. Detta tycker jag låter bra, med tanke på 

att det i läroplanen står: 

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 skoldagen (Lpo 94, 

Lärarens handbok 2006:11.) 
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Jag tror att eleverna själva vill ha mer fysisk aktivitet i skolan. Den mänskliga kroppen är inte 

gjord för att sitta still hela dagarna. Man ser på barnen att det är jobbigt att sitta still i 

bänkarna och jobba hela tiden. 

På frågan vilken dag man ska ha röris, svarade majoriteten fredag. Jag undrar varför? Det 

skulle vara väldigt intressant att veta varför. Är det för att de faktiskt tycker det är skönt att ha 

det på fredag, vilket jag hoppas är anledningen, eller är det för att de har röris idag på en 

fredag? Om jag skulle utveckla mitt arbete, skulle jag fråga dem varför de vill ha det på en 

fredag.  

När jag frågade vad eleverna gjorde på rasterna svarade majoriteten något svarsalternativ, som 

innebar något med rörelse, såsom springer, går, leker, hoppar hopprep osv. Jag har även sett 

med mina egna ögon att merparten av eleverna rör sig väldigt mycket på rasterna. Därför kan 

jag konstatera att de flesta rör på sig på något vis, vilket jag tycker är jättebra. 

Ericsson som har gjort en studie i Bunkefloprojektet kan inte bekräfta att ökad fysisk aktivitet 

och motorisk träning förbättrar barns koncentrationsförmåga. Ericsson kan däremot visa på att 

skillnader i koncentrationsförmåga minskar mellan elever med god motorik och elever med 

motoriska brister, med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan (Ericsson 

2005:102). 

Ericsson kunde dock med hjälp av studien bekräfta att barns skolprestationer i svenska och 

matematik, förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan (Ericsson 

2005:110). I sin studie kunde Ericsson även visa på att de elever som inte hade idrott varje 

dag, som i skolår 2 hade motoriska brister i stor utsträckning, hade kvar dessa brister i skolår 

3. Detta tyder på att motoriska brister inte går över av sig själv och att skolans två 

idrottslektioner inte är tillräckligt för att förbättra dessa elevernas motoriska status. Ericsson 

säger att dessa resultat kan vara ett tecken på att brist på fysisk aktivitet och motorisk träning i 

skolan kan vara hämmande på barns motoriska utveckling (Ericsson 2005:101). Detta tycker 

jag är väldigt viktigt. Jag tror inte heller på att två idrottslektioner i veckan ska hjälpa barnen 

att få ett bra fysiskt liv och få en bättre motorik. Jag tycker att man ska införa rörelse, i någon 

form, där pulsen ökar, varje dag i skolan. För att jag själv tror på, att man mår bättre av att 

röra på sig, man blir gladare och piggare av att röra på sig, samt att motoriken faktiskt 

förbättras. Enligt Åhs (1981) i Ericsson (2005:31) så bör barnens motorik utvecklas så 

allsidigt som möjligt upp till 9-10-årsåldern. Därefter kan man ge dem en mer specialiserad 
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inlärning och träning. Detta tycker jag visar på att det är bra att ha olika rörelsemoment på 

schemat. Ha vanliga lekar på skolgården, där barnen får springa, så tycker de flesta barnen att 

det är kul också. 

Jag kan inte bevisa att rörelse inverkar på barns inlärning och att de på grund av rörelse skulle 

lära sig bättre. De lärare jag har intervjuat säger att de tror att barnen koncentrerar sig bättre 

efter rörelse, medan eleverna själv säger att de inte gör det. Ericsson som forskar i 

Bunkefloprojektet kan inte heller hon bekräfta att fysisk aktivitet och motorisk träning 

förbättrar barns koncentrationsförmåga. Men jag tror på det själv. Om jag bara går till mig 

själv, känner jag att jag förstår bättre och kan koncentrera mig mer om jag rör på mig mellan 

mina lektionspass. Därför kommer nog jag att införa rörelse i schemat i mitt klassrum, helst 

på hela skolan som jag kommer att jobba på, så att barnen kan få det lättare att lära sig och 

koncentrera sig. 
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Bilagor

Intervju med lärare 

1. Vad tänkte ni om att starta röris? 

2. Varför startade ni det? 

3. Vad trodde ni att röris skulle ge er och eleverna? 

4. Vad har det gett er? 

5. Vad har hänt med eleverna; 
- Bättre/sämre koncentration 
- Bättre/sämre inlärning 
- Bättre/sämre motorik 



Intervju med elever 

Det här är mina grundläggande frågor. Beroende på hur varje barn svarade, ställde jag en 
motfråga, vilka jag inte redovisar. Men dessa frågor var bl.a. Varför är det…? Vad känner du? 
Vad tycker du? Detta enbart för att försöka utveckla deras svar. 

1. Hur känns det att ha röris och idrott? 

2. Hur känns det i kroppen? Blir du trött eller pigg? 

3. Hur ofta vill du ha röris? 

4. Hur är det att ha lektion efteråt? Är det lättare att koncentrera sig? 

5. Är det skönt att röra på sig? 

6. Vad gör ni på rasterna? Springer och rör ni er mycket? 

7. Om ja, hur känns det i kroppen efteråt när ni kommer in på lektionen? Är det lättare att 
koncentrera sig? 



Brev till föräldrar 

Hej!

Jag heter Annica Osbäck och jag är lärarstudent på Karlstads universitet. Jag ska skriva ett 
examensarbete om rörelse och dess inverkan på barns inlärning. Nu undrar jag om det är okej 
att intervjua ert barn. Jag garanterar deras anonymitet, det kommer inte på något sätt att 
framgå att det är just ert barn jag har intervjuat. Däremot kommer jag att spela in vad de 
säger, detta kommer dock att raderas efter att mitt arbete är klart. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 
Annica

Jag godkänner att mitt barn blir intervjuat och inspelat: 

Barnens namn________________________________________ 

Målsmans underskrift__________________________________ 

Datum______________________________________________ 


