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1 Inledning 
När jag fick förfrågan att följa med till Sydafrika blev genast mycket intresserad av att få åka dit 
och möta människorna som lever där och bestämde mig på en gång för att följa med. Jag är 
övertygad om att vi människor har mycket att lära av varandra internationellt inom såväl 
utbildning som det sociala livet. Eftersom rörelsens betydelse för barnet intresserar mig mycket, 
bestämde jag mig för att i Sydafrika undersöka om rörelseaktiviteter används för att främja 
inlärningen och koncentrationen. Jag vill även ta reda på hur lärare i Sydafrika ser på rörelsens 
betydelse och hur de använder rörelse i undervisningen i skolan. Skolan är en stor del i barnens 
liv och därför tycker jag att det är viktigt att pedagogerna har kunskap om rörelsens betydelse och 
ser till det individuella barnets utvecklingsmöjligheter. 
 

1.1 Bakgrund 

I skolans styrdokument framhålls många faktorer som ligger till grund för utveckling och 
inlärning.  
Barn behöver röra på sig för att utvecklas på ett positivt sätt och för att orka med skolarbetet. I 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 1994 (Lpo94) 
framkommer det att skapande arbete och leken är väsentliga delar i det aktiva lärandet och att 
skolan ska erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Det är vi 
som lärare som ska ge barnen de verktyg och hjälpmedel som barnen behöver för att upptäcka 
och lära sig utifrån sig själva och av sina upplevelser och erfarenheter. 
Vi lär oss hela tiden, med kroppen, våra sinnen och genom upplevelser. Kunskap som förmedlas 
runt omkring oss och de upplevelser och erfarenheter vi har bearbetar vi till våra egna. Kunskap 
får vi på många olika sätt. Vi lär oss genom lek, när vi är i skogen, i affären, diskar och tvättar. 
Som barn härmar vi den omgivning som finns runt omkring oss och som vi tar lärdom av. Vi lär 
så länge vi lever. I boken Vårt behov av rörelse (Folkhälsoinstitutet, 1996) framkommer det att 
kroppsuppfattningen är en viktig del i barns utveckling för hur de upplever sig själva och den bild 
de skapar av sig själv. Den upplevelse de har av sin kropp är en grundsten av barnets 
personlighets– och identitetsutveckling. Den självkänsla och tillit som barnet har är knutet till den 
sociala säkerheten, detta gör att barnet känner sig trygg i sig själv och detta i sin tur ökar 
självförtroendet. Gun Sandborgh-Holmdahl och Birgitta Stening (1993) skriver att när det gäller 
kroppsuppfattning menar vi dels den faktiska kunskapen om vår kropp, men också en känsla när 
kroppen är i samspel med de rörelser som utförs, men även kroppens rörelsemönster. Genom att 
få pröva, upptäcka, upprepa och utveckla skaffar sig barnet kunskap om sig själv. 
Rörelseträning gör att barnen får bättre kroppsuppfattning och de accepterar sin kropp och 
behärskar den bättre. Kroppsuppfattningen kan ge en känsla av att kunna påverka sitt liv och 
detta förstärker deras identitet och bidrar till starkare självförtroende. 
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2 Syfte 
Jag vill med mitt arbete undersöka hur Sydafrikanska lärare ser på rörelsens betydelse för 
koncentration och inlärning och hur de arbetar med rörelse i skolan. Där igenom vill jag få mer 
förståelse för vilken betydelse rörelsen har för barnets utveckling. 
 

2.1 Frågeställningar 
Hur påverkar rörelse koncentration och inlärning i skolan? 
Vad har skolans utemiljö för betydelse för inlärningen? 
Vilken betydelse har rörelsen för undervisningen i skolan? 
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3 Litteraturgenomgång 

3.1 Vad är rörelse 
Författaren och lärare i idrott och hälsa, Åke Huitfeldt menar i boken Rörelse och idrott (2003) 
att rörelse inkluderar många olika delar. Huitfeldt m.fl. anser att rörelse kan vara spontan eller 
organiserad, obligatorisk eller frivillig dessutom kan den innehålla tävling i en eller annan form. 
Huitfeldt m.fl. skriver att idrotten/rörelse oftast är en kombination av dessa kategorier.  
Greta Langlo-Jagtøien som är högskolelektor i kroppsövning, m.fl. (2002) anser att fysisk 
aktivitet är en viktig inkörsport till lek. Hon framhåller även att människokroppen är skapad för 
rörelse, och rörelse finns som grundläggande behov hos barnet (Langlo-Jagtøien m.fl. 2002). 

3.2 Motorik 

Begreppet motorik kan definieras så som författarna Hermudur Sigmundsson och Arve Vorland 
Pedersen menar i boken motorisk utveckling (2004) att motorik omfattar allt som har med rörelse 
att göra. Förskolläraren, specialläraren och talpedagogen Ylva Ellneby skriver i boken barns rätt 
att utvecklas (1991) att det nyfödda barnet är nyfiket på att upptäcka världen och börjar tidigt 
sträva efter rörelse genom t.ex. vända sig, sätta sig, krypa och gå. Barns utveckling av motoriken 
utvecklas efter hand och barnet blir allt mer medveten om sin kropps möjligheter menar Ellneby. 
Hon menar vidare att all motorisk aktivitet påverkar vår rums –och kroppsuppfattning eftersom 
de är grunden till vår balans hon menar vidare att motorisk träning ska vara allsidig och lekfull 
för utveckling av hjärnans nervsystem. Ellneby (1991) skriver att det är viktigt att komma ihåg att 
barn utvecklas med samma mönster, men olika fort och att den motoriska utvecklingen måste ses 
som en process som håller på hela livet. Hon skriver vidare att barnet tidigt kan tar emot 
sinnesintryck som styr hjärnan till rörelse. 
      De motoriska färdigheterna brukar delas i två olika grupper, grovmotorik och finmotorik och 
Sigmundsson m.fl. (2004 ) menar att grovmotorik är rörelser som i huvudsak sker med hjälp av 
de stora muskelgrupperna såsom i armar, rygg, mage och ben. De menar även att det inte kräver 
någon stor precision som t.ex. att hoppa och springa utan att det är de grundläggande 
färdigheterna man övar i grovmotoriken. De menar vidare att under tiden som barnen tränar dessa 
grundläggande basfärdigheter utvecklar de lägesbeskrivningar som från och till, över och under, 
framför och bakom, upp och ner. Sigmundsson m.fl. menar att finmotoriken är när de små 
musklerna involveras och där hög precision krävs, t.ex. händerna och ögats rörelse. De menar att 
det är svårt att se en tydlig skillnad mellan dessa grupper eftersom en färdighet kan kräva stora 
muskelgrupper men en hög precision och tvärtom (Sigmundsson m.fl. 2004). 
Författarna Gun Sandborgh – Holmdahl och Birgitta Stening skriver i boken inlärning genom 
rörelse (1993) att finmotoriken kan tränas genom olika sammanhang. Det kan vara att av- och 
påklädning, följa med blicken, sy, skära, hacka, duka, skriva, rita, klippa, plantera, plocka, hamra 
och spika. Det vill säga saker och ting som vi gör i vardagslivet. Författarna säger vidare att man 
lär sig om man gillar det man gör. 
      Enligt Huitfeldt och Bergström (1998) använder barn sin kropp för att upptäcka och söka 
kunskap om sig själv och sin omgivning. Faktorer som påverkar den motoriska utvecklingen är 
arvsmässiga faktorer, individuell mognad och miljön barnet stimuleras av. De menar vidare att 
det är genom leken som barnet utvecklas motoriskt samtidigt som de utvecklar muskelstyrka, 
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hållning och uthållighet och vad barn kan beror på faktorer som situation och miljö. Det bästa 
sättet att stimulera till en positiv motorisk utveckling är att låta barnet röra på sig på olika sätt. 
Barn lär sig i delar när de tränar motoriska färdigheter som sedan bildar helheten (Huitfeldt, 
Bergström, 1998). Vår motoriska utveckling går igenom fyra faser från reflexrörelser till 
symmetriska rörelser, vidare till asymmetriska och differentierade rörelser och därefter till att 
slutligen bli automatiserade (Huitfeldt, Bergström, 1998). 
      Inte sällan klagar lärare över att de har elever i sina klasser som är stökiga och har svårt för att 
koncentrera sig och lärarna vill ofta ha en medicinsk utredning. Folkhälsoinstitutet menar dock 
att det kan finnas annat som orsakar problemen.  
 

När lärare klagar över att barn har allmänna inlärningssvårigheter och är okoncentrerade är orsaken 
sällan bristande intelligens eller medicinska fel hos barnet. Orsaken kan vara sociala eller 
psykologiska problem eller att barnet av olika anledningar ligger sent i sin motoriska och/eller 
sociala utveckling. (folkhälsoinstitutet, 1996, s 19) 

 
Sigmundsson menar att barn som de som beskrivs ovan ofta upplevs som klumpiga och anses av 
omgivningen ha ett dåligt uppförande. De barn som har motoriska problem behöver inte ha några 
kända fysiska eller intellektuella svagheter. Den osäkra motoriken kopplas ofta samman med 
andra problem som koncentrationssvårigheter, dålig självbild, ångest och sociala problem. Det är 
dessa barn som ofta får diagnosen ADHD (Sigmundsson, 2004). Författaren Eva Johannessen 
(1997) skriver att barn med motoriska svårigheter kan med vilja eller mot sin vilja knuffa till 
andra, utan att veta vilka konsekvenserna blir. Hon skriver vidare att det kan uppfattas som att de 
slåss eller förstör för att de lätt kan stöta till andra barn eller olika föremål. Det här är något som 
barnen med motoriska svårigheter inte förstår sig på, då de inte tycker att de gör något fel 
(Johannessen, 1997). Enligt Sigmundsson är varje barn unikt och har olika specialiteter som de är 
bra på och därför är det väldigt viktigt att utgå från barnet för att hitta rätt metod som passar varje 
enskilt barn. Han menar att varje barn lär på sitt sätt och att barn behöver känna sig bekräftade 
utifrån de kunskaper och kompetenser de känner till (Sigmundsson, 2004). 

3.3 Automatisering 

Automatisering av rörelser innebär enligt Sandborgh m.fl. (1993), att när människan har gjort en 
rörelse ett upprepat antal gånger så sitter snart rörelsen i ryggmärgen, dvs. att vi kan göra rörelsen 
utan att lägga allt för stor möda vid att tänka på det vi gör. Det är inte alla barn som har lärt sig 
det här när de kommer till skolan och det kan innebära att barnet behöver lägga allt för mycket 
koncentration på att klara av att exempelvis ”fatta” pennan. Detta kan enligt Sandborgh m.fl. 
(1993) medföra att barnet går miste om det läraren nyss gått igenom under den tiden som barnet 
fokuserar på pennan. Det är viktigt att hjälpa barn med att träna upp sin motoriska förmåga så att 
rörelserna blir automatiserade, vilket i sin tur leder till att koncentrationsförmågan i de olika 
inlärningssituationerna främjas (Sandborgh m.fl. 1993). Björn Kadesjö som är chef för 
barnneuropsykiatriska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset menar i boken Barn med 
koncentrationssvårigheter (2001) att många barn har idag svårt att hålla fokus på det de skall 
göra. Det som då sker i klassrummet är att eleverna skapar en oro, bland alla i klassrummet, 
genom att gå runt och stöka. Han anser att barn med svårigheter ofta gömmer detta med bus och 
olika sorters undanflykter som ofta beror på svårigheter med automatiserade rörelser. Lyckas man 
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få rörelserna automatiserade så behövs det inte läggas så mycket kraft och energi på detta och kan 
istället fokusera på lärandet (Kadesjö, 2001). 
 

3.4 Funktioner som rörelse kan påverka  

Anders Nordlund som är före detta lärarutbildare i idrott, skriver i boken Lek idrott hälsa del 2 
inne, tillsammans med Ingemar Rolander som var universitetsadjunkt i idrott och rörelse och Leif 
Larsson som är rektor och utvecklingsledare, att rörelse och idrottsträning påverkar kroppsliga 
och själsliga funktioner. De säger att positiva effekter har visats inom områden som exempelvis 
språkutveckling, begreppsbildning, jaguppfattning och självförtroende. Rörelse har även visat 
effekter på förmågan i hur man uttrycker sig i tal och skrift och även på samarbetsförmåga, 
anpassningsförmåga och hänsynstagande (Nordlund m.fl., 1998). Nordlund m.fl. menar att man i 
rörelseleken kan utveckla medvetenhet om den egna kroppen, en god rumsorientering, 
rörelsesäkerhet, samordning mellan sinnena och rörelserna, en väl grundad begreppsvärld, god 
fysik, ett tydligt kroppsspråk, rörelse fantasi, förmåga att lösa problem, spontanitet, samspel med 
andra, glädje mm (Nordlund m.fl., 1998). 
 

3.4.1 Hur påverkar rörelse inlärningen 

Sandborg-Holmdahl & Stening (1993) säger för att vi ska kunna använda språk i både skrift och 
tal så måste man våga. Lek och rörelse är något naturligt och positivt för barn och detta kan man 
nyttja vid inlärning. Man ska använda övningar som förstärker eftersom när man deltar i 
övningen känner man upplevelsen i hela kroppen. Inifrånprocesser har en positiv effekt på 
inlärningen och minnet, sång och musik till det hjälper till och förstärker upplevelsen. Pedagogen 
Susanne Wolmesjö (2005) beskriver i smarta rörelser för fysisk och mental balans tankar om hur 
rörelse för barn kan göra inlärningen lättare, öka kreativiteten, sänka stressnivån, ge bättre 
koordination och även en bättre självkänsla. Hon skriver även om hur rörelser kan hjälpa till att 
ge möjligheter till en tydligare kommunikation och bättre koncentration (Wolmesjö, 2005). 
      Wolmesjö menar att det inte bara kroppen som behöver rörelse för att må bra och fungera 
utan hjärnan också. Brömssen (2004) skriver också att det inte bara är själva kroppen som 
behöver träning utan också vårt nervsystem. Bra träning för nervsystemet kan vara att träna 
korsmönster eftersom vårt nervsystem fungerar korsvis, höger hjärnhalva styr vänster 
kroppshalva och tvärtom. Wolmesjö (2002) skriver om att hjärnan består av två hjärnhalvor, den 
högra och den vänstra. Höger hjärnhalva kallas även för gestalthjärnhalvan för att den bearbetar 
mönster, musik, rytm, hela bilder, känslor, färg och visuella intryck. Vår vänstra hjärnhalva kallas 
för den logiska hjärnhalvan för att den bearbetar delar som språk, matematik, analys, teknik, 
detaljer, noter och den är mer tidsmedveten. Vi har även något som heter lillhjärnan och det är 
den delen av hjärnan som kontrollerar rörelse och balans. Wolmesjö (2002) menar att hjärnan 
fungerar bättre när den får motion, frisk luft, vatten, syre och protein. I smarta rörelser för fysisk 
och mental balans skriver Wolmesjö (2005) om att hjärnan och nerverna bildar ett nätverk och ett 
motoriskt minne som gör att man kommer ihåg det man en gång har lärt sig resten av livet. Det 
kan vara t.ex. att cykla. Hon menar att det motoriska minnet är starkare än det intellektuella 
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minnet, som exempel förmågan att komma ihåg bokstäver. Hon menar vidare att inlärning som 
sker med hjälp av rörelse bidrar till att kunskapen sätter sig på djupet. (Wolmesjö, 2005). 
  

3.4.2 Koncentration 

Kadesjö beskriver koncentration som i citatet nedan: 
 

Koncentration innebär att öppna sig för -och att ta in omvärlden; att med sin syn, hörsel, känsel och 
andra sinnen registrera intryck från allt som finns omkring oss (Kadesjö, 1992, s.6). 

 
Enligt Ingegerd Ericsson (2005), filosofie doktor i pedagogik samt universitetslektor i 
idrottsvetenskap vid lärarutbildningen i Malmö, måste man kunna koncentrera sig för att kunna 
lära sig någonting. Ericsson menar vidare att det krävs både tid och träning för att vår 
koncentrationsförmåga ska utvecklas. Barn måste tränas på att koncentrera sig på endast en 
uppgift och då koppla bort allt oviktigt som finns runt omkring. Att vara koncentrerad innebär att 
kunna använda sina sinnen på ett effektivt sätt så att allt viktigt för utförandet av uppgiften finns 
med, medan allt som distraherar sorteras bort (Ericsson, 2005). Författarna Oddbjörn Evenshaug 
och Dag Hallen skriver i boken Barn- och ungdomspsykologi (2001) att koncentrationen hos små 
barn är väldigt kortvarig, även när de gör sådant som de tycker är roligt. De orkar t.ex. inte sitta 
stilla framför tv:n allt för länge utan gör något annat efter ett litet tag. De menar vidare att 
uppmärksamheten förbättras genom åren och att barnen lär sig att ta emot en viss typ av 
information och flytta uppmärksamheten till något nytt utan att låta sig påverkas av andra former 
(Evenshaug & Hallen, 2001). Gunilla Ericsson, som är forskare i pedagogik skriver i sin bok 
Lära ute (2002), att det finns två slags koncentration, selektivuppmärksamhet och 
uthållighetsuppmärksamhet. Selektivuppmärksamhet är att ha förmågan att fokusera på några få 
saker i ett rum, men inte allt som finns där. Uthållighetsuppmärksamhet är när man fokuserar på 
ett mål under en kortare eller längre tid. 
      Ericsson (2002) menar att det spelar in en mängd olika hjärnfunktioner för att få en 
tillfredsställande koncentration. Hon menar vidare att en del av vårt tänkande är att söka så 
mycket användbar information som det bara går och på ett effektivt sätt, att det gäller att sålla ut 
den viktiga informationen som man vill åt. Men för att det ska gå så smidigt som möjligt är det 
viktigt att rikta sina sinnen, tankar och känslor mot ett visst mål, för att kunna avsluta uppgiften 
(Ericsson, 2002). Enligt Ingegerd Ericsson (2005) blir konsekvenserna av en dåligt utvecklad 
motorik för eleverna i skolan att de inte är så uthålliga när det gäller att sitta upprätt på 
lektionerna, de blir lätt trötta och orkar helt enkelt inte av att hålla fokus på det som undervisas. 
De har en tendens av att ”säcka ihop” och de tycker att skolan är jobbig. Det jobbiga är menar 
Ericsson inte skolan utan att kunna sitta still på en stol utan att ständigt behöva korrigera sin 
kroppsställning eller att de rent av behöver gå upp och gå, detta för att sedan kunna sitta still. 
Ingegerd Ericsson (2005) framhåller vidare att de områden i hjärnan som aktiveras vid fysisk 
aktivitet är nära kopplade till de områden som berör kognitiv inlärning. Då komplicerade 
rörelsemönster, till exempel korsvisa rörelser, lärs in, stimuleras samma områden i hjärnan som 
vid problemlösning och annan kognitiv inlärning. Hon menar även att vakenhetsgraden i hjärnan 
höjs med fysisk aktivitet och detta kan leda till att koncentrationsförmågan hos eleverna ökar 
(Ericsson, 2005). 
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      Sandborgh – Holmdahl (1988) skriver att det räcker med en kort stunds grovmotorisk 
aktivitet för att öka blodgenomströmningen och för att höja spänningen i musklerna. Det gör att 
uppmärksamheten och koncentrationen ökar. De menar att man genom att göra ett kort avbrott i 
lektionen och göra en rörelseramsa såsom ”huvud, axlar, knä och tå” gör det lättare för eleverna 
att arbeta koncentrerat och de orkar mer. Sandborgh m.fl. (1993) menar att barn idag är överösta 
med intryck och stimuli och detta kan göra det svårt att koncentrera sig på lektionen och att sitta 
stilla. För att barnet skall kunna sitta stilla krävs det att deras balanssinne är välutvecklat. Genom 
att oavbrutet behöva rätta till kroppsställningen tappar barnet koncentrationen vilket resulterar i 
att barnet blir mindre effektiv på lektionen. För att hjälpa barnen och eleverna att sitta stilla 
behöver de enligt Sandborgh m.fl. få röra på sig ofta och så mycket som möjligt. Genom att 
springa, hoppa, balansera och att koncentrera sig på något annat tränar de grovmotoriken 
(Sandborgh –Holmdahl och Stening, 1993). Barn med koncentrationssvårigheter upplevs ofta 
som bråkiga, ouppfostrade och ovilliga att göra som man vill. De skapar oro i sin grupp och de 
pedagogiska intentioner man har kan vara svårt att genomföra. De här barnen väcker ofta starka, 
ambivalenta känslor (Kadesjö, 2001). 
      Kadesjö (1992) menar att motoriska svårigheter påverkar koncentrationsförmågan på flera 
sätt. Eftersom uppmärksamheten på de motoriska momenten inkräktar på det begränsade 
arbetsminnet blir arbetet mer tröttande och motivationen minskar eftersom svårigheterna skapar 
olust. Att man är starkt upptagen i tankarna av något annat än t.ex. skolarbete är en orsak till 
koncentrationssvårigheter. Detta gäller både barn vars tankar upptas av oro kring vardagen och 
välbegåvade barn med egna starka intressen. För att man ska kunna koncentrera sig krävs att man 
inte störs av ovidkommande intryck, att man kan skilja ut vad som är väsentligt från det 
oväsentliga (Kadesjö, 1992). Orsaker till koncentrationssvårigheter menar Kadesjö (2001) kan 
ligga i barnets uppväxtmiljö och att man alltid måste tänka på när man möter ett barn med 
koncentrationssvårigheter. 

3.5 Att lära med hjälp av rörelse 
När barnet börjar skolan blir det mycket stillasittande aktiviteter i form av läs och skrivinlärning 
och detta kräver mycket koncentration från barnet, som inte är van vid den situationen. 
Sandborgh-Holmdahl (1993) menar att barn måste få röra på sig om de ska klara av att sitta still 
vid sin bänk i skolan. Folkhälsoinstitutet skriver att det tyvärr inte är förrän i skolan som barnets 
svårigheter uppmärksammas. Anledningen till att de uppmärksammas först då är eftersom de då 
kommer till en miljö som ställer olika slags krav på barnet. De menar att man har större chans att 
lyckas ju tidigare man upptäcker barnets svårigheter. Sandborgh-Holmdahl (1993) menar vidare 
att barn har ett stort rörelsebehov och att rörelse blir en del av barnens vardag genom bland annat 
lek och nyfikenhet. Sandborgh m.fl. (1988) skriver att det ständigt talas om att barnen lär sig 
genom att utforska sin verklighet och detta genom att få röra på sig, känna, smaka, höra och se 
för att skaffa sig kunskap och begrepp om saker och ting. De menar att det är en sorts 
upplevelsebaserad upptäckt de gör och att vi genom att få känna och uppleva minns bättre. 
Sandborgh m.fl. säger vidare att rörelse är ett sätt att öka inlärningen och få bättre motivation för 
arbetet och att de barn som har svårt för att lära sig behöver mer tid och repetition för att 
inlärningssituationen ska gynnas. De påpekar att lek och rörelse även är en social träning för barn 
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och att det är viktigt att ta vara på varje barns styrka så att de känner sig viktiga. Det är det som 
stärker deras självkänsla menar Sandborgh m.fl. (1988).  
      Pedagogen Ole Fredrik Lillemyr menar i boken Lek-upplevelse-lärande (1999) att hur vi än 
gör så är lärandet beroende av såväl perception, minne och värdering eller tolkning. Lärandet är 
en helhetsprocess för alla aspekter på barns utveckling. Samtidigt som lärandet är personligt är 
det bundet till sociala sammanhang. 
Lillemyr skriver att lärandet oftast sker i samspel med andra och med den rådande omgivningen 
och att det också är en sorts upplevelse och ju mer motiverat barnet är desto starkare blir 
upplevelsen. Lillemyr menar att upplevelsen ökar barnets engagemang och intresse för att lära sig 
och att motivation som driver barnet till att lära sig ligger i barnets personlighet. När barnen 
kommer upp i årskurserna skolan är det mer uppgiftsinriktat och barnen behöver enligt Lillemyr 
motiveras för att orka med och då kan rörelse i någon form vara ett bra sätt. Barns sätt att lära 
sker ofta genom leken och Titti Olsson (1995) menar att det alltid har tilltalat de flesta barn att 
lära på det sättet eftersom vi har lusten till lek inom oss på ett naturligt sätt. Barnen tar på det 
viset till sig kunskap genom den upplevelse de får av leken utan att ens fundera på det. 
Barnombudsmannens barnpsykolog Eva Norén-Björk definierar lek såhär: ”Lek är barns arbete 
med sin egen utveckling. När barn leker övar och utvecklar de sin motorik, sin perception, fantasi 
och förmåga att samspela med varandra men inte minst att lösa problem” (Olsson,1995, s.128). 
      När det gäller barns utveckling av rörelser är det viktiga att pedagogen uppmuntrar till rörelse 
i sin undervisning genom att ge utrymme och skapa tillfällen. Även att barnen får chans att skapa 
sina egna aktiviteter och rörelsemönster. Detta menar Folkhälsoinstitutet kan ge goda 
förutsättningar för ett aktivt liv i vuxen ålder ( Folkhälsoinstitutet, 1997). Det är viktigt att läraren 
har en grundtrygghet i sig själv, eftersom lärarens självkänsla är sammankopplad med hur barnen 
engagerar sig i undervisningen. Man vet aldrig som lärare vad som kommer att hända under ett 
lektionstillfälle. Det kan hända att till exempel ordningen och strukturen plötsligt brister i 
undervisningsmiljön. Då gäller det enligt Kadesjö (2001) att man som lärare är så pass trygg i sig 
själv att man vet hur man ska sköta situationen, så att eleverna fortfarande kan känna sig trygga.      
I kursplanen för idrott och hälsa (1994, s.30) står det följande: 
 

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse för folkhälsan. Därför 
är det viktigt att barn och ungdom får kunskap om hur den egna kroppen fungerar och hur man 
genom goda matvanor, regelbunden fysisk aktivitet och friluftsliv kan förbättra sitt fysiska och 
psykiska välbefinnande. 

 

Enligt Raustorp har barn och ungdomars fysiska aktivitet minskat och därmed även den fysiska 
kapaciteten. Ett vanligt inslag i barnens vardag har blivit en miljö där de är stillasittande framför 
TV och dator. Eftersom barnen spenderar en mycket stor del av sin tid i skolan är det 
betydelsefullt att föra in rörelse i undervisningen (Raustorp, 2000). 
Sandborgh m.fl. (1988) menar att om man med jämna mellanrum genomför pausgymnastik höjs 
barnens arbetslust och det blir lugnare i klassrummet. De ger exempel på att det kan vara en 
ballonglek eller att man gör olika rörelser exempelvis att gå snabba myrsteg mellan bänkarna 
utan att krocka. De menar vidare att efter en stunds pausgymnastik har elevernas oroskänsla lagt 
sig och de kan börja arbeta igen (Sandborgh m.fl. 1988). Ericsson (2005) tycker att kroppsrörelse 
och motoriska övningar borde ingå som en helt naturlig del i skolans vardag, inte bara på 
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idrottslektioner. Hon tror att daglig fysisk aktivitet i skolan skulle kunna medför trivsel för både 
elever och personal. Ericsson anser att barnen i skolan borde få många tillfällen där de genom 
olika typer av rörelse kan träna sin motorik och dessutom uppleva rörelseglädje. Möjligheterna 
till detta varierar från skola till skola och Ericsson (2005) tycker att det vore önskvärt att alla 
skolgårdar i Sverige skulle kunna ge goda möjligheter för barnen att hoppa, springa, klättra gunga 
och leka (Ericsson, 2005). Ericsson menar vidare att skolan har en betydelsefull roll då det gäller 
barns motoriska utveckling och lärande. Idrotten är idag så gott som det enda ämnet där elever får 
möjlighet att genom kroppsrörelse utveckla och förbättra sin motorik. Skolan har ansvar för att 
alla elever erbjuds regelbunden fysiskt aktivitet under skoldagarna och detta gjordes tydligt i 
läroplanerna 2003. Följande tillägg kom i Lpo94: ”Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (Skolverket, 2004, sid.11) 
 
Det här citatet av Sören Kirkegaard som jag läste en gång tycker jag visar hur en lärare bör tänka 
på i sitt lärande med sina elever och det gäller på alla plan. 
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon 
är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. För 
att undervisa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det 
han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur 
mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av 
den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag 
vill lära, och därför måste jag förstå, att detta med att undervisa inte är att vilja härska utan tjäna. 
Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon(Sören Kirkegaard). 

3.6 Utemiljöns betydelse för inlärning 

Lars Owe Dahlgren & Anders Szczepanski (1997) menar att en skolgård är så mycket mer än 
bara en utegård, men de menar även att man måste se den från rätt perspektiv. De menar att det är 
viktigt att man tar tillvara på alla olika tillfällen som skapas i undervisningen och de påpekar att 
det är viktigt att man är flexibel och lite påhittig som lärare. Dahlgren och Szczenpanski menar 
att de är bra att använda sig av olika miljöer beroende på vad som ska läras in. Skogen, parken, 
soptippen, vattenreningsverket eller det omkringliggande natur- och kulturlandskapet menar de är 
bra exempel på miljöer som kan användas. De säger vidare att man inte ska var rädd för att 
utnyttja omgivningarna runtomkring skolan. Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att det i 
skogen och i naturen enorma möjligheter till att träna grovmotoriken. Där finns det nästan inga 
begränsningar på vad man kan göra, man kan bygga kojor, klättra i träd, balansera på stenar, 
bygga en egen hinderbana och de menar vidare att upplevelser som barnen får när de är ute 
kanske inte kan kopplas direkt till ett förutbestämt ämne utan att de olika delarna istället bildar en 
helhet. Man måste som lärare ha ett öppet sinne och vilja samt våga prova på nya saker med sin 
klass. De säger vidare att det gör att eleverna lättare minns när det får vara ute och röra på sig, än 
om de hade haft en ren ämnesbunden lektion. Utemiljön ger så mycket, det finns många olika 
färger, härliga dofter och många olika ljud samt upplevelsen av tystnad. Allt som finns 
runtomkring oss påverkar våra sinnen och sätter igång våra tankar menar Dahlgren & 
Szczepanski (1997). 
      Braute & Bang (1997) menar att när vi är ute och får uppleva naturen får man lära sig något 
nytt och det är lättare att lära eleverna att det är något man ska värna om. Är man aldrig ute i 
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naturen är det inte lätt att få en förståelse för den, menar Braute och Bang (1997). Att kunna se 
vad naturen kan tillföra oss för kunskap gör att inlärningen får en ny betydelse och barnens 
upplevelser ökar, man ska se naturen som en tillgång i lärandet, en möjlighet till att göra eleverna 
nyfikna säger Braute och Bang (1997). Det är väldigt viktigt att ta till vara på tillfällen som ger 
ett naturligt avbrott som kan vara att några har hittat ett litet djur eller det perfekta klätterträdet. 
Braute och Bang menar att pedagogerna måste sträva efter är att förmedla ett upplevelsebaserat 
lärandet. Många av landets skolgårdar och lekplatser är uppbyggda utifrån vad de vuxna vill ha. 
Det kan till exempel finnas ett par gungor och någon sorts klätterställning som är omgiven av 
sand. Frågar man däremot barnen och eleverna vad de vill ha på sina lekplatser och skolgårdar 
menar Braute och Bang att de oftast har väldigt enkla och billiga men kreativa idéer som de till 
och med själva kan hjälpa till med. Det kan vara att plantera lite träd och buskar, eller att få 
bygga odlingslådor i slöjden tillsammans med sin lärare. Det är känslan att eleven har varit med 
och byggt eller planterat detta som visar dem hur de själva kan påverka säger Braute & Bang 
(1997). Enligt Olsson (1995) är det viktigt att inte glömma bort att förändringarna måste få ta sin 
tid och att ha ett öppet synsätt och låt arbetet med skolgården vara fortlöpande och en ständig 
utvecklingsprocess. Synen på lärandet spelar en stor roll i utformandet av en god 
skolgårdspedagogik. Hon menar att skolgården är skolans största rum och att det kanske 
också är det mest välbesökta och hon tycker att man ska se möjligheterna till att använda 
det bortglömda rummet, alltså skolgården, i undervisningen. (Olsson, 1995) 

3.7 Lite om vad de Sydafrikanska styrdokumenten säger om rörelse 
I den Sydafrikanska läroplanen står det vad eleven uppnår genom att ha rörelse i skolan. 
”Learning involves your mind, your body and your emotions” (Curriculum. 2005). Det står 
däremot inget om hur mycket rörelse man ska ha i skolundervisningen. I (Curriculum 2005 
Lifelong learning for the 21th century) står det att lärarna själva bestämmer vad som ska vara på 
schemat så länge som de gynnar sina elever och deras behov.”Teachers will be free to develop 
their own learning programms as long as they take into account the various kinds of outcomes 
and complement the needs of the learners.” (Curriculum 2005 Lifelong learning for the 21th 
century) 
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4 Metod  

4.1 Var görs undersökningen? 
Vi var i en svart kåkstad i Sydafrika som ligger i Östra Kapprovinsen. I den kåkstaden bor det ca 
femtontusen invånare och den byggdes upp under apartheidtiden och det var dit den svarta 
befolkningen tvingades flytta när de var tvungna att lämna staden. Enligt lagarna som instiftades 
skulle raserna bo åtskilda från varandra utan tillstånd att vistas i någon annan kommundel än sin 
egen. Fattigdomen i kåkstaden är hög och ca 65 % av invånarna är arbetslösa och alkoholismen 
samt kriminalitet är utbredd som en följd utav apartheidtiden. Som om inte detta skulle vara nog, 
sägs de att omkring 40 % av befolkningen är smittade av Hiv-aids (Palm, 2003). 
På skolan jag var på går det ca 400 elever i åldrarna 4-10 år i tolv olika klasser, där det är en 
pedagog i varje klass. Alla lärare utom en är kvinnor.  
Intervjuerna spelades in på band med hjälp av en diktafon och jag gjorde även stödanteckningar 
för att vara säker på att jag fått med allt. Intervjuerna är ungefär 20 minuter långa och de 
genomfördes inne på ett kontor. Det var ganska tyst så det var inget problem med ljudet men 
dörren gick inte att låsa så emellanåt kom det in någon lärare. Det som var svårt under 
intervjuerna var att det ibland kunde bli missförstånd i språket. Det kunde ibland vara så att ett 
enstaka ord missförstods, men då snappade jag upp det ganska fort och omformulerad frågorna 
med andra ord, oftast förstod de då vad jag menade. Jag skickade inget introduktionsbrev till 
lärarna i förväg utan när jag anlände kåkstaden och till skolan berättade jag att jag skulle göra 
intervjuer till examensarbetet.  

4.2 Metodval 
Jag har valt att använda mig endast av kvalitativa intervjuer. Att jag har valt den metoden beror 
på att jag personligen ville prata med pedagogerna för att få fram mitt resultat, för att jag då 
lättare kunde ställa följdfrågor för att få fram hur de ser på rörelsen och dess betydelse för 
inlärningen och koncentrationen. Eftersom jag dessutom var i ett annat land tänkte jag att det 
skulle vara lättare att förklara för pedagogerna vad jag menar med mina frågor genom att göra 
intervjuer, än om jag hade lämnat ut enkäter. Litteraturen använder jag mig av för att belysa vad 
forskare och författare anser kännetecknar rörelse och dess betydelse för barnet och inlärningen 
och för att på det sättet få en beskrivning av mitt forskningsområde. 

4.3 Intervjuguide 
Innan jag åkte ner till Sydafrika hade jag förberett en intervjuguide som jag skulle utgå ifrån när 
jag gjorde mina intervjuer (se bilaga 1). Intervjuguiden hade jag som stöd vid intervjun för att få 
en struktur, inte för att följa till punkt och pricka. Jag började med några frågor kring 
intervjupersonen för att få en bakgrunds beskrivning och för att intervjupersonen skulle slappna 
av. Intervjuguiden fortsatte sedan med en allmän fråga kring lärande för att sedan smalna av allt 
eftersom och komma in på rörelse i allmänhet och avsluta med några frågor kring rörelsens 
betydelse för inlärningen.  
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4.4 Urval 

Den första dagen när jag kom till skolan berättade jag för rektorn vad arbetet handlade om och att 
jag skulle göra tre intervjuer. Hon gav själv inga förslag på vilka jag kunde intervjua utan jag fick 
själv gå runt och fråga. Det gjorde att jag inte hade någon aning om vilka som var bäst lämpade 
för mina frågor, så det var bara att välja några. 
Sedan sa hon att det bara var att fråga några lärare om de kunde ställa upp på en intervju.  

De tre personer som jag har intervjuat är två kvinnor och en man och de har arbetat på 
skolan mellan 10-20 år och är mellan 40-50 år. Min första intervju gjorde jag med en kvinnlig 
pedagog som arbetar i klass fyra på skolan. Andra intervjun genomfördes med den manliga 
pedagogen som även han har en fyra. Min tredje och sista intervju genomfördes med den andra 
kvinnliga pedagogen som arbetar i en trea.  

4.5 Genomförandet 

Under min tredje dag på skolan fick jag möjlighet att genomföra två av mina intervjuer. 
Intervjuerna genomfördes på ett kontor där vi kunde sitta ostörda men dörren gick inte helt att 
stänga och någon gång kom det in någon och störde lite, men det var inget som gjorde att 
resultatet påverkades. Resultatet dokumenterades med hjälp av en diktafon och genom 
stödanteckningar. 

4.6 Databearbetning 
Jag har lyssnade av alla tre intervjuer och skrev ner dem och översatte dem till svenska direkt när 
jag hade genomfört intervjuerna. Två av intervjuerna var det lite lägre volym på men jag spolade 
tillbaka många gånger och lyckades notera allt. Jag använde mig av en diktafon för att jag ville 
försäkra mig om att jag skulle få med alla svar som lärarna gav mig. På så vis behövde jag inte 
koncentrera mig på att hinna med att skriva ner allt just då. När jag kom hem till Sverige igen 
skrev jag ut intervjuerna på engelska. Jag analyserade samt letade efter likheter och skillnader i 
intervjusvaren. Jag studerade sedan de olika intervjuerna och granskade de svar jag fått.  

4.7 Reliabilitet och validitet 
Då jag har valt att intervjua endast tre lärare på en och samma skola ger den här undersökningen 
inte en rättvis bild över vad alla lärare i Sydafrika tänker kring min fråga. Jag kan då heller inte 
dra några generella slutsatser utifrån deras tankar. Dock skulle deras tankar kunna vara likartade 
med de övriga lärarna på skolan då de arbetar på ett liknande sätt. Jag anser att jag får fram 
lärarnas tankar kring ämnet och att det är ärliga svar. Vid några tillfällen när eleverna har varit i 
klassrummet eller kommit in vet jag inte säkert hur mycket lärarna har vågat säga men jag fick 
känslan av att det inte bekom dem vid de tillfällen eleverna skulle kunna höra. 
   I frågan om validiteten till undersökningen har jag fått svar på det jag ville undersöka men med 
lite svårigheter då det kom till engelskan. Då engelskan utgör både min och respondentens andra 
språk medförde detta att det ibland var svårt att få fram exakt det jag ville.  
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4.8 Etiskt förhållningssätt 

Underökningen jag gjort var konfidentiell. Intervjupersonerna är kända för mig, både med namn 
och som person. Dock så är intervjupersonerna anonyma för övriga läsare då jag inte nämner 
deras namn i uppsatsen. Detta är för att intervjupersonerna skulle kännas sig trygga under 
intervjun och uttrycka deras ståndpunkt utan att vara orolig för att de som personer skulle 
synliggöras.   
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5 Resultat 
För att få svar på mina frågeställningar om hur rörelsen påverkar koncentrationen och 
inlärningen i skolan, vad skolans utemiljö har för betydelse för inlärningen och vilken 
betydelse rörelsen har för undervisningen i skolan, har jag gjort kvalitativa intervjuer. Jag har 
valt att placera mina intervjuer som en bilaga. I bilagan är intervjuerna nedskrivna på engelska 
och eftersom jag tycker att nyanserna i orden kan försvinna och förståelse i dessa om jag 
skulle översätta dem till svenska. Jag har som tidigare nämnt, intervjuat tre pedagoger.  

5.1 Resultat av intervjuer 

På frågan hur de jobbar med elever som har problem med inlärningen svarade lärare 1 att det 
inte finns någon hjälp för elever med allvarliga problem utan att de mest får sitta och följa 
med så gott de kan. Hon menar att hon inte är utbildad och inte vet hur hon ska möta dem. 
Lärare 2 berättar att han brukar ta de som har det svårt till mindre grupper där han lättare kan 
hjälpa dem. Han säger att det även kan vara efter skolan. Han brukar jobba mycket praktiskt 
och göra saker som gör det lättare för eleverna att komma ihåg, t.ex. genom att säga en ramsa 
eller koppla det till en bild. Lärare 3 brukar tillbringa mer tid med dem som har det svårt och 
försöka ta fram speciella uppgifter som gör det lättare för dem att förstå. Hon berättar också 
att hon ibland får ta allt från början med dem för att de verkligen ska förstå.  
 
När jag frågade vad de gör med de elever som har svårt för att koncentrera sig menade lärare 
1 att närheten till de eleverna är viktig, för att de då känner att det inte behöver vara en stor 
sak om de inte kan göra samma saker som klasskompisarna. Hon menade att det är viktigt att 
ta dem individuellt och hjälpa dem med deras problem. Lärare 2 säger att tydlighet och 
struktur är mycket viktigt och att han brukar ändra uppgifterna just för dem. Han tycker att 
disciplin är viktigt för eleverna som har koncentrationssvårigheter och han ser ut vad som är 
viktigast för dem att hinna med att göra. Han menar att de inte behöver hinna med alla saker 
för om man koncentrationssvårigheter hinner man inte lika mycket som de andra. Han har 
även ett avtal med några av eleverna som brukar få spring i benen, då får de lov att springa 
några vändor ute på skolgården. Lärare 3 tycker det är viktigt att finnas till hands för dem, så 
att de kan komma och prata när de vill och att det är viktigt att de känner sig trygga och göra 
dem införstådda med att de kanske inte alltid kan göra samma saker som klasskamraterna.  
 
På frågan vad problemen som eleverna har kan bero på, det vill säga problem som 
koncentrationssvårigheter och andra inlärningssvårigheter, menade lärare 1 att problemen kan 
ha olika orsaker. Hon berättar att det finns sociala problem som kan påverka problem i skolan, 
men att det också kan vara hälsoproblem, då det finns de elever som är HIV, eller barn som 
har förlorat sina föräldrar i aids. Lärare 1 berättar också att det inte är alla som får den hjälp 
de behöver hemma med t.ex. läxor. Lärare 2 menar också att ett av huvud problemen är att 
föräldrarna till barnen inte är utbildade och kan därför inte få den hjälp de behöver med läxor. 
Därför menar han att det kan vara svårt för eleverna att göra sina läxor. Han tror även att en 
anledning är att eleverna är fattiga och att det inte är alla som får mat hemma och om man inte 
har mat i magen så kan man inte tänka ordentligt. Lärare 3 håller med de andra om att 
problem hemma kan vara en orsak, men att det i vissa fall bara handlar om att eleverna har 
svårt för att koncentrera sig och då brukar hon låta dem gå ut och springa av sig på skolgården 
tills de varvat ner. 
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Jag frågade om de någon gång hade använt fysisk aktivitet som hjälp för eleverna och alla 
lärarna berättade att de brukar använda sig av fysisk aktivitet. Lärare 1 berättar att hon märker 
att hennes elever är mycket mer koncentrerade när de har varit ute och rört på sig. Hon menar 
också att de som har det svårt med bland att annat koncentrera sig på lektionerna i 
klassrummet många gånger är bra på saker de kan göra utomhus och om de får möjligheten att 
visa vad de är bra på blir de riktigt stolta och hon menar att det är bra för dem. Lärare 2 brukar 
gå ut med sina elever och att det brukar spela bland annat fotboll. Han tycker som lärare 1 att 
det är viktigt för eleverna att få visa dem vad de är bra på, speciellt om de har det svårt i 
klassrummet. Han tycker att det är viktigt att ge eleverna tid ett tag varje dag att få göra det de 
är bra på. Lärare 3 brukar ibland sjung eller rimma med sina elever och brukar även använda 
hela kroppen i till exempel dans. Hon berättar att hon brukar jobba en del praktiskt och att hon 
tycker att det är viktigt att eleverna är fysiska.  
 
Jag gick vidare och frågade om de har idrott på schemat på sin skola och vad de i så fall gör. 
Alla lärarna berättar att det finns idrott på schemat på skolan och att det är en gång i veckan. 
Lärare 1 och två håller själva i undervisningen medan lärare 3 låter någon som kan mer om 
idrott och rörelse, ta hand om hennes elever. Lärare 1 berättar att de brukar spela fotboll och 
springa samt leka olika lekar, men säger att det hade underlättat om de hade haft någon plats 
med skydd ifall det är kallt. Nu får de ibland stanna i klassrummet, men där är det så litet så 
det är svårt att röra sig så mycket. Lärare 2 säger att han tycker att det är väldigt bra med 
idrott och även han brukar spela fotboll. Lärare 3 som inte själv har hand om idrotten säger att 
hon tycker det är bra eftersom de är mer pigga efteråt.  
 
När jag frågade på vilket sätt de tror att idrotten kan påverka resten av ämnena i skolan 
svarade lärare 1 att idrotten har ett bra inflytande på resten av undervisningen. Hon tycker att 
det är viktigt att de får leka av sig och ha kul. Hon säger också att det är viktigt att eleverna 
får visa vad de är bra på, för då blir de stolta och det gör dem starkare i klassrummet. Hon 
tycker även att de är mer koncentrerade efter en idrottslektion. Hon brukar säga att ett friskt 
huvud har en frisk kropp. Lärare 2 menar att ju mer man är ute och rör på sig desto aktivare 
hjärna och kropp får man, han säger också att kroppen blir stark av att röra på sig och är man 
stark i kroppen är man stark i hjärnan. Lärare 3 tycker även hon att det är bra för eleverna att 
röra på sig och säger att det är bra eftersom de tycker att det är kul och att de är piggare och 
mår mycket bättre efter. 
 

Hur ofta eleverna gör någon fysisk aktivitet beror enligt lärare 1 på hur ofta lärarna tar med 
eleverna ut till grusplanen. Även under vissa lektioner när man ska göra något praktiskt eller 
en uppgift som man behöver gestalta på något vis kan man använda rörelse för att lära sig det. 
Enligt Lärare 2 så gör eleverna många fysiska aktiviteter på rasten och ibland på 
eftermiddagen när de tränar olika slags idrott eller så spelar eleverna fotboll. Även lärare 2 
menar att man använder det ibland under lektioner då man gör rörelser som hänger ihop med 
det ämnet man har just då. Lärare 3 säger att en del lärare gör övningar i klassrummet med 
eleverna.  
 
På frågan om de använder rörelse i klassrummet säger lärare 1 att gör det mest om det inte är 
så varmt ute och om hon ser att det behövs. Hon använder det om hon vill att eleverna ska 
mjuka upp deras muskler. Lärare 2 säger att han använder det när han ser att det behövs. 



 
 

Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 20 

Ibland när lärare 2 säger att de använder sig av övningar i klassrummet när han ser att 
eleverna är halvt sovande, de dansar och sjunger bland annat. När de har matematik och de 
arbetar med t ex vinklar så låter han eleverna göra det med armarna. Lärare 3 säger att hon 
personligen inte använder sig så mycket av fysiska övningar i klassrummet utan att det endast 
om hon brukar vilja fräscha upp deras tankar, eller för att bryta isen.  
 
Jag frågade vad rektorn säger om rörelse i skolan och alla lärare menade att rektorn 
uppmuntrar dem till att röra på sig och eleverna och att de ska det. Lärare 1 och 2 säger att de 
inte har något speciellt de måste göra, utan att det är upp till lärarna att göra vad de vill. 
Lärare 3 berättar att rektorn brukar hjälpa till att ta fram övningar de kan göra med eleverna 
och att hon brukar använda sig av dem två gånger i veckan, men att det är upp till lärarna hur 
ofta till vill aktivera barnen.  
 
Jag frågade om det finns någon speciell tid på dagen då de tycker att sina elever lär sig lättare 
och om de som lärare kan göra det lättare för eleverna. Lärare 1 menar att hennes elever lär 
sig lättast på morgonen eftersom de är pigga då. Hon har alltid matematiklektionen på 
morgonen eftersom det är ett ämne då man måste vara koncentrerad, så tar hon de lättare 
lektionerna på eftermiddagarna då de är trötta. Lärare 2 ser att hans elever koncentrerar sig 
bäst och har det lättare att lära sig när de har varit ute och rört på sig. Han säger att han kan 
hjälpa sina elever på eftermiddagarna och att han försöker få dem intresserade så att de vill 
lära sig. Lärare 3 tycker att de har lättare för att lära sig när de har kul, så hon tycker att man 
som lärare ska försöka skapa roliga lektioner. Lärare 3 håller med lärare 1 om att de lär sig 
som bäst på morgonen.  
 
Jag berättade för dem om att man ibland brukar säga “det du gör med kroppen fastnar i 
knoppen” och frågade sedan om de hade hört om det förut och vad de tyckte om det. Alla 
berättar att de har hört uttrycket förut och att de tycker att det stämmer. Lärare 1 skrattade och 
berättade att eleverna gillar att använda kroppen och att många afrikaner gör det. Hon berättar 
att det är viktigt att röra på kroppen och att det är lättare att lära om man tar hjälp av den. 
Lärare 2 säger att han vill att hans elever ska var ute och vara fysiskt aktiva även efter skolan, 
eftersom han menar att om de inte är det så får de inte tillräckligt med energi för att klara av 
att tänka, lära och koncentrera sig i skolan. Lärare 3 säger att hon tror att kunskapen lättare 
sätter sig fast i huvudet om man använder kroppen som hjälp när man lär sig. 
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6 Analys och diskussion 
Det resultat som har framkommit genom intervjuer och observationer på skolan visar att 
pedagogerna arbetar med rörelseaktiviteter i verksamheten. Pedagogerna belyste att det är 
viktigt att arbeta med rörelse och lek i skolan och de försöker använda sig av rörelse i 
undervisningen så gott de kan på något sätt för att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter 
och för att få eleverna att röra på sig. Några vanliga metoder de använder sig av är lek, 
utomhusaktiviteter, dans och ramsor. De jobbar mer eller mindre med det, men alla menar att 
leken och andra former av skapande verksamhet spelar en betydande roll i barnets liv och 
utveckling.  
      Jag tycker att det är viktigt att man tar hänsyn till dem som har svårt för att koncentrera 
sig, men det kan vara svårt att förstå om man själv inte har svårigheter med det. De flesta av 
oss klarar av att bara koncentrera sig på en sak i taget, t.ex. på tv:n. Om det brakar till i köket 
flyttas koncentrationen från tv:n till köket. Ett starkare intryck kan alltså överrösta det vi har 
vårat fokus på. Vi kan flytta koncentrationen ganska snabbt mellan olika intryck. Vi känner 
glaset i handen när vi lyfter det, vi hör ljudet av glas som klingar när vi för dem mot varandra, 
vi ser färgen på glaset när vi håller upp det mot ljuset och vi känner smaken när vi för det till 
munnen och låter en klunk skölja runt i munnen. Vi klarar av att ta emot ett intryck i taget. Vi 
är ofta så hårt tränade i att vara aktivt medvetna om en sak i taget att vi går miste om många 
intryck. Men de som har koncentrationssvårigheter, som kanske lider av ADHD är medvetna 
om alla intryck samtidigt och måste stänga av dem för att klara av att hantera dem. Deras 
intryck är att intrycken är för många samtidigt, deras koncentration går åt till att sortera bort 
allt som inte är relevant för tillfället. Om man ser på det här tycker inte jag att det är svårt att 
de som har problem med det har svårt med uppmärksamheten. Om man då aktiverar dem och 
ser till att ta in rörelse dagligen på schemat tror jag att det skulle underlätta och göra det 
lättare för dem att koncentrera sig när de sen ska jobba vidare med en uppgift. 
      Ericsson (2005) tycker att kroppsrörelse och motoriska övningar borde ingå som en helt 
naturlig del i skolans vardag, inte bara på idrottslektioner. Hon tror att daglig fysisk aktivitet i 
skolan skulle kunna medför trivsel för både elever och personal. Vid frågan hur ofta eleverna 
gör någon fysisk aktivitet, så var det delade meningar hos de intervjuade. En lärare menade att 
det beror på hur ofta lärarna tar med eleverna ut till grusplanen, men att det även kan 
förekomma på vissa lektioner. Enligt en annan av de intervjuade så gör eleverna många 
fysiska aktiviteter på rasten och ibland även på eftermiddagen när de tränar olika slags idrott. 
En annan av pedagogerna jag intervjuade menar att en del lärare gör övningar i klassrummet 
med eleverna, men ingen av dem kunde ge något direkt svar på hur ofta de har fysisk rörelse. 
På den skolan där jag gjort mina intervjuer berättar lärarna att de har idrott en gång i veckan, 
men någon berättar att det finns övningar som rektorn tar fram som man kan göra med sina 
elever utöver idrottslektionerna. Jag fick själv se när de gjorde dessa övningar ute på 
skolgården. De stod då på olika led och härmade läraren som stod och gjorde olika rörelser. 
Enligt de Sydafrikanska styrdokumenten är det upp till lärarna att hur ofta de tar in rörelse i 
skolan. För mig som är intresserad av rörelse så tycker jag att det är för lite idrott att det är för 
lite idrott både i den sydafrikanska skolan, men även i den svenska. 
En av lärarna pratar om a healthy mind in a healthy body och hon upplever att rörelse är bra 
för att fräscha upp hjärnan så att eleverna kan bli piggare. Och det står även i Curriculum. 
2005 där jag hämtat det här citatet: ”Learning involves your mind, your body and your 
emotions”.  
      Kadesjö (2001) menar att många barn har idag svårt att hålla fokus på det de skall göra. 
Det som då sker i klassrummet är att eleverna skapar en oro, bland alla i klassrummet, genom 
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att gå runt och stöka. Han anser att barn med koncentrationssvårigheter ofta gömmer detta 
med bus och olika sorters undanflykter som ofta beror på svårigheter med automatiserade 
rörelser. Om man då som lärare istället kan försöka komma överens med de här barnen att de 
ska säga till om de känner att det blir jobbigt så kanske man kan undvika dessa situationer. 
Man kan till exempel göra som lärare 2 berättade att han gör med elever som har det svårt 
med koncentrationen: “I have like a contract with some of my learners, like if they feel that 
they need to run or just leave the classroom for a while, they can run round the playground 
and when they are finished they come back to classroom. I think that they work for them, they 
come back and can start to work again”.  
      Sandborgh – Holmdahl (1988) skriver att det räcker med en kort stunds grovmotorisk 
aktivitet för att öka blodgenomströmningen och för att höja spänningen i musklerna. Det gör 
att uppmärksamheten och koncentrationen ökar. De menar att man genom att göra ett kort 
avbrott i lektionen och göra en rörelseramsa såsom ”huvud, axlar, knä och tå” gör det lättare 
för eleverna att arbeta koncentrerat och de orkar mer. Alla pedagogerna jag intervjuat berättar 
att de brukar bryta upp och göra en paus i lektionerna när de märker att det finns behov av att 
göra något praktiskt.  
”After a period when you se, that there is some of them that is half a sleep then I let them 
stand up and do some exercises. We usually sing and dance when we do those exercises” 
(lärare 2). Men när ska man ha pausen? Ska den vara inplanerad, då kanske eleverna drabbas 
om de sitter och arbetar koncentrerat med en uppgift, men även om det läggs in efter behov är 
det nästan alltid någon som drabbas. Alla har inte samma behov och det är en svår avvägning 
som jag tror kräver att lärarna kan vara flexibla och lära sig att läsa av sina elever, så de vet 
vad som är bäst för sina elever. 
      Kadesjö menar att det är viktigt att läraren har en grundtrygghet i sig själv, eftersom 
lärarens självkänsla är sammankopplad med hur barnen engagerar sig i undervisningen. Att 
man genom att vara trygg i sig själv även skapar en trygghet hos eleverna (Kadesjö 2001). 
Trygghet och tillit är viktiga förutsättningar för att kunna ha ett ömsesidigt utbyte mellan 
lärare och elev. Lärare 2 i intervjuerna vill att eleverna ska vara trygga i hans sällskap och att 
de ska ha en speciell relation till varandra: 

 
I see the learners as my own children, and I want them to know that I´m here for them and that 
they can talk to my about everything. I have a open communication with my learners and I think 
that is important. If  I can feel comfortable as a teacher and think the learners will feel the same 
(lärare 2) 
 

Rörelse och idrottsträning påverkar kroppsliga och själsliga funktioner. Positiva effekter har 
visats inom områden som, språkutveckling, begreppsbildning, jaguppfattning och 
självförtroende. Förmågan i hur man uttrycker sig i tal och skrift. Även samarbetsförmåga, 
anpassningsförmåga och hänsynstagande har rörelse visats ha effekter på (Nordlund m.fl., 
1998). Vid frågan - på vilket sätt de tror att idrotten kan påverka resten av ämnena i skolan 
svarade alla lärarna att det gjorde en bra inverkan. Lärare 1 sa att det är viktigt att eleverna får 
visa vad de är bra på, för då blir de stolta och det gör dem starkare i klassrummet. Lärare 2 
menar att ju mer man är ute och rör på sig desto aktivare hjärna och kropp får man, han säger 
också att kroppen blir stark av att röra på sig och är man stark i kroppen är man stark i 
hjärnan.  
      Sandborg-Holmdahl & Stening (1993) menar att genom lek och rörelse kan barnet i en 
positiv och accepterad miljö, skapa en positiv bild av sig själv. Tryggheten kan vara att klara 
av att utföra en rörelse och om barnet får speciell uppmärksamhet kan det höja barnets 
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självuppfattning. För att kunna känna självförtroende så måste man ha en bra 
kroppsuppfattning. Kroppsuppfattning är kunskap om kroppens delar och dess djupkänsla en 
känsla för vad muskelspänning är och kroppsdelarnas olika innebörd.  
      Det jag fick fram ur styrdokumenten i min undersökning är att det inte står så mycket om 
rörelse, det nämns bara lite om vilka positiva egenskaper ämnet har. På ett ställe i den 
sydafrikanska läroplanen så står det att det är lärarna som bestämmer hur de lägger upp 
schemat så länge de utgår ifrån elevernas behov. “Teachers will be free to develop their own 
learning programs as long as they take into account the various kinds of outcomes and 
complement the needs of the learners.”  
Rörelse är viktigt för all utveckling det har litteraturen visat på och resultatet jag fått genom 
mina intervjuer visar att de Sydafrikanska lärarna är medvetna om det. 
      Dahlgren och Szczenpanski menar att de är bra att använda sig av olika miljöer beroende 
på vad som ska läras in. Skogen, parken, soptippen, vattenreningsverket eller det 
omkringliggande natur- och kulturlandskapet menar de är bra exempel på miljöer som kan 
användas. De säger vidare det finns enorma möjligheter till att träna grovmotoriken i skogen. 
Där kan man bygga kojor, klättra i träd, balansera på stenar, bygga en egen hinderbana. 
Utomhusaktiviteter behöver inte kräva så mycket planering är man motiverad som lärare finns 
det mycket man kan göra. Två av lärarna menade att det är viktigt att vara ute för att alla 
elever ska få visa vad de är bra på och att det är viktigt att man berömmer dem och visar att 
man ser dem. “If they play outside, do activities outside they can show us things they can do 
and they are proud of that. If they have problems in the classroom maybe they can show me 
something they are good at outside.” (lärare 1) Något som kan vara svårt för lärarna på skolan 
där jag var är att ta med sig sina elever ut i skogen, eftersom det inte finns någon i närheten. 
Braute och Bang (1997) menar att det är väldigt viktigt att ta till vara på tillfällen som ger ett 
naturligt avbrott som kan vara att några har hittat ett litet djur eller det perfekta klätterträdet. 
Det här håller jag helt med om. Jag minns ett tillfälle när jag var ute med min vfu-klass här i 
Sverige. Det var några elever som hittade några grodyngel när vi gick från matsalen, det här 
tyckte jag kunde intressant, så jag bad dem att ta med lite i en påse. Sedan följde vi 
utvecklingen från grodyngel till groda. Vi tog in grodor på olika sätt, vi sjöng om grodor, läste 
om grodor och var ute i naturen och kollade på grodor, vi var till och med i badhuset och 
simmade som grodor. Eftersom det var elevernas egna initiativ var det något som alla i 
klassen var engagerade i och det var ingen som klagade. 
      Jag anser att jag har fått svar på min frågeställning; Hur rörelse påverkar koncentrationen 
och inlärningen, hur viktig är utemiljöns betydelse för inlärningen och hur lärarna ser på 
rörelsens betydelse för resten av undervisningen. Utifrån det jag såg med mina egna ögon får 
barnen både utomhus och inomhus ta del av rörelseaktiviteter under tillfällen på dagen. 
Pedagogerna använder musik och sång i sitt arbete med rörelse för att göra de mer 
inbjudande.  
 
Avslutning  
Att ha fått vara med i skolverksamheten tycker jag har varit givande, jag har på detta sätt 
blivit mer insatt i hur pedagogerna i ett annat land arbetar med rörelse i skolverksamheten.  
Det jag upplevde svårt under intervjutillfällena var att det ibland var komplicerat att göra sig 
förstådd, detta från både min egen och de intervjuades sida. Jag tror att det till stor del beror 
på att både jag och de intervjuade inte har engelska som vårt modersmål.  
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Även om jag i denna rapport har pekat på just rörelsens betydelse för barnets inlärning och 
koncentration är jag medveten om att det finns många andra faktorer som också är avgörande 
för utvecklingen.  
Jag tycker att det har varit mycket intressant att studera detta ämne och jag tror att jag i mitt 
framtida yrke som lärare kommer att arbeta mycket med rörelse. Rörelsen påverkar så många 
olika aspekter och genom litteraturstudierna så har jag fått kunskap om vilka och varför. 
Studien har visat mig vikten av att förmedla rörelse till våra kommande generationer så att vi 
inte går miste om viktiga saker som kan stimulera till en positiv utveckling. Jag är säker på att 
jag kommer att ha stor nytta av de kunskaper som jag har införskaffat mig genom intervjuer 
och litteratur.  
Resan till Sydafrika och människorna där kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat.  
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Intervjuguide        Bilaga 1 
 
1.How do you work with learners that have problems to learn? 
 
2. What can the problems that the learners have, depend on? 
 
3. What do you do with the learners that have problems to concentrate? 
 
4. Have you ever used physical activity as help for these learners? 
 
5. Do you have physical education as a subject here in your school?  
 
6. In what way can pysical education make an influence to the other subjects in school, do you 
think? 
 
7.During the day how often do the learners do some kind of exercise?  
 
8. Do you have physical exercises in the classroom?  
 
9. What do your princible say about human movements in school? 
 
10. Is there any special times during the day, you think that your learners learn easier? 
    And can you as a teacher make it easier for the learners? 
 
11. Sometimes we use to say “What you do with your body gets into your mind”. Have your   
heard this before? What do you think of that? 
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Intervjuerna      Bilaga 2 
 
 
Intervju lärare 1 (Kvinna)                         
      
1.There is no help for the learners that have serious problems, because we get no help with 
that. They are just stay in the classroom, we don´t do a thing about them, because I am not 
trained. 
 
2. Yes there is problems, different problems, there are educational problems like problems in 
class fond of the social problems. Sometimes there is health problems, because we do have 
learners that are sick. We have learners that are HIV positive here in my classroom. 
So maybe the child i stay with their parents, young parents, and the parents die in AIDS. They 
come to a new place and that can effect them and make problems in school. Not all of the 
children can get help home, the parents not always care. Sometimes the parents get drunk, 
because there is a lot alkoholics here. 
 
3. I take the ones with problems to concentrate individually and help them. I also try to tell 
them what will happen next, so they can prepare themselves. Att man är med vid sidan om 
och förklarar vad som kommer att hända så de vet i förväg. 
 
4. Yes we do, we have in our program physical activity. It is good I think, because if the 
learners have been outside and playing they are more concentrated when they enter the 
classroom. If they play outside, do activities outside they can show us things they can do and 
they are proud of that. If they have problems in the classroom maybe they can show me 
something they are good at outside. 
 
5. Yes we do have. It is once a week and I do it self with my class. We play game in 
playground and do things like running and play football and so. But if we can get some 
playgrounds, maybe shelter if it is cold, it would make it easier for us. 
Sometimes we stay in the classroom, but it is small and you can not do so much. 
 
6. Yes it make a big inluence when we have physical education. All the learners play and you 
notice them. They  are proud when they can show us what they can do. It will make them 
strong in classroom. I can see that activities are good for my learners and the one that have 
problems in class, they are more koncentrated after. Here we say a healthy mind in a healthy 
body and I think it is good so the learners can be more alert. In my class when I teach if I see 
that they are tired or so, I let them do something just smal moving their bodys because 
exercise revitalises the ones mind.  
 
7. that is particular to how often the teatcher takes them to the field for exercising. It can 
happen sometimes during the day or when they are learning something.  
 
8. Not really in the classroom this can happen if you see it´s not to hot outside you can do 
some exercises just to loosen up the muscels so it´s just to try to revice them you see so there 
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are no activetys that is specific or beeing said to be done in the classroom. You do it if you se 
it is needed.  
 
9. Our princible say that we must have physical activities but we have no special activities, we 
do what  want. 
 
10. The learners learn easier in the morning, becuase they are not tired. I always have maths 
in the morning. I can make it easier, so I for example take easier lessons in the afternoon. 
When they are tired. 
 
11. Haha! Yes I have heard about it and it is true. I think, yes. The learners love to use their 
body. Lots of african do. I sometimes stop one lesson and do something else if they are not 
concentrated. It is important to move your body, and it is easier to learn with your body. 

 
 
 
Intervju lärare 2 (Man) 
 
1. Difficulties, yes I do sometimes take them to smaller groups, maybe after school. I try to 
assist them and help them. I do a lot of practical, practical things you know. Things that make 
it easier for them to remind. We use fingers and so you know and other activities like music. 
 
2. Yes, one of the main problems is, maybe the parent are not so educated so they live with 
their grandparents. Some of the learners one gets help in school. So it can be heard for them to 
do their homeworks, because they do not get the help. They are poor and some of them don´t 
get food home. And if you have empty stomach and are hungry, you can not think. 
 
3. I think it is very important to give them structure in school and change the exrcises for 
them. I think discipline is good for learners that have problems to concentrate, so thay know 
what happens. They only have to do the most important things, because they do not work as 
fast as the other learners. I have like a contract with some of my learners, like if they feel that 
they need to run or just leave the classroom for a while, they can run round the playground 
and when they are finished they come back to classroom. I think that they work for them, they 
come back and can start to work again.  
 
4. we go outside, we got a program here in school. A special day during week we play 
football and run round the school. If we don´t they get tired. Many of the earnes can be good 
in lots of different things they can do outside, but thay maybe have problems in the classroom. 
I think that thay have to get the time to do what they are good in for some hours every day. 
 
5. I think it is very good with physical education and I have that once a week with my 
learners. We play for example football. 
 
6. The more you are outside, the more active brain and body you will get. It is important that 
the learners can play when it is time for that. The body will get strong if you are active in a 
physical way and if you have a strong body you will have a strong mind. 
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7. They do some kind of exercise during break and in the afternoon when they are doing some 
training for athletics or soccer and so on. They are also doing some kinde of excercise during 
a lesson sometimes when they have to stand up and do a movement according to the subject 
they are having  
 
8. Yes we have exercises. After a period when you se, that there is some of them that is half a 
sleep then I let them stand up and do some exercises. We usually sing and dance when we do 
those exercises. We sometimes train right and left I think that is important. Go from left to 
right and back to left and up and down and so on. I think it is good because we train different 
things in the brain. If we have maths and work with angles we can use our arms. 
 
9. We do what we want, but the princible encourage us to use physical activities. All of the 
teachers do that. 
 
10. When we have been outside they are more alert and they are more koncentrated. It make it 
easier for those ho have problems in school. During the afternoons I can help them and I try to 
make them interested so they want to learn. We sing and play, because I think that can make it 
easier for them to learn. I see the learners as my own children, and I want them to know that 
I´m here for them and that they can talk to my about everything. I have a open communication 
with my learners and I think that is important. If  I can feel comfortable as a teacher and think 
the learners will feel the same.   
 
11. Yes I have heard of it and it is absolutely right. I want my learners to be outside also after 
school and do some activities. If you are not physical alert you don´t have the energy for 
thinking, learning and concentrating in school. 
 
 
 

.Intervju lärare 3 (kvinna) 
 
1. If I see that some learners have problems to learn I spend more time with them, give them 
special tasks and try to make them understand. Sometimes I have to start from the beginning. 
 
2. They can have problems home. You have to get to know all of your learners so you can 
help them. Sometimes the problem for some learners can be to koncentrate. I tell them to go 
outside and run for some minutes. You have to be patient as a teacher. 
 
3. I think it is important to that I am there for them, and that they can feel comfortable. I also 
think that it is important that I talk to them a lot so they understand that they maybe 
sometimes, you know can´t do the same things as the other learners.  
 
4. Yes I do, Sometimes we rhyme and sing. We also use the hole body in different ways, like 
dancing. The learners like to do some physical activities. I work practical a lot  and think it is 
very important for my learners to be physical and I try to do some things every day. 
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5. The learners do have physical education, but not with me. They have it once a week. I think 
they are more alert after their physical education 
 – Why don´t you have the P.E with them? 
I do not think it is so much fun and I don´t know how to do. I think it is better for them to be 
with a teacher that can give them a good time so they can play and be physical. 
 
6. I think it is good for them to be active, they think it is fun and they are feeling much better.  
They are alert and it is easier for them to concentrate. 
 
7. Some of the teachers do their exercises in the classroom, and that can be every day. 
 
8. I personally don´t have exercises in the classroom, only when I would like to refresh their 
minds or if I want to break the ice. If they are not concentrated I sometimes rhyme with them. 
In my opinion I think it easier for the learners to learn with the help of rhymes.  
 
9. Our princible tell us to activate our learners and she use to give us some exercises that we 
can do with them. I do the exercises twice a week at least. The pricible do not say how often 
we shall do physical activities, it is up to me as a teacher. 
 
10. It is easier for them to learn when they have fun, so I thnik that teachers should try to 
make the lessons funny. They use to work good and concentrated when we have been singing. 
They are also learning easier during the morning, when they not so tired. 
 
11. Yes I have. I think that every child should be physical active, because then they have the 
energy for the hole day in school. I think that the knowledge gets to your mind easier if you 
use your body as a help when you learn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


