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Abstract 
 
According to a lot of people, movement contributes with a whole lot of positive things such 

as, learning, a better bodyknowledge, fellowship and koncentration. Movement has also 

proved to support many things regarding childrens development. According to Gun Sandborg-

Holmdahl who is a teacher in pedagogic and Birgitta Stening who is an physical education 

teacher, movement and games commits many of the human senses wich contributes childrens 

ability to use their amagination and also spontanity. Games and movements have also shown 

to have good effects when it comes to childrens increased feeling to learn things. I have in this 

study, studied the South African school and their wiew on movement in school. Is movement 

activities commonly in their teaching and how much knowledge do they have about 

movement and it’s effect on, for example, the learning ability. I interviewed four teachers, on 

a school located in Cradock, in the Western Cape province. The students go from grade five 

to grade seven. All teachers has several years experience of teaching. The result shows that all 

teachers think that movement is improtant, for example with the purpose to cheer up the 

childrenms mind. The subject physical-education does not exist anymore, when the new 

curriculum came there was no more room left for physical-education as a subject says one of 

the teacher. Three of the teachers think that the children, in spite of the lack of physical-

education as a subject in school, the children move enough they believe. The fourth teacher 

tough, believes that the students moves a lot more before the new curriculum came. Three of 

the teachers believe that boys move more than girls do, as well in school as in their sparetime. 

One of the teachers believes that this can mean that boys get bigger possibilities to participate 

in sport activities in comparacy to girls who must help out more with the domestic duties. The 

learners play a lot of games and they play football during the 30 minutes break that they have 

during the schoolday. 
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Sammanfattning 
 
Rörelse anses enligt många bidra till många positiva saker så som inlärning, bättre 

kroppsuppfattning, gemenskap och koncentration. Rörelse har visats främja många saker i 

tanke om barns utveckling. Enligt Sandborg-Holmdahl & Stening (1993) engagerar lek och 

rörelse många sinnen vilken främjar barns förmåga att använda sin fantasi och spontanitet. 

Lek och rörelse har även visats ha goda påverkningar gällande barns ökade lust att lära. Jag 

har i denna uppsats studerat hur man i den sydafrikanska skolan ser på rörelse i skolan. Är det 

vanligt att man använder sig av rörelse aktiviteter i den Sydafrikanska skolan och vilka 

kunskaper har man egentligen om rörelse och dess effekter vid exempelvis inlärning? Jag har 

intervjuat fyra lärare verksamma på en skola belägen i Cradock, Västra Kapprovinsen. 

Eleverna på skolan går från årskurs fem till årskurs sju. Samtliga lärare har flera års erfarenhet 

av läraryrket. Resultatet visar att samtliga lärare anser att rörelse är viktigt, och då bland annat 

i syfte för att ”pigga upp barnens tankar”. Ämnet idrott existerar dock inte längre, utan ämnet 

fick till följd av den nya läroplanen prioriteras bort berättar en av lärarna. Tre av lärarna anser 

att barnen, trots saknaden av idrott som ämne i skolan, rör på sig alldeles tillräckligt ändå. 

Den fjärde läraren anser dock att barnen rörde på sig mer innan den nya läroplanen trädde i 

kraft. Tre av fyra lärare menar även att det är främst pojkarna som rör på sig mer, såväl på 

skolan som på fritiden. Detta tror en av lärarna kan bero på att pojkarna har större möjlighet 

att delta i sportaktiviteter i förhållande till flickorna som måste hjälpa till mer i hemmet.  De 

leker lekar och spelar mycket fotboll under den 30 minuters rast som de har under 

skoldagendagen. 

Ämnesord: Rörelse, Sydafrika, Motorik 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Jag bestämde mig för att examensarbetet skulle handla om rörelse då jag tidigare under min 

utbildning till lärare utfört en mindre studie om hur rörelse och motorik kan påverka 

inlärningen. Genom egna erfarenheter har jag förstått att man i svenska skolan arbetar med 

rörelse och att man i många fall förlitar sig på vad forskningen visar. Jag har läst inriktningen 

estetiskt lärande och där fått använda rörelse som ett pedagogisktredskap i undervisningen. 

Rörelse anses enligt många bidra till många positiva saker så som inlärning, bättre 

kroppsuppfattning, gemenskap och koncentration. Jag hade möjligheten att få åka på 

studieresa till Sydafrika för att göra en insamling av data till mitt examensarbete.  

 

Syfte 

I mitt examensarbete har jag valt att ta reda på hur man i sydafrikanska skolan ser på rörelse, 

hur sydafrikanska lärareuppfattar ämnet rörelse. Jag vill också studera om de använder sig av 

rörelse som pedagogiskt hjälpmedel och i så fall hur de använder sig av det i den 

sydafrikanska skolan. I studien kommer jag att titta på genus.  

 

Christina Bader- Johansson, som är legitimerad sjukgymnast samt vårdlärare, menar att allt 

liv består av rörelse. Hos oss människor tar sig rörelse en rad olika uttryck som t ex de 

biokemiska processerna i hjärnan, hjärtats slag, när vi andas, alla kroppens synliga rörelser 

och hur vi kan förflytta oss i rummet (Bader-Johansson, 1991).  Gun Sandborg-Holmdahl som 

är rörelse och pedagogiklärare och Birgitta Stening som är idrottslärare menar att rörelse har 

en stor betydelse för barns totala utveckling. Rörelse uppstår när nerver, muskler och intensiv 

hjärnverksamhet samarbetar. Lek och rörelse engagerar många sinnen och i det så får barnet 

använda fantasi och spontanitet samt att den ökar lusten för att lära (Sandborg-Holmdahl & 

Stening, 1993). 

 

1.2 Frågeställningar 
Ambitionen med denna uppsats är att undersöka några sydafrikanska lärares syn på rörelse.  

Studien utgår bland annat från följande frågor: 

• Integrerar lärarna i den sydafrikanska skolan rörelseaktiviteter i undervisningen? 

• Om de använder sig av det: När gör de det? Hur gör de det? Varför gör de det? 

• Hur är lärarnas syn på ämnet rörelse i den sydafrikanska skolan? 
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• Vilka rörelseaktiviteter gör eleverna i den sydafrikanska skolan? 

• Är det någon skillnad i hur pojkar och flickor rör sig i den sydafrikanska skolan? 

 

1.3 Definitioner 
Jag tänker gå igenom några av de begrepp som dyker upp i min forskning som har stor 

betydelse för sammanhanget. 

Rörelse: det är när man använder kroppen i rörelse på något vis som t ex genom idrott, lek, 

dans, gymnastiska övningar eller när man rör sig i vardagen. Det är när man har kroppens 

delar i rörelse. 

Motorik: Enligt (Mellberg B-M, 1993) som är gymnastikledare och förskollärare med 

speciallärarutbildning i USA, är motorik utvecklingen av kroppsrörelser, dels 

hållningsrörelser men också förflyttningsrörelser. Enligt (Langlo Jagtoien m.fl., 2002) 

motorik innefattar motorik alla de funktioner och processer som hjälper till att styra och 

kontrollera våra kroppsliga rörelser. 

Perception : Enligt (Mellberg B-M, 1993) är det hjärnans tolkning av sensoriska intryck, 

alltså det vi förnimmer genom våra sinnen. (sinnesintryck) Enligt (Sandborg-Holmdahl & 

Stening, 1993) så är det med sinnenas hjälp som vi uppfattar, urskiljer, upptäcker och 

identifierar det som är runt omkring oss. 

Koordination: det är det rytmiska samspelet mellan kroppsrörelser och våra sinnen (Mellberg 

B-M, 1993). Det är koordinationen som gör att vi kan t ex lyssna på något samtidigt som vi t 

ex går och dricker något. Alla kroppens rörelser samarbetar med våra sinnen. 

 

2 Litteraturbearbetning 
2.1 Vad är rörelse 
Greta Langlo Jagtoien som är högskolelektor i Kroppsoving i Norge menar att lek och rörelse 

är upplevelser där många sinnen är engagerade. Rörelse är när spontanitet och fantasi uppstår. 

Rörelse kan beskrivas som en förflyttning av en ställning till en annan. Genom rörelse så lär 

vi oss att uppfatta oss själva i förhållande till vår omvärld och igenom rörelse så skapar vi 

relationer till andra människor. Det finns olika typer av rörelse såsom Mognadsbestämda 

rörelser – det är sådana rörelser som att lyfta huvudet, krypa, gå, rulla, sitta och åla. De här 

utvecklas i en särskild ordning och har med arv och mognad att göra. De och reflexrörelserna 

är grunden för den fortsatta utvecklingen av motoriken. Grundläggande naturliga rörelser – 

är rörelser så som springa, hoppa, kasta, fånga och hänga i saker. Det är de mognadsbestämda 
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rörelserna som ligger till grund för de här och det är vid fysisk träning som dessa rörelser blir 

mera avancerade. Man börjar med att utvecklas för att kunna gå och sedan vid mera träning så 

utvecklar man förmågan att springa. De här rörelserna kräver mycket träning för att de ska 

kunna bli avancerade och det krävs även en varierande träning. 

Tekniska färdigheter – De här rörelserna byggs på tidigare utvecklade rörelser. Det är rörelser 

som utvecklas för att man ska kunna delta i spel och idrottsaktiviteter. Utvecklingen av de här 

sker oftast när man imiterar och tittar på hur andra gör. När rörelserna har upprepats 

tillräckligt många gånger bildas ett motoriskt minne av dessa rörelser. När man nått detta 

stadium sägs det ha blivit automatiserat och det betyder att man gör vissa rörelser utan att 

tänka på att man gör dem (Langlo Jagtoien m.fl. 2002). 

 

Alla de olika stegen i den motoriska utvecklingen sker i en bestämd ordning. De erfarenheter 

och de kunskaper ett barn får i ett visst stadium är en förbereder den inför det nästa. Barn 

utvecklar detta olika fort men det sker efter samma mönster. Rörelse är alltid svar på något 

perceptuellt, emotionellt eller någon kognitiv upplevelse. Impulsen till en rörelse kommer 

ifrån vårt nervsystem (Mellberg B-M, 1993). 

 

Enligt Ingegerd Ericsson, filosofie doktor i pedagogik samt universitetslektor i 

idrottsvetenskap vid lärarutbildningen i Malmö, menar att vi genom rörelse och lek erhåller en 

rad positiva saker sett ur en hälsoaspekt såsom starkare benstomme, vi utvecklar muskelkraft 

och uthållighet samt förbättrar vi balans och koordinationsförmåga. När vi har rörelse i grupp 

så får vi socialträning, vi lär oss att samarbeta och följa gemensamma regler( Ericsson I, 

2005). 

 

2.2 Motorik 
Grundmotorik 

Det är koordinationen av andning, känslor och upplevelser i samspel med yttre rörelser. Det är 

de naturliga rörelserna som upprepas oändligt många gånger genom vardagen under hela vårt 

liv. Grundmotoriken får vi genom arv men den finputsas genom mognad, utveckling och när 

inlärning sker. Syftet med grundmotorik är att vara en bas för förmågan att utföra dagliga 

sysslor och handlingar(Bader-Johansson 1991). 
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Grovmotorik 

Det är rörelser då de större muskelgrupperna arbetar, som när vi kryper, går, springer och 

hoppar. En automatisering av grovmotoriken är en process som sker under hela vår 

utveckling. Dåligt utvecklad automation kan göra att barnet får svårt att koncentrera sig och 

följa med under lektionerna. Lätta vardagsrörelser kräver stor uppmärksamhet av barnet och 

om de inte är automatiserade så blir det svårt att både lyssna och se samtidigt. Med andra ord; 

om ett barn har en dåligt utvecklad grovmotorik har det sämre förutsättningar än andra barn 

att klara av en situation med inlärning (Sandborg-Holmdahl & Stening 1993). 

 

Finmotorik 

Den grovmotoriska utvecklingen äger rum före den finmotoriska utvecklingen. Finmotorik är 

rörelser med små muskelgrupper som t ex de rörelser vi gör med fingrarna och med ögonen. I 

skolarbete är det speciellt viktigt att man har en välutvecklad finmotorik. Ögonens rörelser 

gör att vi kan läsa en rad och flytta ner till nästa men om finmotoriken inte är välutvecklad så 

blir det svårt att få reda på vad som står i texten. Finmotoriken utveckling är t ex viktig vid 

pennfattning då ett oriktigt grepp kan medföra spänningar och trötthet och då blir uppgiften i 

sig själv uttröttande och tråkig (Sandborg-Holmdahl & Stening 1993). 

 
 
 
2.3 Olika saker som rörelse kan påverka 
 
Rörelse och idrottsträning påverkar kroppsliga och själsliga funktioner. Positiva effekter har 

visats inom områden som exempelvis 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). (Mellberg 1993) 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.  
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2.3.1 Självförtroende 

Sandborg-Holmdahl & Stening (1993) säger att det är trygga barn som använder den kraft de 

har för att utveckla sig och att lära sig nya saker. 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 

självuppfattning. För att kunna känna självförtroende 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. Rörelseträning kan bidra till en bättre 

självkänsla, dock under förutsättning att ledaren är lyhörd, medveten och stödjande. Sandborg 

(1977) menar att när man får prova egna saker så bearbetar man dem och sedan analyserar 

man dem. Den skapande förmågan och den motivation som man får genom att göra egna 

saker, förstärks och ökar då självtilliten och tron på sig själv. 

 

2.3.2 Koncentration 

Sandborg-Holmdahl & Stening, (1993) menar att allt för många stimuli och sinnesintryck kan 

göra det svårt för barn att koncentrera sig. Idag finns ett överflöd av både syn och ljudintryck. 

Detta skapar en oro och gör det svårare att klara av uppgifter i olika slag. För att man skall 

kunna få koncentration genom rörelse skall den utföras utan stress, utan tidspress och det ska 

inte vara tävlingsinriktat. Att balansera är bra träning vid koncentration för att barnet får vara 

upptagen av vad den gör och när barnet gör det med kroppen så kan han/hon minnas känslan 

av koncentrationen. För att kunna vara koncentrerad så krävs att man kan sitta still och åter 

igen så är det balanssinnet som bör vara välutvecklat. Ericsson (2005) menar att de barn som 

har koncentrationssvårigheter har inte fullt samspel mellan motorik, perception och kognition 

 

2.3.3 Ordförståelse - att utveckla begrepp 

Ord som t ex på och under, bredvid och framför upplevs i rörelse med hela kroppen och ger 

barnen både ordkunskap och förståelse. En helt naturlig del av undervisningen i rörelse är att 

följa givna instruktioner. Då är det lätt att se hur barnet har uppfattat instruktionen eftersom 

svaret blir en rörelse som kan vara rätt eller fel beroende på hur barnet uppfattat ledaren. 

Ordförrådet kan utökas när man lägger in nya ord i instruktionerna och om man tar sig tid att 

förklara och upprepa dem (Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993). Mellberg (1993) menar 

också att barnet får experimentera med och upprepar olika lägesbegrepp som över-under, 

framför-bakom, igenom, emellan, högre-lägre. Barnet får benämna och jämföra vilket gör att 

de lär sig innebörden av begreppen. Ericsson (2005) skriver att Piaget har uppfattningen om 
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att den kognitiva förståelsen består av kroppsliga erfarenheter och upplevelser som lägger 

grund för begreppsbildning.  

 

2.3.4 Inlärning 

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. Ericsson (2005) skriver att Piaget menar att den motoriska, perceptuella och den 

kognitiva utvecklingen går i varandra. Hur mycket barn rör sig spelar stor roll för den 

perceptuella, kognitiva och emotionella utvecklingen. Hon skriver att om man begränsar ett 

barns möjlighet till rörelse så innebär det att våra sensomotoriska erfarenheter kan minska och 

det skulle i sin tur leda till att man hämmar den intellektuella utvecklingen. 

Ericsson (2003) menar att skolan borde göra mer för att stimulera alla elevers motoriska 

utveckling. Den svenska skolan har två idrottslektioner i veckan och det tycker hon är för lite. 

Träning varje dag har visats ha positiva effekter enligt hennes studie. 

 

2.3.5 Social kunskap 

Enligt Grindberg et al (2000) så går barn nästan aldrig, de springer eller hoppar fram. När 

barn kan känna sig fria och trygga i sin egen kropp medan de umgås med andra så finns det 

goda förutsättningar för att utveckla social gemenskap. Ett barn som känner trygghet i sin 

egen kropp kan lättare känna tillit till andra barn, lättare än de som är rörelsemässigt osäkra i 

många olika situationer. Sandborg  (1977) menar att trygghet och tillit är absolut nödvändiga 

förutsättningar för att kunna ha ett ömsesidigt utbyte med andra. För att kunna skapa tillit så 

kan man börja med att i drama göra tillitsövningar innan man går in på rörelse. Hon säger att 

ett laborativt arbetssätt som rörelse är experimenterande, fyllt av spänning, och kan ge en 

möjlighet till gemenskap.  

 

2.4 Miljöns betydelse för rörelse 
Enligt Ericsson (2005) så har Piaget skrivit att en förutsättning för att barn ska utvecklas 

motoriskt är att barnet lever i en utvecklingsgynnande värld. Hon pratar om en källa i sin egen 

bok om en författare som heter KJ Connolly, han ser utveckling som en samverkan, en 
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interaktion mellan arv och miljö. Ericsson menar också att en gynnande miljö kan ha 

betydelse för barns motoriska utveckling som i sin tur kan ha betydelse för barnets totala 

kapacitet. 
 

Sandborg (1977) menar att det har skett en förändring av vårt samhälle och dess miljö vilket 

har resulterat till ökad mekanisering och mycket mer är automatiserat idag. Det har i sin tur 

ändrat människans livsvillkor och bidragit till mindre rörelse aktivitet. Vidare menar 

Sandborg att om det finns ont om lekplatser så minskar möjligheterna för barn att kunna 

utföra grovmotoriska aktiviteter. För att kompensera det som miljön saknar bör man ha 

kunskaper i hur man skapar varierande rörelselekar utomhus. 

 

Sandborg-Holmdahl & Stening (1993) skriver i sin bok, för att kunna få en naturligt bra 

grovmotoriskträning så är natur och skog det bästa. Alla de förmågor som är viktiga för 

barnets utveckling och inlärningen, tränas helt automatiskt i naturen. Ojämn terräng bidrar till: 

Balans träning, kroppsuppfattning, perception se och hör, koncentration och 

begreppsbildning. Dom säger också att om man inte har tillgång till en gymnastiksal med 

redskap så kan man få samma träning t ex när man klättrar i berg och träd, att gå i diken och 

hoppa på stenar. Annerstedt  (1990) påpekar även han betydelsen av vad man har för redskap 

och hur miljön ser ut, hur viktigt det är för fantasin. Det är viktigt att barn ska få kunna hoppa, 

klättra, gunga, krypa och studsa. 

 

Sandborg (1977) menar att när ett barn får möjlighet till en omväxlande miljö där de kan 

hoppa, gå, springa och klättra så får de erfarenheter om miljön och om sig själva. Hon säger 

att om en yta är tillräckligt stor så ska man låta eleverna ha fri lek och rörelse men att man 

som vuxen måste finnas där som en observatör. Hon skriver också att barn behöver få tillfälle, 

med gott om tid, att utforska nya material, redskap och nya miljöer.  

 

2.5 Rörelseglädje 
Enligt Annerstedt (1990) sitter vår identitet och vårt självförtroende i kroppen. När man får ett 

ökat självförtroende så kan det i sin tur göra att man blir rik på harmoni och lycka. Han menar 

också att alla elever behöver få ett livslångt intresse för fysisk aktivitet att det är viktig för att 

kunna känna rörelseglädje och det beror på hur lärarens inställning till rörelse är. 
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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. 

 

 

2.6 Pojkar och flickor i rörelse 
När det gäller dans och rörelse så menar (Grönlund 1999) att alla konstarter tillhör båda könen 

och det finns inte någon konstart som bara kan utövas av kvinnor eller som bara kan utövas av 

män. Däremot så finns det olika sätt att utföra och uppleva konstarterna på. Annerstedt (1990) 

menar att man inte ska könsuppdela rörelse, han tycker att vi ska lära oss att arbeta 

tillsammans. Att inte dela upp i flick- och pojkgrupper under idrotten. Vi är olika men vi är 

mer lika än vad vi är olika. Det som är viktigt är att läraren är uppmärksam så att ingen ska 

behöva känna sig underlägsen. Vi har alla lika människovärde. 

 

2.7 Vad de sydafrikanska styrdokumenten säger om rörelse 
I den reviderade nya läroplanen kan man hitta rörelse under inlärningsområdet Life 

Orientation LO4, där står det så här: 

”The learner is able to demonstrate an understanding of, and participate in activitys that 

promote movement and physical development” Här står det vad eleven uppnår genom att ha 

rörelse. Men det står inget om hur mycket rörelse man ska ha i skolan. I (Curriculum 2005 

Lifelong learning for the 21th century) fann jag det här citatet “ 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.”  

Det innebär att lärarna själva bestämmer vad som ska vara med på schemat så länge som det 

gynnar alla elevernas behov. Enligt den sydafrikanska läroplanen så lever vi i ett snabbt 

förändrande samhälle och för att kunna klara av detta så behöver eleverna utveckla livs 

kunskaper. 

 

Ämnesområdet Life Orientation inkluderar att bygga upp ett självförtroende, 

överlevnadskunskap och en hälsosam livsstil. ”Learning involves your mind, your body and 

your emotions.” 

I ämnesområdet Arts and Cultures ingår konstformerna dans, drama, musik och visuell bild. I 

några av dessa konstformer kommer rörelse fram. 
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Under Physical development and movement, står det att områden som man ska fokusera på är 

perceptuell motorikutveckling, lekar och sport, gymnastik och den fysiska utvecklingen. 

 

 

3 Metod 
3.1 Urval 
Studien består av fyra lärarintervjuer som är genomförda i Sydafrika på en skola i ett litet 

samhälle i västra kap provinsen. Skolan är från årskurs fem till och med årskurs sju.  Jag valde 

att intervjua två kvinnor och två män eftersom jag ville ha en jämlik könsfördelning. En av 

kvinnorna, lärare 4 (se bilaga) som jag intervjuade har varit rektor på skolan i 9 år och hon 

undervisar också i ämnet Arts and Culture där rörelse ingår. Jag valde att intervjua henne för 

att hon har arbetat på den här skolan länge och är väl insatt i skolans arbetssätt. Den andra 

kvinnan, lärare 1 (se bilaga) som jag intervjuade är något yngre och har inte arbetat lika länge 

som den första kvinnan. Hon undervisar i ämnet naturvetenskap och är också hon mycket 

insatt i skolans arbetssätt. Jag valde henne för att hon var en av de på den skolan som pratade 

mest lättförståeligt, vilket jag tycker är väldigt viktigt för att jag skulle kunna få svar på de 

frågor jag hade. De båda männen som jag intervjuade har arbetat ungefär lika länge. Den ene 

mannen lärare 2 (se bilaga) är matematiklärare och jag valde honom för att här i Sverige så är 

rörelse många gånger integrerat i ämnet matematik och jag ville se om han använder sig av 

det eller inte. Den andre mannen lärare 3 (se bilaga) arbetar som naturvetenskaps lärare och 

har hand och trädgården och utemiljön på skolan och jag valde honom för att han vistas 

mycket utomhus och ser hur barnen rör sig nästan hela dagarna. Jag valde att ha fyra 

intervjuer med I arbetet för att få med två män och två kvinnors syn på det hela. Fyra 

intervjuer tycker jag är tillräckligt eftersom jag också gjort observationer. Hade det funnits 

någon idrottslärare så hade jag intervjuat den läraren också.  Jag har även gjort observationer, 

under några lektioner men också under en rast eftersom de bara har en rast under dagen. (se 

bilaga) Observationerna är ett komplement till intervjuresultaten. 

 

3.2 Datainsamlings metoder 
Denna studie har en kvalitativ forskningsansats i form av intervjuer samt observationer.  

För att kunna skapa en intervjuguide som motsvarar de vetenskapliga krav som finns och för 

att studien mätt vad som avsett att mätas på ett tillförlitligt sätt, studerades relevant litteratur 

(bl.a. Johansson, B & Svedner, P 2004, Patel, R & Davidsson, B 2003). Då jag med denna 
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studie hade för avsikt att undersöka i vilken utsträckning lärarna i den sydafrikanska skolan 

använde sig av rörelse i undervisningen fann jag att intervjuer samt observationer är rätt 

forskningsansats att använda sig utav. Att kunna se och sedan höra lärarnas uppfattning kring 

ämnet rörelse ger det bästa resultatet I min studie anser jag.  Syftet med en kvalitativ studie är 

att upptäcka samt identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, exempelvis den 

intervjuades livsvärld, attityd eller uppfattningar om något (i detta fall rörelsen och dess 

existens i den sydafrikanska skolundervisningen). Detta innebär i sin tur att man aldrig kan 

formulera svarsalternativ för respondenten eller för den delen avgöra vad som är det ”sanna” 

svaret på en fråga (Patel, R & Davidsson, B 2003). Enligt Johansson & Svedner (2004) är 

intervju som metod att föredra då den är direkt användbar i läraryrket. Föreliggande metod ger 

information som gör det möjligt att förstå lärarens syn på undervisningen, förhållningssätt, 

målsättningar, planering etc.  

 

Vid varje intervjusituation hade jag förberett några frågor som jag använde som utgångspunkt 

(se bilaga). Jag försökte sedan ställa så många följdfrågor som möjligt för att på så vis 

säkerställa att intervjuerna blev så uttömmande som möjligt. Ibland valde jag att inte ställa för 

många följdfrågor för att jag fick samma svar.   

 

I denna studie har även observationer använts som insamlingsmetod. Observationer är ofta 

mycket användbara när man vill komplettera information som samlats in med andra tekniker 

(Patel, R & Davidsson, B 2003). Vid mina observationer använde jag mig av löpande 

protokoll som enligt Johansson & Svedner (2004) oftast är den mest lämpliga metoden när 

man avser att observera skeenden i klassrummet, eftersom den ger beskrivningar av vad som 

faktiskt hände.     

 

3.3 Procedur 
Undersökningen är utförd på en skola i Cradock som ligger i den västra kapprovinsen i 

Sydafrika. Skolan består av runt 600 elever som går i mellan årskurs fem och årskurs sju. Det 

är ca 20-25 lärare som jobbar där och de flesta 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 på 

lärarexpeditionen. Det var ganska tyst så det var inget problem med ljudet men dörren gick 

inte att låsa så emellanåt så kom det in någon lärare igenom dörren. Det som var svårt under 
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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. Observationerna gjordes i 

klassrumsmiljö och ute på skolgården. När jag observerade satt jag med penna och block vid 

sidan av och studerade hur eleverna rörde sig. Ute på skolgården gick jag omkring och 

studerade hela rasten som är ca 30 minuter och antecknade hur de rörde sig och vilket slags 

material/redskap de hade att använda sig av. Jag skickade inget introduktionsbrev till lärarna i 

förväg utan när jag anlände till Cradock och  till skolan berättade jag att jag skulle göra 

intervjuer till examensarbetet. Den första dagen när jag kom till skolan så berättade jag för 

rektorn vad arbetet handlade om och att jag skulle göra fyra intervjuer. Hon erbjöd sig själv 

att delta i intervjun och gav förslag på vilka jag kunde fråga. Alla som deltog visste att de när 

som helst kunde avböja det. När jag skulle göra observationer så frågade jag läraren innan 

lektionen om det gick bra att jag observerade. 

 

3.4 Databearbetning och tillförlitlighet 
Jag har lyssnat av alla fyra intervjuer och skrivit ner dem. 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 gjorde observationerna så antecknade jag det jag såg och jag skrev sedan ner det 

på papper.  

 

En av frågorna som finns är - har jag verkligen undersökt vad jag avsåg att göra? Jag vill 

faktiskt säga att jag har gjort det. Genom att ha gjort observationer och lärarintervjuer så har 

jag undersökt hur eleverna rör sig, om det är genom lek eller dans eller något annat. Jag har 

också undersökt när de rör på sig, om det är under rasten eller under lektioner. Jag undersökte 

hur pojkar respektive flickor rörde på sig. Vilka rör sig mest, om det är någon skillnad eller 

likhet. Sedan har jag undersökt om lärarna integrerar rörelse i andra ämnen. 

 

Hur tillförlitliga är dessa resultat egentligen?   

När det gäller tillförlitlighet så tycker jag att intervjuernas svar har fått fram hur de här lärarna 

uppfattar rörelse, vad rörelse är och hur de tycker att den används. Det är bara fyra lärares syn 

på det hela och det är inte säkert att alla andra lärare på skolan skulle ha sagt samma sak. 
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Observationerna kan göra att undersökningen blir mer tillförlitlig än om jag bara skulle ha 

gjort lärarintervjuer. Det kan styrka eller gå emot de svar som intervjuerna fått fram.  

 

 

3.5 Etiskt förhållningssätt 
Eftersom jag har valt intervjuer och observationer så är undersökningen konfidentiell och jag 

kommer inte röja de intervjuades eller elevernas identiteter. Det här är en liten studie och det 

finns ingen anledning till att nämna vare sig skolans namn eller personernas. Deltagarna har 

fått en rättvis och begriplig beskrivning av undersökningens syfte.  

 

4 Resultat 
4.1 Resultat på observationer 
Observation 1  

Dagen börjar med att alla sjunger en morgonsång och ber bön, med lätta gungande rörelser. 

När eleverna har gått in på lektion så är passen ca 40 min och efter varje pass så byter 

eleverna lektionssal. Under ett lektionspass med engelska så ställer sig eleverna upp efter en 

stund och börjar sjunga. De sjunger flera gånger under samma lektionspass och det hör oftast 

till någon slags dans. Jag och en kompis observerar när femteklassarna visar olika lekar som 

de brukade göra under idrottslektionerna som de inte längre har. Sedan så visade jag och min 

kompis hur lekarna katt och råtta, doktor mugg och blink leken går till. Vi sa att vi ville ha två 

grupper för att min kompis och jag skulle kunna visa en varsin lek, då delar lärarna in de i 

flick- och pojkgrupper. Eleverna leker fullt ut våra lekar och de verkar jätteglada Under dagen 

så har de ca 6 lektioner och en rast på 30 minuter där de kan röra sig. 

 

Observation 2 

I dag besöker jag en lärares lektion i ämnet Arts & Cultures, två flickor visar några 

traditionella danser. Utanför så kan jag se att det är några elever som har hand om 

trädgårdsarbeten på skolan. En pojke tar en kvast och går ut på skolgården och börjar sopa, 

han har fått straff för att han inte kan läxan. Under lektionen ställer läraren frågor på ämnet 

och eleverna som kan svaret räcker upp handen och sedan när den ska svara så ställer den sig 

upp bredvid sin bänk. Vi får se när sex styckena flickor dramatiserar en livräddning med 

mimik. Sedan så dramatiserar sex styckena pojkar en arrestering av en tjuv med hjälp av 

mimik. Mimik är ett sätt som gör att kroppen får uttrycka istället för att använda ord. Vi får 
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sedan se en dans som heter African footprint of Zulu och den dansen utförs av en pojke som 

gör svängiga, ryckiga rörelser där hela hans kropp används. Efter det så får vi se en Xhosa 

dans som utförs av två flickor och de rör på höfterna på ett speciellt sätt och det ser ut som att 

det gungar och vaggar framåt utan att lyfta fötterna ifrån golvet. Sedan kommer en pojke fram 

och utför tre danser som är ca ½ minut vardera men jag missade namnet på dem. Sedan så 

kommer två pojkar och de dansar en dans med sopkvastar som heter stickdance och det ser ut 

som att de dansar någon slags duell med kraftiga och yviga rörelser. Sen får vi se gumbooth 

dance som utförs av tre pojkar. Sedan visar 4 pojkar en slags banthu dans och där rör sig 

varenda liten kroppsdel. Den sista dansen som visas är en African Jazz dans. 

 

Observation 3 

Denna observation gjordes under en matematiklektion. Första delen av lektionen så sitter 

eleverna och gör några uppgifter, de ska skapa grafer. De sitter mest stilla. Efter en stund 

kommer en kille struttandes runt i klassrummet med en gungande rörelse. Det ser nästan ut 

som att han dansar fram. En flicka reser sig upp från sin stol och går fram till en kompis och 

flätar hennes hår. Det märks när de börjar bli klara för då går de fram till läraren för att visa 

det de har gjort. Det är flest pojkar som går direkt för att visa läraren, flickorna sitter still fast 

de verkar färdiga med uppgifterna. Denna lektion har ingen rörelse integrerat och det märks 

för mot slutet så rör det sig i benen på många. Utanför ser jag en flicka som tömmer 

papperskorgar och hon går fram och tillbaka. Sen så ser jag att en flicka och en pojke sopar 

utanför klassrummet. Sedan ser jag tre pojkar utanför som balanserar sina sopkvastar på 

munnen. Nu är lektionen snart slut och nu kan inte flickorna heller sitta still, nästan ingen 

sitter vid sin bänk när klockan ringer ut. 

 

Observation 4 

Denna observation är gjord under Economic management och en science lektion. F ställer 

frågor och eleverna måste ställa sig upp när de ska svara på frågan. Läraren delar in dem i sex 

grupper och eleverna flyttar över till den grupp de blev in delade i. Under en stund så sitter de 

tyst och stilla och arbetar med uppgiften.  Två flickor och två pojkar får stå upp i sin grupp 

när hela gruppen ska redovisa för att de ska kunna se pappret. Fem flickor och fyra pojkar står 

nu upp för att kunna se pappret. En flicka springer ut ur klassrummet men kommer snabbt 

tillbaka. Nu börjar uppgiften bli färdig och alla grupper måste stå upp när de ska redovisa. 

Lektionen är slut och alla byter klassrum utom läraren. 
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Observation 5 

Det är rast nu mellan 10.30-11.00 och jag kan se att massor med flickor går runt på 

skolgården och pratar med varandra. Några pojkar leker en lek där de springer och jagar 

varandra. Två lag med pojkar spelar soccer med en liten tennisboll och med två små burar av 

något slag som mål. Femton flickor leker en lek som går ut på att kasta en tennisboll mellan 

två lag och under tiden ska det ena laget bygga upp ett torn med stenar som det andra laget 

ska kasta ner, jag fick veta att leken heter Bado. Några elever står bara vid sidan av och är 

åskådare och äter chips. Skalala är en lek som går ut på att man räknar och slänger en boll. De 

har en boll som de har gjort själva av strumpbyxor, jord och löv. Sex styckna grupper 

dominerat av pojkar spelar fotboll med en tennisboll. Ungefär hälften av skolans elever är på 

grusplanen denna rast, resten står någonstans och äter glass och godis eller pratar med 

kompisar. Allt material jag kan se är 5 tennisbollar, några bollar gjorda av strumpbyxor. Men 

de leker och har fantasi att skapa lekar ändå.  

 

4.2 Resultat av lärarintervjuer 

 

Hur ofta gör eleverna någon fysisk aktivitet? 

Enligt lärare 1 så beror det på hur ofta lärarna tar med eleverna ut till grusplanen. Förut hade 

man rörelse oftare, då tog lärarna med sig eleverna ut varje dag och hade rörelse. 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. Lärare 4 menar att man använder det ungefär 

en gång i veckan. Men att de rör sig ändå hela tiden när de leker. 

 

Tycker du att idrott/rörelse är ett viktigt ämne? 

Lärare 1 tycker det är det hon säger att hon vet om en del lärare säger att de integrerar det med 

andra saker. Hon säger att man har en hälsosam hjärna i en hälsosam kropp. Om eleverna ser 

trötta ut under hennes lektioner så använder hon rörelse för att pigga upp deras tankar. Lärare 

2 tycker att det är jätteviktigt med rörelse för att en del barn är mer rörliga än andra och 

behöver det. Det håller en även vältränad och gör att man kan tänka klarare. Även lärare 3 
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tycker att det är viktigt, han säger också att man har en hälsosam hjärna i en hälsosam kropp. 

Han säger också att idrott gör eleverna glada, för att de är i lek åldern och de tycker mycket 

om att leka. Om de är i klassrummet hela tiden så blir de uttråkade. Lärare 4 säger samma sak 

som lärare 1 och 3 att man har en hälsosam hjärna i en hälsosam kropp. 

 

Har ni idrott som ett ämne på er skola? 

Lärare 1 säger att de inte har det längre på grund av att när den nya läroplanen kom så var 

man tvungen att göra lektionspassen längre och då fick inte idrott plats. Lärare 2 säger att de 

hade det förut. Rörelse passen kan missbrukas för att en del lärare väljer att göra något annat 

under tiden och låter eleverna sköta sig själva. Då är det bättre att jobba i klassrummet. Han 

menar att på ett vis kan man säga att man har fysiskträning för att eleverna springer omkring 

och leker så mycket. Lärare 3 instämmer med det som lärare 1 säger och lärare 4 säger att det 

är integrerat i ämnet Life Orientation. 

 

Tycker du att det borde finnas mer fysisk aktivitet för eleverna under dagen? 

Lärare 1 tycker att det verkligen behövs på grund av deras ålder så kräver de mer rörelse. 

Lärare 2 tycker också att det borde finnas mer fysisk aktivitet för det hjälper eleverna att hitta 

sina talanger, att de utvecklar verktyg. Lärare 3 menar att det borde vara det för att många av 

eleverna blir låga och nedstämda under dagen och behöver bli glada igen för att orka med 

skolan. Han menar att eleverna blir glada vid fysisk träning för att under fysisk träning får alla 

en chans att ta del och vara glada för det de har uppnått. Däremot lärare 4 tycker inte att det 

behövs på schema för att eleverna leker mycket under rasten och de rör sig under hela dagen. 

 

Använder du rörelse i klassrummet? 

Lärare 1 säger att hon personligen inte använder det bara om hon vill fräscha upp deras 

tankar, eller för att bryta isen. Lärare 2 håller med han använder det bara om han vill att 

eleverna ska mjuka upp deras muskler. Man använder det när man ser att det behövs. Ibland 

när lärare 2 har matematik och de arbetar med t ex vinklar så låter han eleverna göra det med 

armarna. Lärare 3 säger att de använder sig av övningar i klassrummet när han ser att eleverna 

är halvt sovande, oftast så sjunger och dansar de. Lärare 4 använder det i sitt ämne Arts and 

Cultures när något ska gestaltas. 
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Tycker du att skolgården är tillräckligt utrustad för rörelse? 

Lärare 1 tycker inte att skolgården är tillräckligt utrustad för att det inte finns några 

basketkorgar, ingen tennisbana, ingenstans där man kan träna löpning. Hon tycker att det 

saknas mycket. Men hon tror inte att det är svårt på grund av det för eleverna att ha rörelse för 

den omgivningen är allt de känner till. Men att det hade varit en fördel att ha mer utrustning. 

Lärare 2 däremot tycker att det finns tillräckligt med saker som man kan använda och 

hänvisar till grusplanen. Lärare 3 tycker inte att det finns tillräckligt, men att man försöker 

göra det bästa av det. Han menar precis som lärare 1 att den skolgårdsmiljön som skolan har 

är allt de känner till. Han menar att de inte vet att de saknar något, men att det vet lärarna. Han 

tycker att de har mycket material som t ex (jawelins) spjut, men de är inlåsta i ett förråd och 

används bara under idrottslektionerna. Lärare 4 säger att det inte finns tillräckligt med pengar 

men att skolgårdens utrustning behöver jobbas på, men att de använder det de har. 

 

Säger den nya läroplanen något om idrottsämnet och rörelse? 

Lärare 1 berättar att det gör det i ämnet Life Orientation men att det inte är så mycket som 

sägs om det. Hon berättade att det inte står vad ofta rörelse ska förekomma, det är upp till 

skolan och dess lärare hur de vill lägga upp det. Lärare 2 säger att läroplanen nämner något 

om det men att det inte är ett ämne på schemat. Lärare 3 instämmer med lärare 2. Lärare 4 

säger att det är integrerat i Life Orientation och i ämnet Arts & Cultures. 

 

Rör sig pojkar och flickor lika mycket? 

Lärare 1 menar att de rör sig lika mycket, det är ingen skillnad. Lärare 2 menar att det är mest 

pojkar som är med i de lokala sport klubbarna som finns på fritiden. I skolan är det mest 

pojkar som rör sig men det finns en del tjejer som springer runt på rasterna och leker. Lärare 3 

menar att pojkarna är de rör sig mest för att de vill sticka ut. De tycker om att bli sedda av 

andra. Det finns undantagsfall då flickor rör på sig lika mycket. Nu förtiden så vill flickorna 

göra samma saker som pojkarna. Lärare 4 menar även hon att pojkar rör på sig mest både på 

fritiden och i skolan. Pojkarna kan delta i sportaktiviteter medan flickorna måste hjälpa till i 

hemmet så har inte de lika mycket fritid. 

 

Tycker du att eleverna rör sig tillräckligt? 

Lärare 1 menar att eleverna inte rör sig tillräckligt idag för att de inte har idrott som ett ämne 

längre. När ämnet fanns på schemat fick de mycket mer fysisk aktivitet. Lärare 2 tycker 

däremot att de rör sig tillräckligt under skoltid för under lektionerna så använder man lite 
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rörelse och på morgonen, under rasten och på eftermiddagen så rör de sig mycket. Han säger 

att när barnen är unga så rör de på sig mycket. Lärare 3 instämmer med lärare 2 att eleverna 

rör sig tillräckligt, han menar att genom att man byter klassrum efter lektionerna så hålls deras 

rörelse igång. Lärare 4 tycker att eleverna får tillräckligt med rörelse på rasten och även under 

lektions tid när eleverna sjunger och dansar. 

 

Tror du att rörelse kan utveckla något positivt/negativt? 

Det är positivt menar lärare 1 för att det skapar lagkänsla och samarbete, man lär sig att vänta 

på sin tur. Det lär de också att hantera det sociala samspelet. Lärare 2 menar att det positiva 

som utvecklas är talanger och självförtroende. Eleverna blir mer levande och glada. Det 

negativa är att det är mycket prat som uppstår under fysisk aktivitet och det bli mycket 

bortkastad tid. Det är också bortkastat när en del lärare inte vill engagera sig. Om man är en 

engagerad lärare så är det inget negativt med det. Han säger också att det som är negativt är 

att det kan förekomma en del mobbning under rörelse aktiviteter. Lärare 3 tycker att det 

positiva är att eleverna blir glada. Det negativa med rörelse är att eleverna blir svettiga av 

rörelse och de har ingen möjlighet att duscha här och får gå till nästa lektion och det blir inte 

så bra. Lärare 4 menar att eleverna blir hälsosamma ledare. Hon menar också att det kan bli 

negativt om lärarna inte är med vid rörelsepasset då kan eleverna skada sig, det är verkligen 

viktigt att man lär känna sina elever först. 

 

 

5 Diskussion/Analys 
5.1 Resultat och litteratur 
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 gör 

eleverna någon fysisk aktivitet, så var det delade meningar hos de intervjuade, en ansåg att det 

var någon gång i veckan, en annan menar att de gör det varje dag på morgonen, rasten och 

under eftermiddagen. Genom observationer så kom jag fram till att de rör sig ganska ofta, 

under vissa lektioner och på rasten, rörelse behovet verkade ganska stort. Ericsson (2003) 

menar att skolan borde göra mer för att stimulera alla elevers motoriska utveckling.  

Den svenska skolan har två idrottslektioner i veckan och det tycker hon är för lite. Träning 

varje dag har visats ha positiva effekter enligt hennes studie. Genom min undersökning kom 
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jag fram till att de inte har idrott som ett ämne, för att när den nya läroplanen kom så var man 

tvungen att förlänga lektionspassen och då fick inte alla ämnen plats, religion och idrott togs 

bort. För mig som är intresserad av rörelse så måste jag hålla med Ingegerd Ericsson om att 

det är för lite idrott i den svenska skolan för där är rörelsebehovet stort. I den sydafrikanska 

skolan så har de inget idrottspass på schemat men eleverna rör sig emellan passen när de byter 

lektionssal och ungefär hälften av eleverna leker och rör sig på rasten vilket är mycket bra. 

Men jag undrar om den resterande hälften verkligen får tillräckligt med rörelse när de inte 

leker på rasten alls? 

 

”Learning involves your mind, your body and your emotions.” Det här citatet finns med i 

Curriculum 2005 och jag undrar om det kan hänga ihop med en fras som tre lärare av fyra sa 

vid frågan om de tycker att rörelse är ett viktigt ämne. Lärarna pratar om a healthy mind in a 

healthy body och de upplever att rörelse är bra för att fräscha upp hjärnan.  
Rörelse och idrottsträning påverkar kroppsliga och själsliga funktioner (Nordlund et al1998). 

Här verkar författaren och de intervjuade prata om ungefär samma sak. Lärarna tycker att man 

genom fysisk aktivitet får en hälsosamt tänkande i en hälsosam kropp och författaren menar 

att idrotten påverkar både kroppen men också själen. 

 Lärarna tycker att rörelse och idrott är viktigt men använder det inte som ett ämne på 

schemat. Genom mina observationer så har jag upplevt det som att de tycker att det är viktigt 

men att det finns andra ämnen som är viktigare och som de har mer kunskap om. I den 

reviderade läroplanen så står det inte mycket om rörelse, bara att den finns i Life Orientation 

och vad den kan utveckla. Rörelse finns integrerat i ämnet Arts & Cultures men det blir inte 

fullt så mycket rörelse som om man skulle ha haft ett rent rörelsepass. Men jag har uppfatta 

det som att de tycker att de får vad de behöver genom att ha Life Orientation.  

 

När det gäller dans och rörelse så menar Grönlund (1999) att alla konstarter tillhör båda könen 

och det finns inte någon konstart som bara kan utövas av kvinnor eller som bara kan utövas av 

män. Däremot så finns det olika sätt att utföra och uppleva konstarterna på. 

Litteraturen visar att båda könen kan utföra samma sorts konstform men resultatet i den 

sydafrikanska skolan visade både genom intervjuer och observationer att det var pojkarna som 

rör sig mest. I intervjuresultatet så visade det sig att lärare 1 tyckte att de rör sig lika mycket 

att det inte är någon skillnad. Men vad jag kunde se så var det majoriteten pojkar som rörde 

sig, däremot tror jag inte att flickorna inte kan göra samma saker som pojkarna där håller jag 

med författaren om att båda könen kan göra samma rörelser. Genom mina observationer 
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kunde jag se att när de skulle visa sina lekar under ett lektionspass så delade lärarna in dem i 

en pojkgrupp och i en flickgrupp. Annerstedt (1990) menar att man inte ska könsuppdela 

rörelse/idrott, han tycker att vi ska lära oss att arbeta tillsammans. Vi är olika men vi är mer 

lika än vad vi är olika. Det som är viktigt är att läraren är uppmärksam så att ingen ska behöva 

känna sig underlägsen. Vi har alla lika människovärde. Det är svårt att spekulera i varför 

lärarna delade upp eleverna, det som kom fram i intervjuerna var att de tycker att flickor nu 

för tiden kan göra samma saker som pojkarna, men att det inte tillhör vanligheten att de gör 

det. Lärarna kanske inte har lagt någon tanke bakom att de skulle dela in grupperna i en pojk- 

och flickgrupp 

 

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 - tror du att rörelse kan bidra till något positivt/negativt, så visade det sig att 

lärare 1 tycker att det skapar lagkänsla och samarbete. Sandborg (1977) menar att trygghet 

och tillit är absolut nödvändiga förutsättningar för att kunna ha ett ömsesidigt utbyte med 

andra. För att kunna känna tillit så är det viktigt att man får prova egna saker som man 

bearbetar och sedan analyserar. Den skapande förmågan och den motivation som man får 

förstärks och ökar självtilliten och tron på sig själv menar Lärare 1. Jag tror att det är först när 

man har fått en tro på sig själv som man kan ha tillit till andra och då kan utveckla sociala 

kunskaper som man har nytta av hela livet. Lärare 2 menar att det positiva som utvecklas är 

talanger och självförtroende. 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 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. 

Rörelse träning kan bidra till en bättre självkänsla men det under förutsättning att ledaren är 

lyhörd, medveten och stödjande. Lärare 3 tycker att det positiva med rörelse är att eleverna 

blir glada. Det måste jag hålla med lärare 3 om. Under observationerna så såg jag hur glada 

alla såg ut att vara när de lekte lekar. De negativa saker som rörelse förde med sig var enligt 

de intervjuade att eleverna pratar bort för mycket tid, de blir svettiga och kan inte duscha på 

skolan och det kan förekomma mobbning. Lärare 4 menar att någon elev skulle kunna skada 
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sig om en lärare är oengagerad och går därifrån. Sandborg (1977) säger att om en yta är 

tillräckligt stor så ska man låta eleverna ha fri lek och rörelse, det är bara bra för deras fantasi. 

Men att man som vuxen måste finnas där som en observatör. Här håller jag absolut med 

författaren att det måste finnas en vuxen som tycker att det är viktigt nog för att vara en 

observatör. En oengagerad lärare när det kommer till rörelse skulle kunna utsätta barnen för 

fara om den bara väljer att gå. Lärare 2 nämner att en negativ sak som kan uppstå är att det 

ibland kan förekomma mobbning. Annerstedt (1990) säger att det som är viktigt är att läraren 

är uppmärksam, så att ingen ska behöva känna sig underlägsen. Rörelse fungerar men då 

måste läraren vara engagerad i det den gör. 

 

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.” Det nedanstående citatet talar om vad man genom 

rörelse ämnet ska uppnå ”The learner is able to demonstrate an understanding of, and 

participate in activeties that promote movement and physical development” 

 

Vid frågan om de tycker att eleverna får tillräckligt med rörelse under dagen så svarade alla ja 

utom lärare 1. Hon menar att förut när idrott fanns med som ett ämne på schemat så var det 

tillräckligt. Ericsson 2005 skriver att Piaget menar att den motoriska, perceptuella och den 

kognitiva utvecklingen går i varandra. Hur mycket barn rör sig spelar stor roll för den 

perceptuella, kognitiva och emotionella utvecklingen. Hon skriver att om man begränsar ett 

barns möjlighet till rörelse så innebär det våra sensomotoriska erfarenheter kan minska och 

det skulle i sin tur leda till att man hämmar den intellektuella utvecklingen. 

Rörelse är viktigt för all utveckling det har litteraturen visat på och lärare 1 verkar förstå att 

all den rörelse de hade i den sydafrikanska skolan förut, faktiskt behövdes. 

 

På frågan om de intervjuade tycker att skolgården är tillräckligt utrustad för rörelse så tyckte 

lärare 2 att den var det medan de andra lärarna tyckte att den inte var det. Vad jag kunde se 

genom mina observationer var att den inte var tillräckligt utrustad. Det var ont om redskap 

och material som kan träna det grovmotoriska som faktiskt utgör grunden för våra 

automatiserade rörelser. Sandborg (1977) säger att om det finns ont om lekplatser så minskar 
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möjligheterna för barn att kunna utföra grovmotoriska aktiviteter. För att kompensera det som 

miljön saknar bör man ha kunskaper i hur man skapar varierande rörelselekar utomhus. Vad 

jag har förstått så verkar det inte som att någon av lärarna har satt sig in i den kunskapen 

eftersom de flesta tyckte att det var tillräckligt med rörelse som det är nu (Sandborg G, 1977). 

Hon menar att när ett barn får möjlighet till en omväxlande miljö där de kan hoppa, gå, 

springa och klättra så får de erfarenheter om miljön och om sig själva. Hon skriver också att 

barn behöver få tillfälle med gott om tid att utforska nya material, redskap och nya miljöer. 

Lärare 4 sa att dom inte kan köpa nya redskap för att skolan inte har ekonomi till det. 

Sandborg-Holmdahl & Stening (1993) menar dock att det bästa för att få en naturligt bra 

grovmotorisk träning, är naturen och skogen det bästa. Alla de förmågor som är viktiga för 

barnets utveckling och inlärningen, tränas helt automatiskt i naturen. Ojämn terräng bidrar till: 

Balans träning, kroppsuppfattning, perception se och hör, koncentration och 

begreppsbildning. Dom säger också att om man inte har tillgång till en gymnastiksal med 

redskap så kan man få samma träning t ex när man klättrar i berg och träd, att gå i diken och 

hoppa på stenar. Det enda som krävs för att kunna utföra grovmotorisk träning är att man tar 

med barnen ut i naturen men då måste hela skolans vilja och engagemang finnas, det är inte 

lätt för en enstaka lärare att kunna genomföra det. På grund av hur naturen ser ut i Cradock så 

kan det vara svårt för lärarna att ta med eleverna ut i skogen och låta dem klättra över stenar. 

 

Vid frågan om lärarna använder rörelse i undervisningen, visade det sig att tre av fyra brukar 

använda det när de vill ha ett upplyft bland eleverna, när de ser trötta ut. Lärare 4 använder 

det i sitt ämne Arts & Cultures. I ämnet Arts and Cultures så ingår konstformerna dans, 

drama, musik och visuell bild. I några av dessa konstformer så ingår rörelse. Under 

observationerna så kunde jag se att rörelse inom ämnet Arts & Cultures används av Lärare 4 i 

undervisningen, mycket dans och drama. 

 

5.2 Sammanfattning av svar på frågorna 
Har jag besvarat alla frågor som ska besvaras? Ja det tror jag att jag har. 

Använder sig lärarna i Sydafrika av rörelseaktiviteter i undervisningen? Ja men inte i så hög 

grad, mest när de vill bryta isen eller bara för att fräscha upp elevernas tankar. 

 

Om de använder sig av det: När gör de det? Hur gör de det? Varför gör de det? 
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Om det är något som ska göras i ett visst ämne så som matematikundervisning så kan lärarna 

kombinera det med rörelse. Rörelse används även för uppmjukning av muskler när eleverna 

ser trötta ut. I matematiken så kunde en av lärarna låta eleverna använda sig av kroppen för att 

förstå vinklarna i t ex en triangel.  

De dansar, dramatiserar och gör små rörelseövningar på sin plats i klassrummet eller ute på 

grusplanen om läraren vill gå ut dit med eleverna. 

 

Hur är lärarnas syn på rörelse i den sydafrikanska skolan? De sydafrikanska lärarnas syn är att 

rörelse är ett viktigt ämne men den värderas inte lika högt som andra ämnen, man valde bort 

den och religion för att de andra ämnena skulle få plats. En del lärare tycker att det är 

viktigare än andra. En del orkar inte engagera sig rörelse utan gör hellre något teoretiskt inne i 

klassrummet. Det beror nog på att de inte har så mycket kunskap om ämnet och de vet inte att 

det är väldigt viktigt för hela människans utveckling 

 

Vilka rörelseaktiviteter gör eleverna i den sydafrikanska skolan? De leker lekar och har gärna 

med sång och dans. Detta gör de på rasterna. Pojkarna spelar fotboll och några få flickor 

deltar också. På lektionerna blir det dans, drama och lättare rörelse övningar för att bli lite 

piggare. 

 

Är det någon skillnad i hur pojkar och flickor rör sig i den sydafrikanska skolan? Jag vill påstå 

det. Det jag har fått fram ur min undersökning är att pojkarna rör sig mer än flickorna, för att 

de har ett större behov av att bli sedda. Flickorna går mest runt på rasterna och pratar med 

varandra. Även på lektionerna såg man mer rörelse hos pojkarna troligen för att de har ett 

stort rörelsebehov än flickorna. 

 

5.3 Tillförlitlighet 
All forskning strävar efter att tillföra ny, relevant och pålitlig information. Det är viktigt att 

man både i planering och utförande av en undersökning ställer sig frågan har det möjligen 

smugit sig in några systematiska eller slumpmässiga fel och skevheter vid utvecklingen av 

frågeställningen eller vid insamling av informationen. Endast genom kontinuerlig kritisk 

prövning och noggrannhet vid bearbetning av materialet kan vi uppnå en tillfredställande grad 

av reliabilitet och validitet (Magne Holme och Krohn Svanberg, 1997). Enligt Johansson & 

Svedner (2004) kan det vara till fördel att vid diskussionsavsnittet förlägga en kortare 
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diskussion om studiens validitet samt reliabilitet. Jag anser studiens validitet vara god då 

frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt belyser det jag avsett att undersöka. Dessutom 

är studien såväl frivillig som anonym vilket ökar förutsättningarna att respondenterna svarar 

ärligt och sanningsenligt som i sin tur bidrar till en hög grad av tillförlitlighet (reliabilitet). 

 

5.4 Kommer jag att ha någon användning av det här i min kommande yrkesroll? 
Efter att ha gjort den här studien så har jag insett hur viktigt det är med rörelse för att barn ska 

kunna utvecklas och bli allt som de kan bli. 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 hämma alla utvecklingar. Även om man är en lärare som tycker att 

rörelse är bra så innebär det inte att man kan få hela skolan att ställa upp på det. Men det man 

kan göra är att visa andra att det är viktigt och ge bevis för varför. Jag hoppas att den 

sydafrikanska skolan ska få en mer positiv inställning till rörelse och dess betydelse, för även 

om några har funnit den viktig så undervisar man inte i ämnet rörelse. Rörelse är något som 

jag som lärare kommer att använda som ett redskap för att mina elever ska få möjlighet att 

utvecklas fullt ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23



Referenser 
 
Annerstedt C, (1990), Undervisa i idrott – idrottsämnets didaktik. Lund: Studentlitteratur 

 

Bader-Johansson C, (1991). Grundmotorik - om inre och yttre rörelse i människans motorik. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Ericsson I, (2005), Rör dig – lär dig. Malmö: Elanders Berlings AB 

 

Grönlund E, Hammergren L, Olsson C, Wigert A, (1999), Forskning i rörelse –tio texter om 

dans. Stockholm: Elanders Gotab 

 

Jagtoien langlo G, Hansen K, Annerstedt C, (2002. Motorik, lek och lärande. Göteborg: 

Zetterqvist tryckeri AB 

 

Johansson B, Svedner PO, (2004), Examensarbete i Lärarutbildningen. Uppsala: X-O Graf 

Tryckeri AB 

 

Magne Holme, I & Krohn Solvang, B (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur 

 

Mellberg B-M, (1993), Rörelselek. Falköping: Gummessons tryckeri AB 

 

Nordlund A, Rolander I, Larsson L, (1998), Lek idrott hälsa del 2 inne. Borås: 

Centraltryckeriet AB 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur  

 
Sandborg G, ( 1977), Rörelse. Stockholm: Nordstedts tryckeri 

 

Sandborg-Holmdahl G, Stening B, (1993), Inlärning genom rörelse. Berlings Arlöv 

 

 24



Styrdokument 
 

Curriculum 2005 Lifelong learning for the 21th century 

 

 Revised National curriculum- Life Orientation, Pretoria: Formset printers 

 
 
 
Muntliga källor 
 
Lärare 1, 2006: muntlig intervju 28.10.2006 

Lärare 2, 2006: muntlig intervju 1.11.2006 

Lärare 3, 2006: muntlig intervju 3.11.2006 

Lärare 4, 2006: muntlig intervju 3.11.2006 

 25



   Bilaga 1

Intervjuguide 

 

1. During the day how often do the learners do some kind of exercise? 
2. Do you as an edjucator think that physical education is an important subject? 
3. Do you have physical education as a subject here in your school? 
4. Do you think that it should be more physical exercises for the learners during the day? 
5. Do you have physical exercises in the classroom? And if you do, do you integrate it 

with other subjects like fore example mathematics? 
6. Do you think that physical education can develope some positive / negative things?  
7. Do you think that your schoolyard is equiped enough for the children to do physical 

activetys and games? 
8. Does your curriculum say anything about physical edjucation? Or if you should have 

some kind of exercise with the learners? 
9. Do the learners in your school have some kind of activetys after school that you know 

of? 
10. Do boys move around more than girls or do girls move around more than boys or is it 

equal, in school? 
11. Do you think that motorskills is connected with how we learn things? 
12. Do you think that learners today move enough? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Bilaga 2

Intervju lärare 1   Kön: Kvinna 

1. Physical education is part of a subject called Life Orientation, so now if Life 

Orientation got many, many activetys so 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. But in the past we used to have physical education 

periods. When the learners had to go everyday to the field. But it changed with the 

new curriculum so now it is in Life Orientation. 

2. I think it is, I think it is but other teatchers say that they copporate it with other things. 

Here we say a healthy mind in a healthy body. 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. 

3. No we dont have it as a subject on the timetable because we had to make the lessons 

longer than before and we had to remove religion and physical education. 

4. I think that there should be because of their age. I think that there should be more of 

these kind of exercises. 

5. 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. I use it a bit but I dont use it as a person. 

6. Well if there is physical education it helps now the teatchers for netball, football and 

majore because you get enough from that what you need from physical education, so 

when they go home in the afternoon, they are fit. And that is a positive thing. Ad of 

course there is that reception that childre who participate in sport activetys recive. 

Even the school is trusting learners to get envolved in sportactivetys after school. 

-Do you think that physical education can bring something to the groupfeeling in the 

class? 

Yes because in such activetys you work together and it does create teamwork and also  

how to take turns.You learn to wait, to wait for it to come to you.It also teaches 

socialskills. 

7. You can´t say that it´s equiped, it´s not, as you have seen outeside we have a field but 

it is not equiped for netball there is no tenniscourt, no place were they can run athletics 

and such things thats why we are lacking a lot of things.                                                                        

-Do you think that it´s hard for the children to do things with their imagination when 

the field is not equiped enough? No I dont think it is because this is all they ever been 

used to, this kind of enviroment. Though it is an advantage to have more equipment. 
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8. Well it does it upsets that it is incoporated in that subject life orientation, so it does.    

–Does it say how much time? No it´s up to that school and the teatchers. 

9. Yes they do, they belong to local netballteams, footballteams so they do a lot. 

           -Do both boys and girls have activetys after school? It´s mostly boys they are more 

             made in to the community. The girls are more in to music and they participate in           

choires and dancegroups. 

10. It´s the same, they move as much as girls it´s no differens. 

11. Yes there is so because I can see that from my five month old baby how she puts her 

hand into her mouth and so one. And I think that children in this age can still develope 

motorskills. 

12. They dont move enough because if you compare in the past we used to have a speciall 

period for physical education, so they moved more than. So I dont think that they are 

doing that. The problem today is that teachers dont learn the learners of the importance 

with exercise. 

 

 

Intervju lärare 2                                             Kön: Man 

1. They do somekinde 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 and to that acivety that they are doing that 

period. 

2. Yes it´s  very important. Firstly you have to identify wich kids are more mobile than 

the others wich means that they need to move more than others. It´s important to keep 

them fit and they will think more clearly sometimes. 

3. We had it as a subject before but it cann be missused if the teachers only see to their 

own needs and dont do it like it should be done. It´s useless then, its better if  they stay 

in class and carrying on with their work than going to a PT. In a way there is an 

informal PT that is going on because they are running around and playing all the time. 

4. Yes there should be, you cant identify the learner when he or she has a problem maybe 

he or she is sick or whatever. Imidiatly if the learners do not move or make some 

exercises and that will help them to identify the learner. If someone is sick and cant 

move for example if he has broken a leg or something. So physical exercises are 
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important and it also helps the learners to identify their talents in the diffrent activetys. 

Like maybe drama , maybe running and so on. You can see that they are able to 

develope skills during the activetys. 

5. 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 are no activetys that is specific or beeing said to be done in the classroom. 

You do it if you se it is needed. – Do you sometimes integreat it with other subjects? I 

do sometimes involve serten activetys maybe for example when we do the angels, they 

do it with their arms to try to see wich is the differens between the angels etc. 

6. There are positive things that developes. I just said that they identify talents in the 

sports or in their cultural activetys that brings them selfconfidens. The learners are 

becoming more alive than just sitting in the classroom and beeing dulled and so on. If 

there are some movement they look more happy and alive. Sometimes the negative 

thing is that during the movement some bullying can take place and sometimes it takes 

a lot of time for the learners to do that acivety. It is a lot of talking that takes place 

during this time, so I think that a lot of time can be waisted during movement. And 

that other thing is that you in the timetable has PT physical training  it also sometimes 

become a waist because maybe  some teatchers  will not be involved  in these PT 

periods. They take the learners to the field and then they maybe goes and do 

something else in a way it´s a waist of time. Maybe when the teacher walks away 

some of the learners gets hurt in the field and their is no one there. If you are a 

commited teacher, it´s not a waist of time 

7. Yes I do think we have a lot of things that we can use. As you see we do have  a sport 

field outside that we can use 

8. It does mention something like that. It´s not a subject on the timetable. 

9. Yes we have some local clubs, the younger kids are also involved in physical training 

or football. But it is mostly boys that do have activetys after school. It´s very rare that 

you see netballteams and baseball teams among the ladies. 

10. Yes I can say that, but not so much but there is girls that do run around during breaks, 

playing and so on. But mostly there are boys that are moving more. 

11. Yes I do think it´s connected but I can’t explain how. 

12. Yes I think that they move enhouge I think so because during scooltime they are in 

their classrooms but little movement are taking place there. In the morning, at the 

break and in the afternoon there is a lot of movement at those times. All children move 
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around. The kids are still young and they are trying to discover their body parts. When 

children are young they always move around. 

 

 

 

Intervju lärare 3                                     Kön: Man 

1. We have periods that we call PT when we go to the field to do exercises. But some of 

the teachers do their exercises in the classroom 

2. Yes physical education is an important subject. When you got a healthy mind in a 

healthy body and the learners gets bored if they are in the classroom all the time. 

Physicalscience helps them a lot. Kids are very excited when they are going to have 

physical education.- Why are they so happy? In our country some of them are creating 

their own things. Our children are at a very small age. It´s the age of playing. So that’s 

why they are happy because they like to play. 

3. We dont have physical education because of the new curriculum. 

4. Yes there should be more exercises some of these kids are down, and when they come 

from PT they are happy because of things that they have done. Everybody gets a 

chance to take part. 

5. Yes we have exercises. After a period when you se no, no there is some of them thats 

half a sleep then I let them stand up and do some exercises. We usually sing and dance 

when we do those exercises. 

6. Now the positive one is that the learners feel very happy, they like physical training. 

But the negative one, you noticed that they comes from the field swetty so they go to 

the classroom and they havent showered. 

7. I need to say no, our sportfield is not up to standard but we try to make the best of it. 

They dont know of anything else so they dont think about it, they are use to this 

enviroment. But we know its not good. But we have a lot of materials that we keep 

locked up and we use them when we hve physical education. Jawelins,  that is a kind 

of arrow. 

8. Yes there are somethings that is said about physical education, but not neccecarly. 

9. Not neccecarly but you see they are training soccer. Most of the kids are playing 

outside they are always following these famouse soccer players and they do all the 
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exrecises that they are doing, and they are also playing games on the streets. We dont 

have no parks were we can play. 

10. Yes a lot. Once and each and everytime they are going to the sportfield. They sing and 

dance. The boys like to move around and to stand out, they like to be seen by others. 

There are exceptionall cases when girls move around as much as boys. These days the 

girls are doing everything that the boys are doing. 

11. Yes it must have some kind of connection. – Why? If you look at our kids, most of 

them are physical kids and what they are doing is that they move around a lot. I´m teat 

ching science so if they are collecting insects, and they are moving around at the same 

time, after that when they are going to another subject, for example english and they 

are learning about insects it will have an effect.  

12. Yes they move enhouge because when we change period’s it´s not the teatchers that 

changes classroom it´s the learners that do it and it´s really affecting them menthaly 

because they need to move after each period because the periods are so long. 

 

 

Intervju lärare 4                                     Kön: Kvinna 

1. They are moving once a week in PT, but they are moving all the time because they 

play.  

2. Of course it´s an important subject, because you got a healthy mind in a healthy body 

and taht is good when they are in school all day to learn things you need a clear mind. 

3. No not on the timetable, sometimes the teachers does some movement according to 

the subject that they are having, and the have movements during breaktime and they 

are playing a lot then. 

4. No I dont think that we need to have more movement because they are already moving 

during break and also in the classroom we sing and dance a lot. 

5. I use it in my classroom when we have arts and cultures wich is in life orientation. 

And we use it fore building and creating things, maybe when we have for example 

drama. And we are singing and dancing to. 

6. I think that children becomes healty leaders if they have movement and that is a 

positive thing. A negative thing is if the teatchers dont attend to that lesson, then 

maybe the learners can hurt themselves. It’s important for you to relly know your 

learners. 
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7. I don´t think that it´s enhouge. It needs to be worked on but we dont have the founds 

to do it. So we make use of what we got. 

8.  It´s in the area of life orientation, it is incoperated in the subjects of that area. 

9. Yes they do have sportactivetys afterschool but I can’t really say so much about it. 

10. They are all moving a lot but i think think that the boys are moving around more 

because on their sparretime they can play in footballteams and so on. But the girls 

works and helps out a lot at home so they dont have the same time as the boys to move 

around. 

11. Yes I do think that movement is connected with how we leran things because they get 

to think more clearly. 

12. Yes some of them but not all children because all children are not able to. 
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