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Abstract 
 
Vad har lärarna för attityder till rörelseaktiviteter som ett medel att hjälpa barn med 
koncentrationssvårigheter? Vilka möjligheter och svårigheter finns det att arbeta med rörelse 
i ämnet idrott & hälsa samt i klassrumsmiljön?  
 
Genom fem intervjuundersökningar med lärare från två olika skolor har vi fått deras syn och 
perspektiv på dessa frågor. Vårt resultat visade att lärarna finner tre teman som på olika sätt 
speglar deras uppfattningar. Dessa teman är miljöns betydelse, lärarnas sätt att arbeta med 
rörelse och sambandet mellan koncentrationssvårigheter och rörelse. De intervjuade lärarna 
anser att en lugn och harmonisk miljö både i och utanför klassrummet har stor betydelse för 
barn med koncentrationssvårigheter. Svårigheter kan uppstå vid ostrukturerad miljö och 
aktivitet samt på grund av dessa barns stora rörelsebehov. Undervisningsmetoder som lärarna 
använder sig av är lek, utomhusaktivitet och praktisk matematik. Alla lärare arbetar medvetet 
med rörelseaktiviteter och utnyttjar rörelse som ett hjälpmedel för att främja inlärning och 
koncentrationsförmåga hos barn med koncentrationssvårigheter.  
 
 
Ämnesord: Motorik, koncentrationssvårigheter      
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 

Under vår utbildning har vi läst två terminer specialisering inom idrott & hälsa samt 

pedagogiskt mångfald där perspektivet är specialpedagogik. Genom detta har vi båda blivit 

inspirerade och intresserade av sambandet koncentrationssvårigheter och rörelse. Vi vill 

undersöka lärarnas attityder när det gäller barn med koncentrationssvårigheter och rörelse. 

Under vår barndom har rörelse och skolämnet idrott & hälsa haft stor betydelse, där har vi 

känt gemenskap, uppmuntran och vårt självförtroende har stärkts. Vi kände att det var ett 

intressant ämne att studera och som resulterade i detta arbete.  

 

Vi vill tacka de lärare som ställt upp på intervjuer och varit tillmötesgående ute på skolorna. 

De klargjorde sina kunskaper och erfarenheter vilket resulterade i att vi fått svar på de frågor 

vi ställde oss. Vi vill även ge ett tack till vår handledare Magnus Blixt som hjälpt, stöttat och 

uppmuntrat oss att kämpa vidare.   

 

Kristianstad, november 2004 
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1. Inledning 
 

Forskning kring koncentrationssvårigheter och idrott & hälsa i skolan är väldebatterade 

ämnen i dagens samhälle. Barn med koncentrationssvårigheter har alltid funnits men inte 

förrän de sista två decennierna har dessa barn uppmärksammats och problematiken har fått 

stor genomslagskraft i massmedia och bland forskare. Även fysisk aktivitet är ett 

omdiskuterat ämne eftersom barn idag är mer inaktiva och stillasittande än de var för bara 20 

år sedan. Resultatet av detta har lett till att det i massmedia propagerats mycket för skolans 

betydelse för främjande av fysisk aktivitet. 

 

I boken Kursplaner för grundskolan (1994, s 30) tas följande citat upp, ett citat som antyder 

att rörelse är viktig. 

 
Vår kropp är byggd för rörelse. Dess vävnader och olika funktioner anpassar sig till de krav 

som ställs på dem. För det växande barnet är det därför vikigt att dess hemmiljö, skol- och 

fritidsmiljö ger möjligheter till motorisk och fysiskt aktivitet och träning. Barnet måste få 

utveckla olika förmågor och funktioner av sensomotorisk och fysisk karaktär. 

 

I skolan är det viktigt att barn får röra på sig för att skapa en god inlärningsmiljö. Barn med 

koncentrationssvårigheter har ett stort rörelsebehov och det är viktigt att rörelse är ett naturligt 

inslag i undervisningen. Det finns olika former av koncentrationssvårigheter och dessa kan 

yttra sig på olika sätt samt bero på biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Att börja 

skolan är en omställning för barnen eftersom miljöombytet höjer kraven i form av 

stillasittande aktiviteter med stor koncentration och fokusering. Barn som har någon form av 

svårighet kan därmed särskilja sig från de andra barnen och få ett avvikande beteende. 

 

Här följer definitioner av begrepp som återkommer i arbetet. Idrott står för färdighet som är 

uttryck för olika former av kroppsövningar. Idrotten består av skolämne, idrottsrörelse och 

andra oorganiserade aktiviteter (Folkhälsoinstitutet, 1997). Världshälsoorganisationen 

definierar hälsa som ”…ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp” (Raustorp, 2000, s 52). Psykologen 

Sigmund Freud menar att begreppet hälsa är att ha ”förmågan att kunna älska och arbeta.” 

(Almvärn & Fäldt, 2001, s 27) Fysisk aktivitet omfattar alla kroppsrörelser under såväl arbete 
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som fritid och rörelse är det samma som fysisk aktivitet men motoriken står i centrum 

(Folkhälsoinstitutet, 1997). 

 

I arbetets vetenskapliga förankring läggs den teoretiska utgångspunkten fram. 

Koncentrationssvårigheters innebörd förklaras, vilka faktorer som påverkar och miljöns 

inverkan för att förebygga och åtgärda för barnen. Vidare tas det upp om ämnet idrott & hälsa 

i skolan, dess förändringar och rörelsens betydelse för barn. Även en inblick i Lpo 94 och 

kursplanen för idrott & hälsa ges och det framkommer också vilken roll lärarna har i 

undervisningen. I den empiriska delen förklaras tillvägagångssätt och metodval. Vidare 

analyseras resultatet av undersökningen som gjorts och studien avslutas i en diskussion av vad 

som framkommit.   

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lärarnas attityder till rörelseaktiviteter som ett medel att 

hjälpa barn med koncentrationssvårigheter, samt vilka möjligheter och svårigheter det finns 

att arbeta med rörelseaktiviteter både i ämnet idrott & hälsa och i klassrumsmiljön.  
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2. Vetenskaplig förankring 

 

I den vetenskapliga förankringen presenteras den teoretiska utgångspunkt som används i 

studien. Därefter förklaras koncentrationssvårigheter och dess förebyggande och åtgärder. 

Vidare presenteras rörelsens betydelse för barn och rörelsens inverkan i skolan. Styrdokument 

och lärarens roll i undervisningen tas även upp.  

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

I Vygotskij och skolan översätter Lindqvist (1999) Vygotskijs skrifter och teori som innebär 

att lärandet sker inom oss själva och att tänkandet utvecklas och bestäms genom den 

omgivande miljön. En individs utveckling sker genom biologiska och sociala faktorer. Den 

biologiska faktorn innebär att individen lär sig att uppfatta sig själv och omvärlden. All 

uppfostran är av social karaktär där miljön inverkar på hur människan lär och utvecklas. 

Vygotskij menar att lärandet i skolan ska utgå ifrån verkligheten och att ämnen bör integreras 

för att synliggöra helheten. Barns tidigare erfarenheter och intresse är drivkraften och har 

betydelse i deras inlärning. Pedagogens uppgift är att förändra och organisera miljön så att 

barnet får bättre förutsättningar att lära. I miljön ingår även samspelet tillsammans med andra 

barn där de lär sig att kommunicera och samarbeta, vilket bidrar till utveckling inom det egna 

lärandet. Han anser att lek är viktig för barnets instinkter och genom denna utvecklas den 

sociala förmågan och barn lär sig att imitera andra (Lindqvist, 1999).  

 

Vi har utgått från Vygotskijs teori för att i ämnet idrott & hälsa är samspelet och den sociala 

utvecklingen central. För barn med koncentrationssvårigheter är lek och rörelse av stor 

betydelse eftersom kommunikation tränas och de lär sig av varandra. 

 

2.2 Vad innebär koncentrationssvårigheter? 

Att vara koncentrerad på en uppgift kräver att alla sinnena är aktiva och att kunna stänga av 

information från omvärlden. Att vara koncentrerad innebär också att kunna registrera och ta 

till sig relevanta intryck från omvärlden (Kadesjö, 2001).  
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Uttrycken ADHD eller DAMP används ofta när det talas om barn med 

koncentrationssvårigheter. Det finns olika former av andra koncentrationssvårigheter, dvs. 

inte bara ADHD och DAMP. Eleven kan ha svårt att fästa uppmärksamhet och fokusera i 

olika situationer och omgivningar, vilket kan medföra att de lätt blir störda av det som händer 

runt omkring. Sedan finns det elever som återkommande får problem i de flesta miljöer och 

dessa har en stor brist i sin koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003). Kadesjö (2001) 

diskuterar tre olika sorter av koncentrationssvårigheter, primära, sekundära och 

situationsbundna. De primära koncentrationssvårigheterna är när svårigheterna kommer till 

uttryck i de flesta situationerna som barnet befinner sig i. Det är stora och varaktiga 

koncentrationssvårigheter som skapar återkommande bekymmer i barnets vardag. Detta 

drabbar inte bara barnet utan också föräldrar och pedagoger som arbetar med barnet. De 

sekundära koncentrationssvårigheterna kan t.ex. bero på en stressfaktor i barnets uppväxtmiljö 

men om denna elimineras har barnet inte längre några svårigheter. Det finns barn som har 

svårt att koncentrera sig i vissa situationer men inte i andra, dessa barn har så kallade 

situationsbundna koncentrationssvårigheter.  

 

Duvner (1997) menar att när det talas om koncentrationssvårigheter handlar det helt och hållet 

om att iaktta barnens beteende och symtom.  Han säger också att som pedagog gäller det att 

känna igen symtombilden. ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) är en diagnos som 

innebär att barnet har svårigheter med uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet (Ericsson, 

2003). Barn som har problem med koncentration, motorik och perception dvs. svårighet att 

uppfatta omvärlden, räknas till dem som får diagnosen DAMP (deficit in attention motor 

control and perception) (Kadesjö, 2001). En annan diagnos som är vanlig är Aspergers 

syndrom. Detta syndrom innebär att barnet har motoriska och kommunikativa svårigheter 

samt svårt med samspel och kamratkontakt (Specialpedagogiska institutet, 2002).    

2.2.1 Olika faktorer som kan leda till koncentrationssvårigheter 

Det finns många olika teorier om orsaken till koncentrationssvårigheter. Det krävs både 

biologiska, psykologiska och sociala förklaringar och det är betydelsefullt att utgå från barnets 

helhet och situation för att kunna få insikt i var problemet ligger. En teori säger att det är 

förändringar i hjärnan som ger upphov till koncentrationssvårigheter. Dessa skador kan 

uppkomma på fostret eller på det nyfödda barnet under förlossningen. Påfrestningar kan också 

vara graviditetsförgiftning eller att modern under graviditeten haft någon infektion. Det kan 
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dessutom vara så att barnet inte fått tillräckligt med näring från moderkakan eller fått syrebrist 

i samband med födseln (Kadesjö, 2001). 

 

Ärftligheten är den övergripande faktorn till koncentrationssvårigheter, dock ärver inte barn 

diagnosen ADHD eller DAMP utan det är en rubbning i de olika delarna av hjärnan som 

kontrollerar uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulser. Detta kan medföra att barnet är 

extra känsligt för yttre påfrestningar under sin tidiga utveckling. Även hormonella faktorer 

kan ha ett samband, det är främst det manliga könshormonet testosteron som påverkar 

hjärnans utveckling. Detta kan leda till att språkutvecklingen försämras avsevärt (Ericsson, 

2003).    

 

Idag ställer skolan och hela samhället stora krav på barnen att vara ansvarstagande och 

självständiga. Stor gruppsammansättning i förskola och skola, brister i personaltätheten, 

stökig och högljudd klassrumsmiljö och separerade föräldrar är faktorer som kan utveckla 

koncentrationssvårigheter hos barn (Ericsson, 2003). Familj- och miljöfaktorer kan skapa 

stress hos barn vilket kan ge upphov till koncentrations- och inlärningssvårigheter 

(Hannaford, 1997). Skolan är en typisk miljö där pressen är stor, konkurrensen hård och 

undervisningen teoretiskt inriktad med prov, vilket gör att barnen känner stress och 

prestationsångest (Ellneby, 2000).  

 

Barn med koncentrationssvårigheter har ofta en dålig självbild. De saknar självförtroende, 

självtillit och vid konflikter har de mycket svårt att se sina egna fel och brister i 

sammanhanget. Det finns även andra psykologiska effekter som kan göra att barnet känner 

osäkerhet och ängslan. På grund utav dessa effekter söker barnet ständigt bekräftelse för sina 

handlingar (Kadesjö, 2001). 

 

2.3 Förebyggande och åtgärder 

När det gäller barn med koncentrationssvårigheter är det viktigt att ha en klassrumsmiljö som 

är strukturerad med invanda arbetssätt och fasta regler. Undervisningen bör bygga på 

nyfikenhet, omväxling och vad barnet är intresserat av. Ett bra alternativ till att öka 

motivationen är att arbeta med datorer. Ett dataspel med rörliga figurer fångar barns 

uppmärksamhet och intresse samtidigt som dataskärmen avgränsar. Uppgiften är motiverande 
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och kraven på barnet minskar, ofta kan barnet sitta längre stunder vid datorn men för övrigt 

skall barnet ha korta och tydliga arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna bör gärna resultera i 

någon form av belöning och som pedagog är det viktigt att berömma och belöna barnet för 

dess prestation (Duvner, 1997). 

 

Duvner (1997) skriver vidare att det är bra att skapa en egen arbetshörna till barnet där 

störningsmoment, ljudnivå och synintryck minskas. Detta gör att barnet har lättare för att 

koncentrera sig på arbetsuppgiften. Det kan också vara bra att arbeta i en mindre arbetsgrupp 

för att få bättre arbetsro och mer vuxenhjälp, men detta bör ske i samråd med föräldrar och 

elev så att det inte känns kränkande. Det är viktigt att arbetspassen inte är för långa utan 

avbryts med små rörelsepauser. Författaren menar att det krävs en god och positiv relation 

mellan lärare och elev om pedagogiken och fostran skall fungera, samt att det är svårt att 

genomföra om det är en stor klass och inga andra vuxenresurser finns att tillgå. 

 

Som pedagog är det viktigt att förstå barnets svårighet, detta för att anpassa sina krav till vad 

barnet förmår. När det gäller miljön kan förändringar göra det lättare för barnet att klara av de 

förväntningar omgivningen har. Att barnet får hjälp att utveckla sina färdigheter inom viktiga 

områden kan minska konflikter mellan omgivningens förväntan och barnets förmåga. Barnets 

färdigheter som kan ha betydelse är inlärning och uppmärksamhetsförmåga, motorik, språk 

och sociala färdigheter. Att förhindra att barnets svårigheter får negativa följder för dess 

självförtroende är en viktig uppgift som pedagogen har. Under hela barnets uppväxt får det 

ständigt höra tillrättavisningar så det gäller att hitta vägar till att öka barnets självförtroende 

(Kadesjö, 2001). 

 

2.4 Rörelsens betydelse för barns utveckling 

För att de motoriska, sociala och personliga sidorna ska kunna utvecklas är fysisk aktivitet en 

viktig faktor för barnet. Under de tidiga skolåren sker det snabba förändringar i kroppen och 

barnet drivs till ständig rörelse (Folkhälsoinstitutet, 1997). Om barnet inte får utrymme till en 

allsidig rörelse kan det leda till att muskelmassan minskar och att vävnaderna i kroppen inte 

kan utveckla sina funktioner. Detta gäller ben och brosk, senor och muskler, kärlsystem och 

nervsystem. Kroppen anpassar sig beroende på hur mycket omfång av rörelse den får (Dessen, 

1990).  
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Det sociala samspelet utvecklas även genom rörelse. Den som känner trygghet med sin kropp 

och har bra jaguppfattning har lättare att accepteras av andra barn. De kan lätt samarbeta i 

grupp och lek som är en central del av barnens fysiska aktivitet. Genom lek kan de på egna 

initiativ och förutsättningar göra upp regler och rörelseomfång utan krav på prestationer. Barn 

upplever olika känslor genom rörelse, vilket kan vara både positiva och negativa upplevelser 

där barnet möter både framsteg och misslyckande. Förmågan till rörelse vidgar barnets 

möjligheter till att utforska omvärlden och att skaffa nya kunskaper och erfarenheter. Barnet 

ställs inför problem och utvecklar därmed sin kognitiva förmåga, dvs. att förvärva och 

använda kunskap (Dessen, 1990). 

2.4.1 Barns motoriska utveckling 

Med lust och nyfikenhet att upptäcka världen börjar det nyfödda barnet sträva efter rörelse 

genom att t.ex. vända sig, sitta, krypa och gå. Barns utveckling av rörelse dvs. motoriken 

utvecklas efter hand och barnet blir allt mer medveten om sin kropps möjligheter (Ellneby, 

1991). Sigmundsson (2004) definierar begreppet motorik som omfattar allt som har med 

rörelse att göra. Ellneby (1991) menar att det är viktigt att komma ihåg att barn utvecklas i 

samma ordning, men olika fort och att den motoriska utvecklingen måste ses som en livslång 

process. Barnet kan tidigt ta emot sinnesintryck som styr hjärnan till rörelse och handlande. 

Motoriken samspelar alltså med våra perceptionsområden som är känsel, syn, hörsel, balans, 

led och muskelsinnet. 

 

De motoriska färdigheterna brukar delas in i två grupper, grovmotorik och finmotorik. 

Grovmotoriken är när de stora muskelgrupperna arbetar, det kräver ingen stor precision, t.ex. 

att hoppa och springa. Finmotoriken är när de små musklerna involveras och där hög 

precision krävs, t.ex. händerna och ögats rörelse. 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, 2004). Barnets rörelse blir automatiserad när den får möjlighet till 

träning och upprepning av rörelse. Då kan barnet utföra rörelsen utan medveten 

uppmärksamhet, det autonoma nervsystemet har tagit över motoriken. För att barnet ska få 

möjlighet till nya kunskaper måste även de lätta rörelserna bli automatiserade och träning sker 

bäst genom rörelselekar där grov och finmotoriken är i centrum (Flinck, 1997). Att skriva är 

förknippat med rörelse, varje bokstav och siffra har en speciell rörelse med sig som inpräntas i 

muskulaturen och som upprepas och utarbetas genom skrivrörelse (Hannaford, 1997).  
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Arv och miljö är betydelsefull för barns motoriska utveckling. Miljön är något vi kan påverka 

och med den menas de omgivningar barnet befinner sig i under sin uppväxt. En miljö är 

hemmet där föräldrarna måste motivera och stimulera barnet till rörelse så det få chans att 

utveckla sin motoriska färdighet. När barnet blir äldre och börjar i skolan är det viktigt att ge 

barnet utmaningar och förmedla kunskaper om fysisk aktivitet och hälsa (Sigmundsson, 

2004). 

 
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 andledningar ligger sent i sin 

motoriska och/eller sociala utveckling.  (Folkhälsoinstitutet, 1997, s 19). 

 

Dessa barn upplevs ofta av omgivningen som klumpiga och med 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 diagnoserna DAMP eller ADHD (Sigmundsson, 2004). En mogen motorik och 

perception är viktig för koncentrationen även hos ett omotiverat barn. Barns inlärning och 

koncentrationssvårigheter skulle kunna minskas genom att medvetet använda sig av motorisk 

träning och stimulans (Folkhälsoinstitutet, 1997). 

 

Ingegerd Ericsson utgav 2003 en doktorsavhandling med titeln Motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer. Huvudfrågan i hennes avhandling är hur utökad 

fysisk aktivitet och individuell motorisk träning i skolan påverkar den motoriska 

utvecklingen, koncentrationsförmågan och skolprestationer. Genomförandet har skett genom 

motorikobservationer samt genom kontinuerliga rörelselektioner i skolår 1, 2 och 3. Resultatet 

visar att genom fysisk aktivitet och motorisk träning får eleverna bättre motorik. 

Koncentrationsförmågan kan förbättras men det kan inte med säkerhet ses som bestående, 

däremot ger motorisk träning en positiv effekt för elevernas skolprestationer.  

2.4.2 Rörelsens betydelse för inlärning  
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När barnet kommer till skolan är det mycket stillasittande aktiviteter i form av läs och 

skrivinlärning och detta kräver mycket koncentration från barnet. ”Om barn skall klara av att 

sitta stilla måste de få röra på sig.”(Sandborgh-Holmdahl, 1993. s 28). Tyvärr är det inte 

 
 



förrän i skolan som barnets svårigheter uppmärksammas, eftersom de då kommer till en miljö 

som sätter olika sorters krav på barnet. Vi har större chans att lyckas ju tidigare vi upptäcker 

barnets svårighet. Enligt Hannaford (1997) känner många barn stress idag, stress är negativa 

känslor som påverkar koncentrationen i högsta grad. Skolan bör vara en plats där barnen får 

uppmuntran, berömmelse och där olika inlärningsstilar anpassas. Vi lär oss alla olika och det 

krävs ett varierat arbetssätt. Skolan använder sig mest av en inlärningsstil där den logiska 

hjärnan är i centrum, färdigheter som känsla, rörelse, rytmik, humor och bildskapande 

värderas inte lika högt. Det finns lärare som fortfarande använder sig av metoden där barnen 

måste sitta stilla och tysta, vilket resulterar i att de får uppfattningen att detta är det enda sättet 

för inlärning. Konkurrensen mellan barnen och även mellan barnens föräldrar är också en stor 

stressfaktor. Om inte barnet har kommit lika långt i sin utveckling som andra blir det lätt att 

föräldrarna vill att barnet ska få en diagnos på inlärning och/eller koncentrationssvårigheter. I 

kursplanen för idrott & hälsa (1994) poängteras det att lärarna ska utgå från barnets 

individuella förmågor och hänsyn skall tas till dem som behöver mer tid på sig för att 

utvecklas. De behöver känna att de genom individuella utmaningar lyckas med sitt arbete.  

 

Surgeon Generals Report, är en rapport från USA där forskning om fysisk aktivitet och hälsa 

har sammanställts. I denna rapport framkom det att fysisk aktivitet påverkar humöret och även 

självkänslan genom att det ger en antidepressiv effekt. Både humöret och självkänslan är 

betydelsefulla för inlärningen. Att skifta från teoretiskt till praktiskt arbete är stimulerande för 

barnet. Inlärningens bästa sidor är avslappnade muskler och en mental koncentration. Den 

kanadensiska Trois Riviersundersökningen från 1998 demonstrerar att de barn som deltog i 

fysisk aktivitet istället för i de teoretiska ämnena åstadkom lika eller bättre resultat än sina 

kamrater (Raustorp, 2000).   

2.4.3 Lärarens roll i undervisningen 

När det gäller barns utveckling av rörelser är det viktigt 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 kan ge goda förutsättningar för ett aktivt 

liv i vuxen ålder (Folkhälsoinstitutet, 1997). Barns utvecklingsnivå, förutsättningar och behov 

måste pedagogen utgå ifrån i sitt arbete (Ellneby, 1991). Att vara lärare idag kräver mycket 

kunskap i alla sammanhang, detta för att kunna tillmötesgå alla barn så att budskapet i 

kommunikationen når ut till alla. Kommunikationen innebär också att läraren lyssnar på 
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barnen och att de tillsammans sätter upp mål och regler som ska uppnås. En flexibel ledare 

krävs eftersom pedagogiken och dess syfte kan variera beroende på situation och 

gruppsammansättning (Ekberg & Erberth, 2000).  

 

Lärarens självkänsla är sammankopplad med hur barnen svarar och engagerar sig i 

undervisningen och planeringen. Ordningen, strukturen och den egna planeringen kan lätt 

brista i undervisningsmiljön, och då gäller det att som lärare ha en grundtrygghet i sig själv 

(Kadesjö, 2001). Att utforma en positiv miljö för barnen där de kan känna glädje och 

gemenskap gör att deras prestationer blir bättre. Det gäller som pedagog att berömma och ge 

barnen positiv feedback eftersom detta ökar deras självförtroende och som i sin tur gynnar 

deras inlärningsutveckling (Raustorp, 2000). Positiv feedback skapas genom kontinuerlig 

utvärdering mellan läraren och barnen men också genom att utvärdera sitt eget arbetssätt. 

Tyvärr är individuell utvärdering av barn något som sällan sker på grund av tidsbrist, vilket 

får som följd att deras olika behov och svårigheter inte alltid blir synliggjorda och därmed får 

de inte heller den stödundervisning de behöver (Annerstedt, 2001). 

 

2.5 Varför rörelse i skolan  

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.  

   

Trots att samhället ständigt förändras är människan biologiskt densamma. Vi har ärvt en 

kropp som är uppbyggd för ett liv i rörelse. Barn och ungdomars fysiska aktivitet har minskat 

och därmed även den fysiska kapaciteten. Ett viktigt inslag i barnens vardag har blivit en 

miljö där de är stillasittande framför TV och dator (Ekberg & Erberth, 2000). Eftersom barnen 

spenderar en stor del av sin tid i skolan är det betydelsefullt att föra in rörelse i 

undervisningen. Idrottsundervisning med en god pedagogik når ut till alla och att investera i 

utökade lektioner kan leda till stora ekonomiska vinster i form av att människan får ett bättre 

välbefinnande (Raustorp, 2000). Motivationen och lusten hos barn är inte bara en 

förutsättning till fysisk aktivitet utan kan bero på ekonomiska, sociala och yrkesmässiga 
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problem så som att föräldrar inte har råd till utrustning. I skolan är idrotten obligatorisk och 

alla har möjlighet till fysisk aktivitet (Folkhälsoinstitutet, 1997). Den amerikanske forskaren 

Russel Pate slår fast vid att inaktiva barn även blir inaktiva som vuxna. Om barnet från början 

får ett vanemönster vad gäller idrott tenderar det att fortsätta upp i åldern (Raustorp, 2000). 

 

Ekberg & Erberth (2000) tar även upp olika perspektiv om ämnets syfte. Perspektiven är att 

syftet i undervisningen ska handla om den fysiska förmågan, ge färdigheter i idrott, ses som 

ett livslångt lärande och ge andra värden som social förmåga och kunskap om kroppen. 

Annerstedt (1995) skriver att eftersom det är kroppen som rör sig är idrottsundervisningen 

främst praktisk. Det är det enda ämnet i skolan där kroppen är redskapet. Det är de fysiska 

aktiviteter som ska vara centrala i undervisningen men de måste alltid vara meningsfulla och 

relevanta för det dagliga livet. För att skapa helhet måste kunskaperna i form av teori komma 

från t.ex. träningsfysiologi och idrottshistoria. Annerstedts teori skiljer sig helt från vad andra 

författare anammar där de sätter hälsan i centrum eftersom det skall skapa fysisk, psykisk och 

socialt välbefinnande. Individen skall genom de fysiska aktiviteterna medvetandegöras om 

hälsans roll. 

 

Utvärderingen från skolverket år 1993 visar att idrottsundervisningen inte passar alla barn. De 

elever som har dåliga fysiska förutsättningar har en negativ inställning till idrott medan de 

som har goda förutsättningar tycker det är roligt. Undervisningen är för tävlingsinriktad och 

lärarna är osäkra om målen i undervisningen (Annerstedt, 1995). Om barn inte får utlopp för 

sina rörelsemönster i skolan blir de lätt oroliga och rastlösa. I ämnet idrott & hälsa tränas den 

sociala kompetensen, där barnen drivs till samarbete och ansvarstagande (Raustorp, 2000). 

Atmosfären måste utmärkas av en positiv och avspänd miljö där barnen känner sig delaktiga, 

nyttiga och en del av gemenskapen. Tävling och att vara bäst är något som ska undvikas. 

Genom idrottsundervisningen känner klassen ofta en ”Vi känsla”, att tillhöra någonting 

(Ekberg & Erberth, 2000). Rörelse i skolan ger glädje och barnen känner gemenskap som kan 

gynna skolarbetet (Ericsson, 2003). Samarbetsförmåga, tolerans och hänsyn är ord som 

används mycket i arbetslivet. Att skapa en positiv social egenskap kan hjälpa barnet att 

förändra andra situationer. Idrott och lek ger ramar och regler, där de kan ta hänsyn, medge 

egna fel och vara lyhörda (Annerstedt, 2001). 
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Den europeiska idrottslärarorganisationen kom år 1993 fram till att fysisk aktivitet är en 

positiv prioritering för elevers skolundervisning. Här får eleverna kropp och rörelseerfarenhet 

och bygger upp ett intresse för fortsatt fysisk aktivitet. Forskaren Lars-Magnus Engström har 

arbetat vetenskapligt med idrottens betydelse för elevers välbefinnande. Han kom fram till att 

fysisk aktivitet leder till avkoppling och framstegsupplevelser hos elever då de får nya 

färdigheter i ämnet (Annerstedt, 1995).  

 

2.6 Förändringar av ämnet idrott & hälsa 

I läroplanen för grundskolan Lgr 69 (1969) försvann begreppet fostran och istället kom det att 

handla om elevernas fysiska, sociala och estetiska utveckling. Lektionerna fördelades jämnt 

över veckorna för att träningen skulle resultera i att skapa en god kondition hos eleverna. 

Syftet med gymnastiken var att eleverna skulle utveckla disciplin, laganda och ledarförmåga 

och att de skulle få ett varaktigt intresse samt förståelse för fysisk aktivitet där glädje och 

hälsa var centralt. Genom Lgr 80 (1980) blev det nya riktlinjer som innebar att 

samundervisning infördes och undervisningen blev mer teoretisk. Syftet var att eleverna 

skulle lära känna grundformerna för rörelse, utveckla sin självtillit och skaffa kunskaper om 

hur kroppen och hälsan bör skötas. År 1995 utkom ytterligare en ny läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet och samtliga kursplaner ändrades. Den nya läroplanen Lpo 94 

(1998) som vi har idag förde med sig att det ämne som tidigare hette idrott bytte namn till det 

nuvarande ämnet idrott & hälsa. De nya riktlinjerna medförde nedskärningar av antalet 

idrottstimmar från 537 till 460 timmar för grundskolans nio år (Folkhälsoinstitutet, 1997). 

Forskaren Ingegerd Ericsson skriver i tidskriften Gymnastik & Idrott (2002/2) att situationen 

med dagens nedskärning utav idrottstimmar är oacceptabel. I Lgr 80 hade varje elev 756 

obligatoriska klocktimmar idrott och friluftsverksamhet under grundskolan medan det i Lpo 

94 blivit neddraget till 500 timmar idrott & hälsa. Varje kommun har rätt att minska med 

ytterligare 20 % det vill säga att det dessutom blir 100 timmar färre. Hon menar att barnets 

motoriska utveckling hämmas och att problemet börjar ses utifrån ett läkarperspektiv där 

bristen på idrott & hälsa ses som en medicinsk fara. 

2.6.1 Styrdokument och kursplan för idrott & hälsa 

Skolan är en miljö där personal och undervisning ger unika möjligheter för barnen att 

utvecklas. I Lpo 94 (1998) står det att ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
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förutsättningar och behov” (s 10). Det klargörs även att skolans uppdrag innebär att stimulera 

varje enskild elev. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett stort 

ansvar för alla elever men speciellt för dem som av olika anledningar har svårigheter att 

uppnå målen. Läraren ska särskilt uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd. 

Barn med koncentrationssvårigheter kräver oftast en individanpassad undervisning på grund 

av sina svårigheter, det kan innebära annorlunda uppgifter som är speciellt framtagna för att 

passa individens kunskapsnivå och intresse. Eleverna ska ha möjlighet att utveckla olika 

uttrycksformer, såväl praktiska som kroppsliga. Enligt läroplanen ska dans och rytmik vara 

inslag i verksamheten. Ett mål att uppnå i grundskolan som direkt hänvisas till ämnet idrott & 

hälsa är att ha ”…grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 

förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön.”(Lpo 94, 1998, s 15). 

 

I kursplanen för grundskolan (1994) under rubriken idrott & hälsa är helhetsbegreppet på 

eleven centralt. Eleverna ska utveckla en allsidig rörelserepertoar som ska leda till ett 

hälsofrämjande liv. Ämnet ska också ge möjlighet för eleverna att delta på sina egna villkor 

och utveckla sin samarbetsförmåga. Ett mål som eleverna ska uppnå i slutet av det femte 

skolåret är att de ska behärska olika motoriska grundformer samt utföra rörelserna med balans 

och kroppskontroll. 
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3. Problemformulering 

 
• På vilket sätt och i vilken miljö arbetar lärarna med barn som har någon form av 

koncentrationssvårighet? 

• Hur använder lärarna rörelse i sin undervisning för att underlätta för barn med 

koncentrationssvårigheter?  
• Ser lärarna något samband mellan rörelse, ämnet idrott & hälsa och 

koncentrationssvårigheter hos barn? 
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4. Empirisk del 

I den empiriska delen presenteras studiens val av metod, urval och genomförande.  

 

4.1 Val av metod 

Den metod som används är kvalitativ, vilket innebär att intervjuer har genomförts. Metodvalet 

var från början inte helt klart eftersom funderingar fanns att utgå från elevernas perspektiv 

genom enkäter. Men efter diskussion och övervägande framkom det att elever i åldern 6-12 år 

inte har förmågan att själva bedöma sin utveckling och sina eventuella svårigheter på ett 

professionellt sätt. Detta medförde att lärarnas perspektiv undersöktes för att få deras syn, 

kunskap och erfarenhet inom området. En kvalitativ metod är ett bra verktyg att använda när 

information om människors upplevelser och känslor skall synliggöras (Wallén, 1996).  

 

Denna metod lämpade sig bäst till syfte och problemformulering. Genom intervjuer blir det en 

klar och djupgående inblick i problemområdet. En enkätundersökning hade gett ett mer ytligt 

och bredare resultat vilket inte var studiens tanke. 

 

4.2 Urval 

Intervjuerna har genomförts på två olika byskolor i Skåne. Kontakten med dessa skolor 

uppkom genom den verksamhetsförlagda utbildningen där det har byggts upp en god och 

trygg relation mellan oss och lärarna. På den ena skolan går elever från förskola upp till 

årskurs 9, den andra skolan har elever från förskolan upp till årskurs 5. De fem lärarna som 

intervjuades arbetar med elever från åldern 6-12 år. Av de intervjuade personerna var endast 

en specialpedagog, en fritidspedagog och resterande tre var utbildade låg- och 

mellanstadielärare. Alla utom specialpedagogen undervisar i ämnet idrott & hälsa. 

 

Lärare 1 – En kvinnlig utbildad fritidspedagog i 50-års åldern. Arbetar i en F-2 där hon 

undervisar med praktiska moment. Huvuduppgiften har hon dock i fritidshemsverksamheten.  

Lärare 2 – En kvinnlig utbildad specialpedagog i 50-års åldern. Arbetar med elever som har 

någon form av svårighet på låg- och mellanstadiet.  
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Lärare 3 – En kvinna i 50-års åldern. Utbildad låg- och mellanstadielärare, som idag 

undervisar i en årskurs fyra. 

Lärare 4 – En man i 35-års åldern även han utbildad till låg- och mellanstadielärare, har 

tidigare arbetat på utredningshem. Undervisar nu i en tredje klass. 

Lärare 5 – En man i 60-års åldern som idag undervisar i årskurs fem. Är utbildad låg- och 

mellanstadielärare. 

 

Urvalet av lärarna berodde på att olika perspektiv och variationer i hur lärarna uppfattar en 

och samma sak skulle urskiljas och jämföras precis som Starrin & Svensson (1994) menar. 

Ålder och kön hade ingen inverkan på valet av lärare utan det var deras erfarenheter och 

arbetssätt som var avgörande för att just de valdes ut. Att endast intervjua fem lärare var ett 

medvetet val. Genom att lära känna lärarna på de olika skolorna skapades en tydlig inblick i 

deras arbetssätt och visioner, hur de vill arbeta och hur de ser på lärandet i olika situationer 

och miljöer. De lärare som intervjuades arbetar aktivt med elever som har någon form av 

koncentrationssvårighet antingen i klassrumsmiljön eller i idrottshallen. Detta var också en 

anledning till valet av undersökningspersoner. 

 

Valet av åldersgrupp på eleverna begränsades till 6-12 år eftersom vår kommande yrkesroll 

har inriktning mot dessa åldrar. I denna ålder sker också en snabb utveckling av den 

motoriska och kognitiva förmågan. Det är oftast först när eleverna börjar skolan som 

koncentrationssvårigheter upptäcks och undervisningen kan anpassas efter individens behov. 

 

4.3 Genomförande 

Tillvägagångssättet var att först observera urval av lärare för att det inte skulle bli ett 

slumpmässigt val. När båda kom fram till vilka lärare som skulle intervjuas delades 

intervjufrågorna ut så att lärarna i förväg kunde fundera och reflektera över hur de gör i olika 

situationer. Intervjuerna har gjorts enskilt med varje lärare eftersom avskildhet och lugn miljö 

krävs i denna situation. Intervjuerna spelades in på bandspelare för att inte störa samtalet samt 

ge läraren fritt utrymme att tala. Det informerades också om att materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Wallén (1996) skriver att det är viktigt att personerna vid bandning 

får vara anonyma om de så önskar när resultatet redovisas. 
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Frågorna som ställdes vid intervjun var utarbetade och nedskrivna och samma frågor ställdes 

till samtliga. Frågorna utformades med hjälp utav problemformuleringen samt de didaktiska 

frågorna, vad, hur och varför och utgick mycket från lärarnas egna åsikter och erfarenheter 

(bilaga 1). När intervjuguiden skrevs var utgångspunkten att använda öppna frågor för att få 

ett tillförlitligt resultat och ny kunskap vilket även Kvale påpekar i boken Textanalys 

(Säfström & Östman, 1999). Inför och vid intervjuerna har hänsyn tagits till de inom- och 

utomvetenskapliga etiska krav som krävs. Med detta menas att forskningsresultatet behandlas 

på ett korrekt sätt gentemot den intervjuade personen och att de har godkänt metoden som 

används t.ex. bandinspelning och anonymitet (Forsman, 1997). 

 

Materialet har enskilt lyssnats av var för sig och transkriberats för att få en så exakt 

återgivelse som möjligt. Enligt Wallén (1996) är det betydelsefullt att det bandade materialet 

återges så nära talspråket som möjligt. Han skriver också, för att uppnå bästa resultat bör 

personen som intervjuat också bearbeta utskriften. Detta för att personen som intervjuat är 

insatt i situationen och har en viss relation med den intervjuade. Transkriberingen av alla 

intervjuer har också gjort att det är lättare att överblicka och sammanställa till ett resultat.   
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5. Resultat 

 

I resultatdelen analyseras och redovisas lärarnas svar från intervjuerna. Intervjuerna har 

avlyssnats och transkriberats, därefter har vi jämfört lärarnas svar mot varandra och hittat 

gemensamma nämnare som vi valt att dela in i tre teman. Detta för att lärarnas syn och 

perspektiv i resultatet ska tydliggöras. De tre teman är miljöns betydelse, lärarnas sätt att 

arbeta med rörelse och sambandet mellan koncentrationssvårigheter och rörelse. Dessa 

områden är kopplade till syfte och problemformulering. Vi har funnit liknande svar från 

lärarna och detta kan bero på att de har erfarenhet av att arbeta med barn som har 

koncentrationssvårigheter. 

 

5.1 Miljöns betydelse  

Alla de intervjuade lärarna anser att det i klassrumsmiljön handlar om att skapa lugn och ro 

kring de barn som har koncentrationssvårigheter. Detta resultat är givetvis självklart, 

övertygelse finns att alla lärare har samma strävan men har alla kraft och kompetens att skapa 

denna miljö och har lärarna rätt pedagogik och kunskap att möta barn med 

koncentrationssvårigheter? 

 

Att lugn klassrumsmiljö är väldigt viktig för barn med koncentrationssvårigheter menar flera 

lärare. ”Men små grupper och lugn, lugn atmosfär, lugn miljö, ett lugnt klassrumsklimat, det 

är vad jag tycker.” (Lärare 3). ”De flesta upplever nog ändå och det är väl för att vardagen ser 

ut för många barn som den gör idag med många intryck, mycket folk omkring sig ehhh så ger 

ett lugnt dämpat rum någonting som hjälper de till koncentration.” (Lärare 2). Lärare 4 

påpekar även att personaltätheten är väsentlig för barn med koncentrationssvårigheter. Att 

vardagen ser ut som den gör kan beror på samhällets förändring. Den kan ha en viss inverkan 

genom att det idag är fler föräldrar som kombinerar karriär och barn. Följderna kan bidra till 

att en stressad miljö uppkommer och att alla prestationskrav i vardagen blir svåra att hantera.  

 

Lärarna anser att strukturen och de dagliga fasta rutinerna är viktiga för barnen. ”…om vi tar 

skolsituationen försöker man få lugn och ro runt detta barnet, skapa rutiner.” (Lärare 1). Det 

gäller som pedagog att vara medveten om att rutiner bör byggas upp utifrån barngruppens 
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sammansättning. Det bör också kommenteras att strukturen och rutinerna som läraren 

använder sig av inte passar alla barn utan det kan krävas individanpassning.  

 

Vid genomgång bör läraren ge eleverna korta och tydliga instruktionen som är lätta att följa, 

och uppgifterna skall kunna fullföljas och göras klara av eleverna. Tiden är av stor betydelse, 

då det ofta är så att barnen får lägga undan det arbete de håller på med för att börja med ett 

nytt arbetsmoment. Lärare 3 menar att om eleverna vill säga någonting i klassrummet gäller 

det att räcka upp handen, för allt störande prat hit och dit påverkar de som har 

koncentrationssvårigheter. Vid tillrättavisningar säger lärare 4:  

 
…det gäller ju hela tiden att göra den så mild och mjuk som möjligt annars får man ett 

väldigt jobbigt klassrumsklimat och det är lätt att man fastnar i, i det här tråkiga att det blir 

kritik istället för att man guidar in de i uppgiften igen.  

 

Som lärare finns det en läroplan som ska följas och tidspressen kan emellanåt ge stor 

frustration, därför kan tillrättavisningarna inte alltid göras på rätt nivå.  

 

Majoriteten av lärarna tycker också att barnens placering i klassrummet har en avgörande roll 

och att gruppstorleken har betydelse. När barngruppen blir större kan det skapa en stökigare 

klassrumsmiljö vilket får till följd att barnen har ännu svårare att koncentrera sig. I samråd 

mellan lärare och barn med koncentrationssvårigheter bör en lösning hittas om hur 

placeringen bäst ska utformas för att det ska gynna barns koncentrationsförmåga och 

inlärning. ”Så det är väl mycket det man gör, försöker skärma av de på ett eller annat sätt.” 

(Lärare 4). 

 

De intervjuade anser att det ibland inte går att ett barn med koncentrationssvårigheter 

undervisas eller deltar i klassrummet, vilket lärare 5 understryker: 

 
 Ibland får de gå ut i korridorerna, det är inte att de är utkörda utan ibland, de har väldigt 

svårt att de stör andra… vi har också ett mindre grupprum som vi har tillgång till…  

 

Balansgången mellan barnets placering i eller utanför klassrummet kan många gånger vara 

svår att hantera och då är det lätt att läraren tar ett felaktigt beslut.   

 
23 

 
 



En aspekt som två av lärarna diskuterat är att involvera eleverna i undervisningen genom att 

ställa direkta frågor, vilket också innebär att eleverna kan bli tillfrågade att återberätta hur det 

t.ex. räknat ut ett visst tal. Eleverna kan också få huvudansvaret att vara ledare inför klassen 

eller vid grupparbete. ”…det är du som är gruppledare i den här gruppen, det är du som sen 

kommer att få redovisa vad ni har kommit fram till…” (Lärare 3). De anser att detta arbetssätt 

gör att eleverna känner mer ansvar och motivation vilket resulterar i att eleverna engagerar sig 

mer i uppgiften. Gäller det inte att göra ett noga övervägande så det inte blir ett påhopp på 

barnen. Detta kan kanske medföra att oro skapas bland barnen och prestationskraven övergår 

till att bli ett stressmoment. Att få en fråga och inte kunna svara vid ett flertal tillfällen kan få 

självförtroendet att vackla.  

 

Två av lärarna arbetar med ett så kallat belöningssystem och lärare 2 säger:  

 
…när de gjort det och klarat vissa små, små mål som man ibland börjar med så följs det av 

en belöning, inte mutor det är en helt annan sak utan en belöning för det som de gjort.  

 

Belöningen kan vara t.ex. att få vara ute en liten stund, sitta vid datorn eller bara det att få ett 

russin för varje rättstavat ord. De arbetar alltså utifrån ett system som motiverar elever som 

har koncentrationssvårigheter att fortsätta kämpa. Två av lärarna menar också att det är 

tvunget att sätta krav på barnen utifrån deras kunskap och sociala nivå. Det bör dock tas i 

beaktande att barnet inte förutsätter att det alltid ska få belöning för arbetsuppgift.  

 

Lärare 3 har en öppen kommunikation i klassen och gör eleverna medvetna om att det finns 

olika svårigheter. Hon menar att ha glasögon eller dyslexi kan vara en form av handikapp 

likaväl som att ha koncentrationssvårigheter.  

 
Jag är ganska öppen med alla handikapp och då kan man säga det att 

koncentrationssvårigheter är ytterligare ett handikapp. Jag menar har jag en som har 

Aspergers så försöker vi allihopa, alla är medvetna om att det här är hans speciella problem. 

 

Hon tar upp att alla elever behöver bli medvetna om att det finns olika handikapp och att 

eleverna måste samarbete och ta ”….ett gemensamt ansvar för varandras inlärning… ”. Att 

barn ska ta ansvar för andras inlärning är en svår uppgift utan tyngdpunkten bör läggas på att 

barnen hjälper och förklarar för varandra.  
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5.2 Lärarnas sätt att arbeta med rörelse 

Analysen av intervjuerna visade också att lärarna är noggranna med att använda sig av rörelse 

i sin undervisning. Några vanliga metoder lärarna arbetar med är lek, utomhusaktivitet och 

praktisk matematik. Alla arbetar aktivt med rörelse både inomhus och utomhus men på olika 

sätt. Dock är de överens om att bryta upp mitt i passet eller när det finns behov för att göra 

någon praktisk övning eller lek. Ska det vara en planerad brytning eller utifrån behovet. Om 

rörelse är inplanerat vid en viss tid under arbetspasset kan det drabba barnen om de sitter och 

arbetar koncentrerat med en uppgift men även om det läggs in efter behov så drabbas alltid 

någon. Detta är en svår avvägning som kräver att lärarna får läsa av barnen, prova sig fram 

samt vara flexibel. 

 

Enligt Vygotskij är leken en bra metod för att grundlägga och utveckla barns instinkter och 

behov. Lärare 4 säger att ”…vi har lite lekar och aktiviteter in emellan för att bryta det 

stillasittande. Så att det kan va både engelska lekar och det kan va mattelekar, alfabetsträning 

och annat som vi kör för att bryta och röra på sig en stund.” En lärare vill skapa lust att lära 

och integrera leken med andra ämnen. Tre av lärarna lägger stor vikt vid lekens betydelse, 

genom leken får eleverna röra sig och de får ett avbrott från det teoretiska arbetet i 

undervisningen. ”I treorna är jag jättekonsekvent, då la jag alltid in typ någon lek eller någon 

sån här Simon says eller någon sån här engelsk eller någon rörelse, sång eller någonting…” 

(Lärare 3) En av lärarna lägger i sin undervisning stor vikt vid att utnyttja lek och fantasi i 

lärandet. 

 
När det gäller den motoriska biten är det mest fantasi och iakttagelse av barnet. Man får 

testa sig fram. En sak kanske inte fungerar på nästa och då får man tänka om och testa för 

varje barn, när man lärt känna det (Lärare 2). 

 

Lärare 2 har också tillgång till ett rörelserum där eleverna kan hoppa hopprep, spela 

innebandy samt kasta och fånga bollar. Vilka rörelser som görs beror helt på elevens behov. 

En av lärarna har också nämnt att dans är ett aktivt inslag i undervisningen. ”…så sent som 

igår körde vi tango så att, ja det är en variant av riktig tango så att det, som vi då ska ha på 

vår, vad heter det julbasár så att det, vi har ja, vi har lite grann aktivitet i klassen.” (Lärare 5). 

Genom att integrera leken, rörelsen, rytmiken, fantasin och basämnena strävar lärarna efter att 

uppfylla Lpo 94. Är detta ett medvetet arbetssätt och sker det kontinuerligt?  
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Praktisk matematik där olika rörelsemönster ingår används av två lärare. Det kan vara att gå 

ut och räkna ut något med hjälp utav ett spjälstaket eller att befinna sig i ett rörelserum där 

den egna kroppen är ett hjälpmedel vid räkning. Dessutom betonar alla lärarna hur viktigt det 

är att barnen får vistas utomhus. Här skapar lärarna tillfälle och miljö för barnen, som är 

verklighetsbaserad precis som Vygotskij poängterar som centralt för lärandet. 

 

Utomhusaktivitet behöver inte kräva mycket planering vilket även två av lärarna menar. 

”Vissa barn passar det att säga ut och spring runt skolan två gånger, varv och så kommer de in 

och kan jobba igen.” (Lärare 2). På den ena skolan har de tidigare haft en hinderbana som 

eleverna utnyttjat när rörelsebehovet krävt det. På banan har det gällt att ”…springa mellan 

olika stationer, alltså hoppa på gungorna, eller gunga på gungan, hoppa på någon 

klätterställning och ta sig fram en bana på en viss tid då.” (Lärare 3). Att utnyttja 

utomhusmiljön till lärande är viktigt eftersom miljöombyte sker och kunskaper kan sökas på 

annat håll. 

 

5.3 Koncentrationssvårigheter och rörelse 

Intervjuundersökningen visar att lärarna ser tydliga samband mellan rörelse, ämnet idrott & 

hälsa och koncentrationssvårigheter hos barn. Rörelse och fysisk aktivitet är begrepp som alla 

lärare tycker är viktiga både i klassrumsmiljön och i ämnet idrott & hälsa. Det finns ändå både 

möjligheter och svårigheter att använda rörelse när det gäller barn med 

koncentrationssvårigheter. I idrottshallen har barnen större utrymme för sina rörelsebehov än 

vad de har i klassrummet.  

 

Lärare 3 tycker att rörelsens betydelse för barn med koncentrationssvårigheter är att ”…de 

märks inte på samma sätt och det kan väl vara ett bevis på att de behöver röra på sig mer helt 

enkelt. Barn som har koncentrationssvårigheter behöver nog mer rörelse, de kan inte sitta still 

och koncentrera sig.” Två av lärarna menar dock att en del barn med 

koncentrationssvårigheter kan få problem i idrottshallen som beror på andra svårigheter de 

har, eller att idrottslektionen är ostrukturerad. Men fasthåller ändå hur positivt ämnet idrott & 

hälsa är eftersom dessa barn har ett stort rörelsebehov. Lärare 3 säger:  
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…så jag tror det är jätteviktigt ju mer de rör sig desto bättre kondition, de är i fysiskt desto 

mer tror jag faktiskt sen att de kan lära sig att koncentrera sig. 

 

De barn som har koncentrationssvårigheter och som även har motoriska svårigheter kan 

istället för att försvinna i mängden bli mer utmärkande på grund av den motoriska svagheten. 

Det finns en risk att dessa barn kan känna utanförskap samt att självförtroendet försämras. 

 

Enligt lärare 4 lär sig barn med koncentrationssvårigheter att genom rörelse skärma av sig och 

fokusera på allt det praktiska. De har inte samma överblick över vad resten av kompisarna gör 

på grund av det stora utrymmet i idrottshallen och på så sätt har de lättare att hålla kvar 

koncentrationen. I en idrottshall finns det oftast mycket material och starka färger som pockar 

på barnens uppmärksamhet. Med denna miljö och tillgången till allt material borde det istället 

göra att barnet tappar fokus på den egentliga arbetsuppgiften. 

 

Två av lärarna kan se tydliga kopplingar mellan kroppen och hjärnan. De menar, för att kunna 

koncentrera sig krävs det att både hjärnan och kroppen arbetar. Detta visar en medvetenhet 

hos lärarna att det krävs hela kroppen för att barn ska ta till sig kunskap. 

 

Lärare 3 säger att rörelse ”…är ett bevis för att barn med koncentrationssvårigheter de 

behöver använda flera sinnen va, än att bara sitta still och ta till, ta in saker i huvudet, de 

måste göra learning by doing…” Praktisk inlärning är även något som Vygotskij prioriterar 

som betydelsefullt i barns utveckling.  

 

De intervjuade lärarna anser att lärare bör tänka på att få alla barn delaktiga i 

idrottsundervisningen och lärare 1 säger att det är viktigt som lärare att planera och 

genomföra en idrottslektion och att övningarna bör styras utifrån barnens behov med mycket 

rörelse t.ex. i form av balansträning så att hela kroppen tränas. Vidare säger lärare 2 att tid 

måste avsättas till barnet för att peppa, stötta, bekräfta och ge motivation. Trots att barn med 

koncentrationssvårigheter kan ha svårt att lyssna och hänga med vid genomgång kommer de 

snabbt in i aktiviteterna genom att observera hur kamraterna gör, samt att ”…om man jobbar i 

någonting i grupp så hjälper kamraterna de att stanna kvar där de ska va.” (Lärare 4). Att 

aktivera alla barn kräver inte bara planering utav lektionen utan en ständig uppmuntran som 

ger barnet motivation och nyfikenhet att våga prova. 
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6. Diskussion 

 
I studien visar resultatet att lärarna på olika sätt arbetar aktivt med rörelseaktiviteter för att 

hjälpa barn med koncentrationssvårigheter detta gör de genom att t.ex. avbryta lektionerna 

med olika rörelser och lekar. Lärarna anser också att dessa barn genom rörelsen får utlopp för 

sitt rörelsebehov som i sin tur ger barnet bättre koncentration och förutsättningar att klara av 

skolarbetet. 

 

Vygotskij beskriver vilken betydelse miljön har på barns tänkande och utveckling. Han menar 

att miljön måste vara aktiv och dynamisk och att läraren ska inneha psykologisk kunskap om 

miljön för att kunna handleda barnen (Lindqvist, 1999). Genom intervjuerna har det 

framkommit att lärarna anser att miljön och framförallt klassrumsmiljön har en avgörande roll 

för barn med koncentrationssvårigheter. Lärarna strävar efter ett lugnt och harmoniskt 

klassrumsklimat där struktur och tydliga instruktioner genomsyrar undervisningen för att 

skapa arbetsro åt barnen. Det kan tyckas självklart att alla lärare strävar efter detta klimat men 

är det praktiskt genomförbart att få ett klassrum där alla barn känner arbetsro i alla situationer. 

Många faktorer är avgörande i detta sammanhang. Finns det tillräckligt med resurser och har 

läraren kraft och kompetens för att möta alla barn? Ericsson (2003) säger att stora 

gruppsammansättningar, brister i personaltätheten och en högljudd och stökig atmosfär kan 

utveckla koncentrationssvårigheter hos barn. Vi är helt eniga om att det kan förhålla sig så här 

men anser att lärarnas arbetssätt har en avgörande roll i denna situation. Barns placering i 

klassrummet har stor betydelse för deras arbetsro och gör att de inte blir störda av 

omgivningen. Grupprum eller korridorer kan även vara ett hjälpmedel för barnen men vi anser 

det viktigt att de inte känner sig särbehandlade utan att de själva kan uppleva att det är för 

deras egen skull. I dessa miljöer har barnen det lättare att koncentrera sig eftersom störande 

moment kan minskas och barnen kan fokusera på enbart arbetsuppgiften. Dessa värderingar 

stöttar även Duvner (1997), han menar att en egen arbetshörna minskar ljudnivå och 

synintryck och gör att barnet har lättare att koncentrera sig. 

 

När det gäller barn med koncentrationssvårigheter är det viktigt att förstärka deras 

självförtroende. Enligt Kadesjö (2001) är det viktigt att barnens svårigheter inte får negativa 

följder och kritik. En av de intervjuade lärarna hade samma åsikt, han ansåg att det skapade 
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dåligt klassrumsmiljö. Dessa barn behöver mycket uppmuntran, bekräftelse och beröm för att 

deras självförtroende skall stärkas. När det gäller tillrättavisningar bör energin läggas på att 

föra tillbaka barnet till uppgiften på ett positivt sätt genom att fånga barnets uppmärksamhet. 

Det gäller att motivera barnet och det görs genom uppgifter som skapar nyfikenhet, spänning 

och glädje. Detta kan ske genom learning by doing som lärare 3 tog upp. Uttrycket formades 

av teoretikern John Dewey som ansåg att barn lär genom praktiskt arbete. Även Vygotskij 

förespråkar om en skola där handlingen ska vara central vilket innebär att undervisningen ska 

vara verklighetsförankrad och utgångspunkten ska vara barnens erfarenhet och intresse 

(Lindqvist, 1999). Att hela tiden utgå från barnets behov gör att kraven anpassas och blir 

rimliga och realistiska. Barnen får en trygghet när kraven på dem är lämpade efter deras nivå, 

men även lärarens grundtrygghet ger barnen förtroende och medför en öppen kommunikation. 

 

Ericsson (2003) pekar på att barn i dagens samhälle blir alltmer stillasittande. Vi anser att det 

inte behöver vara så ute på skolorna. På de skolor där intervjuerna genomfördes förekom det 

dagligen rörelse både inom och utomhus. Lärarnas attityd till rörelse var positiv och de 

använde det kontinuerligt i undervisningen, dock på olika sätt. På den ena skolan har de under 

höstterminen haft temat OS. En OS bana på 200 m har mätts upp ute på skolgården. Alla 

elever på skolan har som mål att gå eller springa banan så att sträckan eleverna uppnått 

motsvarar avståndet till Aten. Det är viktigt att pedagogen skapar tillfälle till rörelse och 

uppmuntrar, motiverar och ger tid till eleverna. 

 

Vygotskij menar att leken är barnens arbete och att det är en förberedelse för deras kommande 

behov. Han tycker att det är viktigt att integrera ämnena med varandra för att få en helhet 

(Lindqvist, 1999). Leken är ett bra redskap att använda sig av både inom och utomhus. 

Barnen får tillfälle att röra sig samtidigt som samarbetsförmåga utvecklas. Resultatet visar att 

lärarna bryter i arbetspassen för att låta eleverna röra sig, antingen planerat eller efter barnets 

behov. Det gäller som pedagog att läsa av barnen så att det inte sker en brytningen mitt i det 

fungerande arbetspasset. Några lärare använder rörelse integrerat med andra ämnen som t.ex. i 

matematik. En lärare tar in rytmik och dans som en rörelseaktivitet. Dans och rytmik ska vara 

ett inslag i verksamheten enligt Lpo 94. Detta tyder på att lärarna inte ser några hinder för att 

utöva rörelseaktiviteter i undervisningen. Lärarna arbetar utifrån att både kroppen och hjärnan 

ska involveras för att underlätta för barn med koncentrationssvårigheter. Praktiska inslag ska 
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fortlöpa i den teoretiska undervisningen för att barnen ska utveckla och träna sina sinnen. 

Genom leken kopplas alla sinnen ihop och barnen lär av varandra.   

 

Skolverkets utvärdering år 1993 åskådliggör att idrottsundervisningen inte passar alla barn. 

Barn som har någon form av svårighet kan ha en negativ inställning till ämnet idrott & hälsa 

för att de kanske har motoriska svårigheter. Vi menar att det gäller att göra dessa barn positiva 

till idrott & hälsa genom att individanpassa undervisningen och ha aktiviteter som alla känner 

att de kan delta i. Att skapa aktiviteter där barnen kan känna att de presterar något och 

utvecklas kan därmed öka deras självförtroende. Några intervjupersoner har tagit upp att det i 

idrottshallen kan uppkomma problem och konflikter för barn med koncentrationssvårigheter, 

utrymmet kan uppfattas som för stort och undervisningen som ostrukturerad. Barnen kan då 

känna sig osäkra och tappa en del av sin trygghet och koncentration. Vi tycker att det även 

kan vara på andra hållet i idrottshallen, att det är för strukturerat och att barnen inte får 

möjlighet att utforska miljön och allt material.  

 

Annerstedt (1995) och Ekberg & Erberth (2000) tar i sina böcker upp att ämnet idrott & hälsa 

är för tävlingsinriktat. Vi anser att tävling inte behöver vara negativt om det läggs på rätt nivå 

och att alla får chansen att vara med. Tävling i grupp kan ge samhörighet och individuellt kan 

det sporra genom att barnen får tävla mot sig själva och försöka förbättra det egna resultatet. 

För barn med koncentrationssvårigheter kan tävling vara viktigt för att ge utmaning åt barnet, 

vilket även några av de intervjuade lärarna instämmer i.  

 

Barn med koncentrationssvårigheter har ett större rörelsebehov och resultatet av studien visar 

att majoriteten av lärarna tycker att dessa barn får det lättare i en miljö där de har möjlighet att 

röra på sig. Jämförelsen med Ericssons (2003) resultat visar att det, trots att hennes metod är 

annorlunda och studien mer omfattande, finns en motsvarighet till det resultat som 

framkommit genom intervjuerna med lärarna. I Ericssons studie förbättrades elevernas 

motorik och skolprestationer medan koncentrationsförmågan inte var bestående. När ständig 

rörelse införs och prioriteras ute på skolorna kan det hjälpa barn med 

koncentrationssvårigheter. Annerstedt (2001) anser att rörelse främjar barnens lyhördhet, 

hänsyn och de får lättare för att se sina egna fel. Han menar att rörelse stimulerar barns 

utveckling och inlärningsförmåga vilket även vi håller med om. Vi tycker att genom rörelse 

och ämnet idrott & hälsa får barnen verkligen träna sin sociala kompetens, genom att 
 

30 
 
 



samspela, samarbeta och kommunicera. Vygotskij hävdar att den sociala miljön är viktig för 

barns inlärning och utvecklig (Lindqvist, 1999).  

 

I vår kommande yrkesroll som lärare med inriktning fritid och skola kommer vi säkerligen att 

träffa många barn som har koncentrationssvårigheter. Genom denna studie har vi fått insikt i 

klassrumsmiljön och rörelsens betydelse. Medvetenheten har ökat om att rörelse faktiskt kan 

främja inlärning och hjälpa barn med koncentrationssvårigheter. När vi börjar arbeta så har vi 

många konkreta tips och idéer som kan hjälpa oss att skapa en miljö med rörelseaktiviteter 

som gynnar alla barn och deras eventuella svårigheter. 

 

Ericsson (2002/2) menar att neddragningen av antal idrottstimmar är oacceptabel och att detta 

påverkar barns motoriska utveckling negativt. Det är först i skolan som barns svårigheter blir 

mer påtagliga och kraven på dem ökar. Hur kan det då vara så att idrottstimmarna minskar när 

allt pekar på att ämnet idrott & hälsa gagnar alla barns utveckling? 

 

När en kvalitativ intervjuundersökning används är det viktigt att vara medveten om att sina 

egna känslor, förväntningar, fördomar och upplevelser kan påverka frågor och tolkning av 

svar. Eftersom båda är oerfarna intervjuare var det viktigt för oss att känna till vilka problem 

som kan uppstå. I resultatet har slutsatserna uttrycks klart och tydligt, där även citat har ingått. 

Tolkning har skett utifrån en helhetsuppfattning av alla lärare och syfte och 

problemformulering. En intervjuperson undervisar inte i ämnet idrott & hälsa och har därmed 

ingen stor erfarenhet i idrottshallen, men detta bedöms inte ha påverkat resultatet. Resultatet 

som framkommit i studien motsvarar förväntningarna med tanke på den tid det funnits till 

förfogande. En större undersökning med fler intervjupersoner hade kunnat ge ett annorlunda 

resultat. Med en enkätundersökning hade en bredare undersökning kunnat göras men svaren 

hade kanske inte blivit lika tillförlitliga. 

 

6.1 Förslag till fortsatta studier  

Vi skulle vilja göra en undersökning som innefattar fler skolor så att perspektivet blir bredare. 

På så sätt skulle en inblick i hur olika skolor arbetar med rörelse i olika miljöer. Genom 

observationer och motoriska övningar hade förmodligen barnets utveckling och dess beteende 

i olika situationer och miljöer kunnat följas. En annan intressant infallsvinkel är att observera 
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lärarnas arbetssätt, attityder och hur de bemöter barn med koncentrationssvårigheter. För att 

genomföra en sådan omfattande studie krävs det att den utförs under en längre tid.   
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7. Sammanfattning 

 
I studien har rörelsens betydelse för barn med koncentrationssvårigheter belysts. 

Utgångspunkten har skett utifrån problemformuleringen där det undersökts på vilket sätt och i 

vilken miljö lärarna arbetar med barn som har någon form av koncentrationssvårighet och hur 

rörelse används för att underlätta för dessa barn. Även om lärarna ser något samband mellan 

rörelse, ämnet idrott & hälsa och koncentrationssvårigheter hos barn. 

 

Förklaringar till barns koncentrationssvårigheter kan grunda sig i biologiska, psykologiska 

och sociala aspekter. I skolan är det viktigt att miljön är strukturerad med fasta regler och 

rutiner och att alla barns behov tillgodoses och läggs på en individuell nivå. Barn med 

koncentrationssvårigheter kräver ständig bekräftelse på grund av dålig självbild, 

självförtroende och självtillit.  

 

Rörelsebehovet hos ett barn med koncentrationssvårigheter är ofta stort och detta kan skapa 

både möjligheter och svårigheter. Eftersom fysisk aktivitet minskas bland dagens barn börjar 

deras välbefinnande ses som en medicinsk fara. Rörelse både i klassrumsmiljön och i ämnet 

idrott & hälsa ger barnet ett vanemönster till fortsatt fysisk aktivitet i äldre ålder. Rörelse 

tillsammans med andra barn ger ökad samarbets- och kognitiv förmåga, tolerans, gemenskap 

och respekt för andra. Barn med koncentrationssvårigheter har ofta motoriska svårigheter och 

rörelse och fysisk aktivitet kan ses som ett hjälpmedel för att få en bättre kontroll, 

kroppsuppfattning och inlärningsförmåga. 

 

Studien har skett genom fem intervjuer på två olika byskolor i Skåne. Valet av 

intervjupersoner berodde på att få fram olika erfarenheter och perspektiv från lärarna. Det 

insamlade resultatet visade att lärarna är positiva och medvetna om rörelsens betydelse för 

barn med koncentrationssvårigheter. De anser att genom rörelse och fysisk aktivitet får dessa 

barn lättare att fokusera och koncentrera sig på de teoretiska arbetsuppgifterna.  Några lärare 

tar även upp att det kan uppstå svårigheter för barn med koncentrationssvårigheter i 

idrottshallen som kan bero på hemförhållanden och ostrukturerad undervisning. Dock 

använder alla lärarna dagligen rörelseaktiviteter som ett inslag i sin undervisning, men på 

olika sätt. De anser att miljön är en avgörande faktor för barnens koncentration och inlärning. 
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På de skolor där undersökningarna genomförts arbetar lärarna medvetet med rörelse och 

förhoppningen är att andra skolor arbetar på ungefär samma sätt för att gynna alla barn och 

deras eventuella svårigheter. Rörelse, fysisk aktivitet och ämnet idrott & hälsa är ett viktigt 

inslag i skolans värld som bör prioriteras mer. Den kunskap vi fått i denna studie kommer 

med stor sannolikhet att vara till hjälp i vår kommande yrkesroll.      
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
 

1. Berätta på vilket sätt du arbetar med barn som har någon form av koncentrationssvårighet 

i din undervisning. 

 

2. Vad är koncentrationssvårigheter för dig? 

 

3. I vilken miljö anser du att det är lättast att bedriva undervisning för barn med någon form 

av koncentrationssvårighet. 

 

4. Förekommer det någon rörelse eller annan fysisk aktivitet i din klassrumsundervisning. 

 

5. Vad är din erfarenhet av att arbeta med barn som har koncentrationssvårigheter i 

idrottshallen? 

 

6. Hur fungerar/arbetar dessa barn tillsammans med andra och hur fungerar de individuellt? 

 

7. Vilken betydelse har ämnet Idrott & Hälsa för dessa barn? 

 

 


