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Förord 
 

Tack till alla elever som deltog i detta experiment med er tid och intresse för att genomföra 

den motoriska träningen. Ett stort tack till läraren i den förskoleklass där träningsperioden 

genomfördes. Ditt engagemang och tillmötesgående i att genomföra träningen efter mina 

önskemål har varit ovärderliga för att genomförandet blev optimalt. 

 

Tack till min familj och vänner som bidragit med sina erfarenheter och fått humöret att vara 

positivt genom denna process. 
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 Abstract 

 

Syftet för examensarbetet var att undersöka om elevers balans- och 

koordinationsförmåga går att förbättra genom daglig motorisk träning, samt om 

träningen resulterar i någon påverkan på en samlingssituation i klassrummet. Med 

utgångspunkt från det angivna syftet genomfördes ett kvasiexperiment med före- efter 

design, där två förskoleklasser, med åtta elever i varje grupp, från två olika skolor 

deltog. Den ena gruppen var experimentgrupp och genomförde daglig träning medan 

den andra gruppen var kontrollgrupp och inte genomförde någon extra motorisk 

träning. Elevernas balans- och koordinationsförmåga mättes före och efter 

träningsperioden hos båda grupperna, samt att experimentgruppen observerades både 

före och efter perioden vid samlingssituationer. Resultatet visade att fler eleverna i 

experimentgruppen förbättrade sin balansförmåga än eleverna i kontrollgruppen. Även 

koordinationsförmågan förbättrades hos fler i experimentgruppen än kontrollgruppen. 

I samlingstillfällena visade några elever ett lugnare beteende efter träningsperioden. 

Några slutsatser om att det är just den motoriska träningen som påverkat förbättringen 

hos elevernas resultat kan dock inte dras, då tidsperioden var för kort, eleverna för få, 

samt att sambandet mellan koncentrationssvårigheterna och den motoriskförmågan är 

oklara. 

 

 

 

Nyckelord: Motorik, balans, koordinationsförmåga 
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1. Inledning 

Att människor kan röra sig är en fundamental förutsättning för hur vi förhåller oss till 

omvärlden och hur omvärlden förhåller sig till oss. Genom vår förmåga att röra oss kan vi 

vara i interaktion med andra, förflytta oss, uttrycka känslor och vara fysiskt aktiva. 

Människans rörelse och rörelsemönster är något som alltid har funnits vilket kan urskiljas i 

den utvecklingen som människan har gjort sedan vi var homosapiens. Att studera något som 

är grundläggande och en förutsättning för att vi människor är de vi är, utgjorde grunden till att 

följande examensarbete belyser begreppet motorik. Eftersom författarens inriktning inom 

lärarprogrammet är lek, rörelse, idrott och hälsa, sker ständigt möten med elever som alla har 

kommit olika långt i sin motoriska utveckling. 

 

1.1 Bakgrund 
Barns utveckling är individuell och alla elever har olika förutsättningar beroende på var i 

utvecklingen de befinner sig. Förr talades det om att om barn skulle vara skolmogna för att 

börja skolan, annars kunde de få vänta ett år för att få ”mogna till”. Redan 1982 skrev Britta 

Holle om att skolmognad ”är inte alltid något som kan tas för givet, den kommer inte av sig 

själv, utan måste skapas” (s.170). Skolmognad är inget som behövs för att börja skolan idag. 

Alla elever oavsett vart i den motoriska utvecklingen de befinner sig har rätt att börja skolan 

då de fyller sju år och skolan ska möta eleverna där de befinner sig i sin utveckling.  

 

Enligt Sally Goddard (2004, s.10) är grunden som teoretisk inlärning bygger på 

uppmärksamhet, balans och koordination. Att skiva kräver en upprätt kroppsposition, 

finmotorik att hålla en penna, öga- handkoordination att skriva på en given rad, vilket är ett 

flertalet motoriska övningar vilka hjärnan måste koordinera. Ingergerd Ericsson (2005, s.41) 

är filosofi doktor i pedagogik och menar att många pedagoger verifierar uppgifterna om hur 

motoriska brister påverkar barns koncentrations- och inlärningsförmåga. I sin avhandling 

Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer (2003), har hon undersökt 

Bunkefloprojektet (www.bunkeflomodellen.se) där daglig fysiskaktivitet införts på 

skolschemat, samt extra motorisk träning för elever med motoriska svårigheter.  Resultatet i 

Ericssons (2003) avhandling visar hur införandet av en schemalagd timme fysiskaktivitet 

varje dag påverkade elevers motoriska utveckling betydligt samt visar även medförde positiva 

effekter inom andra skolämnen. Ericsson (2003) problematiserar dock inte över det faktum att 

det finns flertalet förutsättningar som krävs av skolor för att införa dagligfysisk aktivitet. Det 

behövs tillgång till idrottssal för aktiviteterna, samt tid för planering, förberedelser, 
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framplockning, klädombyte. Resursfördelningen på skolor brukar generellt vara ett svårt och 

snävt schema där det ofta är problematiskt att kompromissa och omfördela till den grad som 

behövs vid införandet av en extra lektion om dagen. Vad gör man om man inte har tillgång till 

en större sal eller ingen tid till att planera och ändå vill genomföra daglig fysisk aktivitet? Kan 

den fysiska aktiviteten integreras i klassrummet och kan tiden fördelas under dagen? Med 

utgångspunkt från resultaten i Ericssons (2003, s. 179-188) avhandling om att motorisk 

träning leder till bättre motorik, bättre koncentrationsförmåga samt förbättrade 

skolprestationer så som matematik och svenska, vill jag undersöka om införandet av daglig 

motorisk träning under fyra veckor kan förbättra elevernas motorik, med inriktning på deras 

balans- och koordinationsförmåga. Om deras balans och motorik förbättras borde det med 

utgångspunkt från Ericssons (2003) även innebära att deras koncentration och skolprestationer 

förbättras. 

 

1.2 Syfte 

Mitt syfte är alltså att se om elevers balans- och koordinationsförmåga går att förbättra genom 

daglig motorisk träning, samt om träningen resulterar i någon påverkan på en 

samlingssituation i klassrummet.  

 

Forskningsfrågor: 

- Hur påverkas elevernas balans- och koordinationsförmåga genom daglig motorisk 

träning?  

- Förändras klassens samlingssituation efter den motoriska träningsperioden i 

förhållande till före träningsperioden? 
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2. Begreppsförklaring  
I följande kapitel är syftet att bringa klarhet i vad begreppen motorik, reflexer och balans 

innebär samt hur de förhåller sig till varandra. Dessa begrepp är av relevans då de utgör 

grunden för de dagliga motoriska träningsprogrammen min testgrupp utförde. Begreppen 

diskuteras i såväl analys som resultat.  

 

När vi föds lämnar vi tryggheten i mammans mage och för att överleva i världen utanför är 

alla barn utrustade med primitiva reflexer vilka hjälper barnet att reagera på förändringar i 

omgivningen samt att infria sina livsnödvändiga behov, skriver Sally Goddard (2004, s.12-13) 

som är forskare vid The institute of Neuro- Physiological Psychology i Chester, England. En 

reflex kan benämnas som ”en ofrivillig reaktion på en bestämd retning” (Hwang & Nilsson, 

2006, s.105). Ett exempel på reflex är sug- reflexen som gör att barnet kan ammas av modern. 

De primitiva reflexerna ska inhibiteras, ersättas, av postruala reflexer, vanligtvis när barnet är 

mellan 6- 12 månader. De postruala reflexerna är inblandade vid kontroll över hållning, 

rörelse samt stabilitet och när denna utveckling skett, sker barnets handlingar alltmer på 

signaler utifrån ett högre centra i hjärnan och på så sätt kan mer avancerade och viljestyrda 

rörelser utvecklas (Goddard 2004,s.45-46). 

 

Motorik är en benämning för människans rörelseförmåga och rörelsemönster (Ericsson, 2005, 

s.19), vilket inbegriper allt som påverkar och hjälper oss till rörelse så som muskulatur, 

perception, balans, hjärnaktivitet. Utvecklingen av motorik samt postruala reflexer sker 

uppifrån och ner (från huvudet mot tårna) samt inifrån och ut (från stora muskelgrupper mot 

mindre muskelgrupper) (Goddard 2004,s. 50).  En motorisk handlingskedja är allt som sker 

från det att vår hjärna tolkar vår omvärld genom våra sinnen, perception, och skapar en plan 

för hur vi ska agera genom att sända impulser via nervtrådarna ut till våra muskelceller som 

får information om att antingen spänna sig eller slappna av (Ericsson 2005, s.20). När de 

viljestyrda rörelserna upprepas många gånger kommer den tillsist bli automatiserad då fler 

kopplingar mellan nervtrådar utvecklats samt att myelinskidan, vilket är ett lager runt 

nervtrådarna där impulserna fortplantas, blir tjockare vilket resulterar i att signalerna kan 

färdas genom automatik (Hwang & Nilsson 2006, s.103). Man gör även skillnad på 

grovmotorik och finmotorik, där grovmotoriken är stora rörelser som omfattar stora 

muskelgrupper som armar, ben, huvud och bål, medan finmotoriken är små rörelser som 
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uträttas av mindre muskler i tex ögon, mun, ansikte, händer och fötter (Nordlund, Rolander & 

Larsson, 2004, s.13) 

 

Omogen motorik hos ett barn definierar Ericsson (2005, s.35) med att ”rörelserna är klumpiga 

och dåligt samordnade, slängiga och oprecisa.” Att ett barn har en omogen motorik kan bero 

på att han/hon inte fått träna sin motorik vilket innebär att rörelser inte är automatiserade och 

har då svårt att samverka med varandra och barnet har svårt att förhålla sig till sin kropps 

rörelser. Om vi ska fånga en boll krävs att flertalet olika rörelser kan samverka för att bollen 

inte ska trilla till marken. Ögonen ska bedöma avstånd och hastighet på bollen, händer och 

armar ska forma sig så att bollen kan landa i famnen, kroppen ska behålla en position i balans 

för att bollens kraft inte ska välta omkull oss. Hos både små barn och äldre barn med omogen 

motorik är rörelserna inte samordnade och att klara av att fånga en boll kräver mycket träning. 

 

När en rörelse sedan är automatiserad har en motorisk utveckling ägt rum, vilket innebär att vi 

kan genomföra ett samarbete mellan spända och avslappnade muskler, och det är detta 

samarbete som kallas koordination (Ericsson, 2003, s.21). Vår förmåga att koordinera våra 

rörelser utvecklas alltså genom upprepning. När vi lär oss cykla är vi beroende av att ben och 

fötterna roterar på tramporna, armar och händer dirigerar styrningen och vårt balanssinne 

upprätthåller vår position på sitsen. När en kroppsdel vi har på vår vänstersida måste korsa 

kroppens mittlinje för att nå högersidan är detta ytterligare ett sätt vi använder vår 

koordinationsförmåga. Att klara av att koordinera våra två kroppshalvor, höger och vänster, 

benämns som bilateral koordination (Ericsson, 2005,s.178) 

 

Balanssinnet eller det vestibulära sinnet som det även kallas, styrs av vätska i vårt inneröra. 

När vätskan kommer i rörelse påverkar detta hårcellerna som sitter i örat och dessa sänder 

signaler till lillhjärnan om hur rörelsen påverkar oss i frågan om riktning och omfattning 

(Goddard, 2004, s.85). Vårt vestibulära sinne arbetar tillsammans med våra reflexer som styr 

våra muskler och därigenom vår hållning. När reflexerna aktiveras kan vi kompensera 

eventuella lägesförändringar vilka annars hade orsakat att vi tappar balansen (Ericsson, 2005, 

s.22). Om det finns brister i reflexmönstret kan alltså detta påverka vårt vestibulära system, 

vilket betyder att reflexerna och det vestibulära systemet är beroende av varandra. Reflexer 

och balans är en förutsättning för hur vi rör oss och således en grund för vår motorik. 
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Till sist vill jag knyta an begreppet koncentrationsförmåga till de ovan nämnda motoriska 

begreppen. Björn Kadesjö (2001, s.16) anser att god koncentration är att effektivt samla in 

den mest användbara information från omvärlden och kunna utesluta det som är onödigt och 

störande. För att samla denna information använder vi oss bland annat av vår perception, 

vilket vi även använder oss av när vi utför en motorisk handling. När vi automatiserar en 

motorisk handling utvecklas, som tidigare nämndes, hjärnans nätverk för och förmåga till 

perception. Hur väl nätverket för perceptionen i hjärnan är utvecklat, påverkar alltså både vår 

motorik och koncentration (ibid, s.94). Kan vi inte sortera i den information vår perception 

registrerar kommer vi inte kunna koncentrera oss på en specifik uppgift (Ericsson, 2003, 

s.65). Ofta har barn med koncentrationssvårigheter även svårigheter med balansen. Ericsson 

(2003, s.79) förklarar ”om barn inte har god balans behöver de ständigt korrigera 

kroppsställningen och koncentrera sig på att uppfatta signaler från främst det vestibulära 

systemet, vilket gör att det mesta av barnets energi går åt till att sitta eller stå”. Att klara av 

skolarbetet när all energi går åt att försöka upprätthålla sin kropp i önskvärd position är då 

givetvis svårt.  
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3. Litteraturgenomgång och forskningsöversikt 
 I följande kapitel kommer en del av den diskussion som finns mellan olika forskare, kring 

vilken betydelse och inverkan motorik har för barn. Vilken grund finns det alltså för vad och 

hur den motoriska träningen i detta experiment, kan ha för effekter och möjligheter att 

påverka eleverna, enligt den forskning som finns. Anledningen till kapitlets medverkan i detta 

examensarbete beror på att dess syfte utgår ifrån Ericssons (2003) avhandling och det är 

därför av vikt att belysa de meningsskiljaktigheter som finns inom forskarvärlden och de 

kritiska röster som riktats mot bland annat Ericssons forskning. Andra forskare och forskning 

som lyfts fram i kapitlet medverkar då det resultat och resonemang de uttrycker, är av stor 

vikt för att få insikt i vilka olika ställningstaganden det finns kring motorik. Avsnittet som tar 

upp relationen mellan dyslexi och motorik är ett exempel på ett sådant resonemang.  

 

3.1 Varför behövs barns motorik studeras och uppmärksammas? 

Motorik studeras inom olika vetenskaper bland annat pedagogik, anatomi, biomekanik, 

fysiologi och psykologi. Ericsson (2003,s. 20) skriver att den pedagogsiska forskningen utgår 

ifrån att se motorik som ett övergripande medel för att påverka och utveckla eleven både 

motoriskt, kroppsligt, psykiskt och socialt. Eftersom motorik studeras inom olika områden i 

pedagogikens spektra borde det rimligen finnas konsensus i och belägg för att motoriken är 

viktig för vår pedagogiska forskning. Vilket nämndes tidigare är motorik en benämning för 

vår rörelse och allt vi människor gör består av antingen rörelse eller motsatsen till rörelse. För 

att vara i både rörelse eller stilla måste det finnas ett fungerade system mellan hjärna och 

muskulatur som tillsammans kan bestämma hur kroppen ska agera. Om detta system av olika 

andledningar inte fungerar eller ännu inte har blivit utvecklat har vi svårt att kontrollera 

kroppen i såväl rörelse som i ett stilla läge. Kadesjö (2001, passim) betonar att motoriska 

svårigheter och koncentrationssvårigheter är mycket ofta sammanhängande, vilket betyder att 

dessa elever som har svårt att kontroller kroppen i såväl stillhet som i rörelse. Det är dock 

svårt att fasställa om motoriska svårigheterna leder till koncentrations svårigheter eller 

tvärtom. 

 

Smyth & Anderson har (enligt Sigmundsson & Pedersen (2004,s. 58) dokumenterat att barn 

som har dålig motorik är i större utsträckning mer inaktiva än genomsnittet. Inaktivitet i sig 

leder till ohälsa vilket styrker det faktum att den motoriska utvecklingen är av relevans för att 

vi vill vara fysiskt aktiva vilket leder till att vi får en ökad chans till god hälsa. Det går inte att 
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undgå det faktum att barn idag ägnar sig åt andra fritidsaktiviteter än vad barn för bara något 

årtionde gjorde. Anders Raustrop (2004, s.11) menar att spontanidrotten hemma på gatan som 

barn och ungdomar förr ägnade sin fritid åt, har ersatts av TV/ video och dataspel. Datorns 

och tv-spelens intåg har påverkar hur barn leker och fokus på vad barn ägnar sig åt har i 

många avseenden flyttats från rörelse till stillasittande. Visst ändrar sig alltid barns lekar 

genom tiden och visst utvecklar barn sin finmotorik genom att spela datorspel, emellertid 

förändras inte det faktum att barn är mer inomhus och sitter mer still. En annan viktig faktor 

som även har förändrat den fysiska aktiviteten är hur vi hjälper våra barn att ta sig fram i 

samhället. Att göra barnen en ”tjänst” som egentligen är en otjänst då det finns ypperliga 

tillfällen att få barnen röra på sig. Raustorp (2004, s. 12) fortsätter vidare med att betona hur 

”varje krona investerad i ungdomars motionsvanor ger åtskilliga kronor tillbaka i form av 

insparade vårdkostnader”.  

 

3.2  Har motorik och balans någon betydelse för inlärning? 

Ericsson (2003) har, vilket nämndes tidigare, gjort sin avhandling utifrån Bunkefloprojektet 

(www.bunkeflomodellen.com). Projektet bygger på att skolan sätter hälsan i centrum samt att 

alla elever från skolår 1 till 4 har daglig fysisk aktivitet på schemat. Dessutom får de elever 

som genom motorikscreening visar på en försenad motoriskutveckling extra motorisk träning. 

Ericsson hävdar i sitt resultat att daglig fysisk aktivitet har betydelse för inlärning även i de 

skolämnen som klassas som mer kognitiva. Elever som har daglig fysisk aktivitet på schemat 

har klarar sig enligt avhandlingen bättre i både matematik och svenska i jämförelse med 

kontrollgruppen. Stefan Samuelsson (i Granström (red), 2007, s.160- 161) anser dock att det 

finns dilemma med slutsatsen som Ericsson drar. Ericsson konkluderar att den motoriska 

träningen kan vara ett arbetssätt för elever med läs- och skrivsvårigheter då ett samband 

mellan de nämnda svårigheterna och motorik finns. Här ser Samuelsson att resultaten och 

undersökningen endast till 4.8 % av barnen visar på samband mellan motorisk förmåga och 

läsförståelse, vilket är en siffra som inte tar hänsyn till eventuella koncentrationssvårigheter. 

Samuelsson menar även att resultaten av de lästester som genomförts av lärarna, kan ha 

speglas av lärarnas medvetenhet om vilka elever som hade extra motorisk träning.   

 

Åsa Harvard (2004, s 5-6) försöker i sin delrapport sammanfattar forskning från tre olika 

forskare, Moser, Sibley & Etnier samt Ericsson. Harvard skriver att det finns ett tydligt 

samband mellan motorik och kognitiv förmåga, men lyfter fram att de finns svårigheter när 

det kommer till de vetenskapliga krav som ställs på undersökningar, då kontrollerade 
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testsituationer eventuellt inte inbjuder till spontanitet, engagemang och glädje. Vidare påpekas 

även att exakt hur sambanden mellan motorik och kognitiv förmåga ser ut inte är klarlagt, 

men att motorik har betydelse för fysiologiska faktorer som i sig påverkar inlärning, tex: 

blodflöde till hjärnan. Den diffusa fördelningen mellan kognitiva och motoriska förmågor är 

ytterligare en aspekt Harvard lyfter fram. Hur avgör vi om ett problems lösning utgörs av en 

kognitiv eller motorisk färdighet? Thomas Moser (2000, s.19) konkluderar att det för tillfället 

inte är säkerställt huruvida den kognitiva förmågan påverkas av motoriken och att barn med 

dålig motorik inte sällan har svårt även i de kognitiva skolämnena, därmed är det inte ett 

faktum att det ena medför det andra.   

 

 Clara Hannafords (1997) teori om rörelse och inlärning är en av de teorier Ericsson (2003) 

diskuterar. I Hannafords (1997) bok Lär med hela kroppen beskriver hon hur hjärnan, muskler 

och sinnen måste arbeta tillsammans för en optimal förutsättning för lärande och att vi 

människor utrycker våra kunskaper i dans, konst, text, musik, tal, sport, sång, teckning. 

Hannaford skriver: 

 

”Då vi bygger upp dessa färdigheter använder vi musklerna i vår kropp och bildar 

neuromuskulära banor, såväl som deras förbindelser med kognitiva banor. Inlärning 

sker inte bara i huvudet. Det aktiva muskulära uttrycket för inlärning är en viktig 

beståndsdel i denna inlärning.[…]Vi brukar räkna musklerna till kroppens domäner, 

inte till hjärnans. Men det är genom att uttrycka oss som vi främjar och befäster vår 

förståelse.”(s.89) 

 

Med utgångspunkt från detta resonemang borde det vara svårare för elever med omogen 

motorik att skapa förståelse för den information som lärare, klasskamrater, böcker och andra 

informationskällor förmedlar, då inte dessa elever har samma förutsättning att uttrycka sig. 

Hannaford (s. 161- 162) förklarar att barn med ADHD (attention deficit hyperaktiv disorder) 

kan ha skador i det vestibulära systemet, vilket bidrar till en överaktivitet då de ständigt måste 

aktivera sitt balanscentrum för att hålla sig vaken. Detta resulterar i att de gärna skruvar och 

vrider på sig eller gungar på stolen och läraren ber dem att sitta still och lyssna, vilket istället 

gör att förutsättningarna för att lyssna försämras. Dock kan enligt den skadade vävnaden i det 

vestibulära systemet byggas över när eleverna rör på sig vilket bidrar till att nya nätverk får 

möjlighet att utvecklas. Hannaford (s.102-103) skriver vidare om betydelsen av att små barn 

kryper då de lär de båda hjärnhalvorna att samarbeta genom att utveckla förbindelsen dem 
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emellan. Att genom krypning utveckla detta samarbete minskar risken för 

inlärningssvårigheter. 

 

3.3 Finns ett samband mellan motorik och dyslexi? 

Nicolson, Fawcett & Dean ingår i en forskargrupp i Sheffield, har forskat kring den specifika 

läs- och skrivsvårigheten dyslexi. Enligt Nicolson m.fl. (2001, s.508) visar deras forskning att 

80 % av barn med dyslexi har en lägre aktivitet i lillhjärnan än andra, vilket visar sig i deras 

svårighet att utföra uppgifter automatiskt. Som nämndes tidigare är det just lillhjärnan som 

koordinerar våra rörelser och det är här Nicolsons m.fl. (s.509) forskning har visat en lägre 

aktivitet i de motoriska områdena av lillhjärnan hos barn med dyslexi.  I en studie av Fawcett 

& Nicolson (1999, s.74) redovisar de hur barn mellan 8 och 16 år med dyslexi påvisar en 

svaghet i muskeltonus och balanskontroll vilken var mätbar med omfattningen av dess läs- 

och skrivproblem. Sheffield gruppens resultat har dock kritiserats av andra forskare. 

Raberger, T. & Wimmer, H. (2003, s.1496) vilka genomförde en liknande studie, menar att 

dyslexiska barn med dåliga motoriska färdigheter inte blev signifikativ då man i denna 

exkluderade barn vilka hade både dyslexi samt diagnosen ADHD. Även Ramus, F., Pidgeon, 

E. & Frith, U. (2003, s.720) menar att det finns samband mellan dålig motorik och barn som 

har dyslexi och någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder såsom ADHD.  

 

3. 4 Vad står i styrdokumenten? 

I våra styrdokument finns inte ordet motorik nämnt vid speciellt många tillfällen. Det är 

främst inom ämnet idrott och hälsa begreppet förekommer. Ur kursplanen för idrott och hälsa 

(Skolverket 2000) under ämnets karaktär och uppbyggnad finns följande citat: 

 

”Att utveckla allsidiga rörelseaktiviteter är centralt i ämnet och en allsidig 

rörelserepertoar kan lägga grund för en aktiv och hälsofrämjande livsstil. En positiv 

upplevelse av rörelse och rytm är i sin tur en grund för individuella och kollektiva 

övningar och främjar på så sätt såväl den improvisatoriska och estetiska som den 

motoriska förmågan.” (s.23) 

 

 

Inom ämnet idrott och hälsa finns flertalet punkter som understryker betydelsen av rörelse 

och fysisk aktivitet, dock nämns bara motorik vid detta tillfälle. Att den allsidiga rörelsen 

betonas som en central del i ämnet idrott och hälsa är viktigt, dock är det aningen 

förvånansvärt att målet endast syftar till en hälsofrämjande livsstil och inte till de uppenbara 

fördelarna det finns med att kunna kontrollera sin kropp och dess rörelser även i andra 

situationer än de aktiva, som exempelvis vid avslappning. 
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I Lpo 94 (Skolverket 2009, s.5) står att: ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 

aktiva lärandet. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom 

ramen för hela skoldagen”. Innebär detta att den dagliga fysiska aktiviteten alltså ska äga rum 

i en lärsituation? Kan av Lpo 94 tolkas, att lek och skapande arbete alltid innefattar fysisk 

aktivitet? Vad är målet med den dagliga fysiska aktiviteten, att bidra till ett aktivt lärande och 

inte till den fysiska och motoriska utvecklingen? Att dessa två meningar står tillsammans gör 

att möjlighet till att tolka vad och hur den fysiska aktiviteten ska genomföras blir otroligt 

olika mellan skolor. Att skolorna själva får välja upplägg och genomförande kan vara bra för 

de skolor som tillexempel är drivande inom hälsoprofilering och har resurser för att lyckas 

motivera elever. Men det kan vara svårare för de skolor som av olika skäl inte har bra 

förutsättningar för fysiskaktivitet, så som klassrumsmiljö, skolgårdsmiljö, idrottshall, lärares 

förkunskaper m.m, att kunna aktivera eleverna. Dessutom är den fysiska aktiviteten endast 

något som ska strävas efter att erbjudas, alltså inget som är tvunget. 

 

Vidare i Lpo 94 under mål att uppnå i grundskolan betonas att skolan ansvarar för att eleven 

efter avslutad grundskola ”har grundläggande kunskaper och förutsättningar för en god 

hälsa”(s.10). Här är alltså en tyngre betoning i vilket ansvar skolan har för att ge eleverna 

förutsättningar för en god hälsa då detta är ett mål skolan ska uppnå. Den dagliga fysiska 

aktiviteten kan vara en del i att ge eleverna den förutsättningen, men det finns självklart 

andra fysiska, psykiska och sociala faktorer som spelar en avgörande roll för vår hälsa.  

 

3.5 Examensarbetets relevans 

Utifrån ovan nämnda synpunkter och resonemang kring motorikens betydelse, påverkan och 

relation till inlärning, finns underlag för att undersöka huruvida ett motoriskt träningsprogram 

påverkar elevers balans-, koordinations- samt koncentrationsförmåga. Grunderna till en god 

hälsa, som ovan nämndes, i Lpo94 samt kursplaner behöver ett aktivt arbete med motorik för 

att eleverna ska genomföra fysiska aktiviteter som bidrar till god hälsa. I en skolklass har alla 

elever en bakgrund olika alla andras, vilket gör att elever har olika motoriska förutsättningar. 

Det är lärarens uppgift att möta eleverna där de befinner sig och om en elev har en omogen 

motorik är det viktigt att ha detta i åtanke vid helhetsperspektivet av eleven. Forskningen som 

redovisas ovan inte är enig, men dock finns forskning som visar att motorik har betydelse för 

inlärning vid koncentrationssvårigheter samt dyslexi, är det viktigt att ha med elevens 

motoriska förutsättningar vid kartläggning av hur svårigheterna ska bemötas.  
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4. Metod 

Kvale (2007, s.69) uttrycker att valet av metod ska utgå ifrån de forskningsfrågor som ska 

genomsyra en undersökning. Eftersom det är den faktiska förändrings variabeln hos eleverna 

som ska studeras, och inte deras resonemang, används en kvantitativ metod som verktyg. 

Ejlertsson (2005, s.112) beskriver hur ”en kvantitativ variabel mäter någon form av kvantitet, 

dvs. den har numeriska mätvärden”. Ett kvasiexperiment var då lämpligast att genomföra då 

en eventuell förändring mellan två grupper före och efter en påverkan kan testas (Cohen & 

Manion, 1995 s. 169). Genom att observera klassen i en samlingssituation både före och efter 

träningsperioden, kan eventuella förändringar i klassrumsklimatet synliggöras. Rubinstein & 

Wesén (1986, s.18) uttrycker hur användandet av ett kategoriserande schema kan förenklas 

och tydliggör möjligheten att jämföra om någon förändring har ägt rum i de kategorier som 

valts att observeras.  

 

4.1 Kvasiexperiment 

Cohen, L. & Manion, L. (1995, s. 164) skriver att det väsentliga i att genomföra ett 

experimentell forskning är att forskarna ska ”kunna kontrollera och manipulera de villkor som 

avgör de händelser som de är intresserade.” Ett kvasiexperiment är en benämning för 

experiment som inte genomförs under de optimala vetenskapliga förhållanden som skulle 

varit önskvärda. Cohen & Manion (1995, s.168-169) förklarar att ett kvasiexperiment inom 

pedagogisk forskning tillämpas när varken skola eller klassrum är slumpmässigt utvalda. I 

detta experimentet blev bekvämlighetsurvalet ett faktum då det av olika anledningar inte 

fanns skolor att välja mellan. Kvasiexperimentet innefattar en experimentgrupp samt en 

kontrollgrupp där experimentgruppen utsätts för en påverkan tillskillnad från kontrollgruppen. 

I detta experiment är påverkan den dagliga motoriska träningen och något som bara 

experimentgruppen genomförde under den bestämda perioden på fyra veckor. De variabler 

som ska studeras hos deltagarna, vilket är balans och korsning av kroppens mittlinje, mäts 

först före perioden och samt när perioden är slut, vilket då klassar experimentet som en 

undersökning av före- och efter design (Cohen & Manion, 1995, s.168).  Variabel definieras 

här som en egenskap hos en person som studeras (Ejlertsson 2005, s.105). I denna 

undersökning startade kontrollgruppens fyra veckors period två veckor senare än för 

experimentgruppen, vilket inte är optimalt för denna typ av experiment.   
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Svårigheter att genomföra ett experiment i en skolmiljö är att det alltid finns påverkande 

företeelser, vilka kan vara avgörande om experimentet lyckas eller ej. I experiment till detta 

examensarbete hade det optimala varit om eleverna hade genomfört övningarna i ett rum där 

ingen distraktion funnits samt att ha andra mätningar vilka kunde mäta hur väl varje elev 

koncentrerade och fokuserade på övningarna.  

 

4.2 Observation 

Syftet med att även använda observation som metod grundar sig på att komplettera balans- 

och koordinationstesterna. Genom att observera eleverna i experimentgruppen vid 

samlingstillfällen före och efter träningsperioden, ges en möjlighet till att eventuellt se 

samband mellan koncentrations- och motoriskförmåga. Patel & Davidsson (2008, s.87) 

utrycker hur observation är en användbar metod när beteende i naturliga situationer ska 

studeras men betonar även att observationen måste vara väl planerad och informationen som 

ska studeras måste systematiskt registreras. Under observationerna i experimentgruppens 

samlingssituation samlades informationen på ett observationsschema med förutbestämda 

kategorier, ett såkallat kategorischema (Rubinstein & Wesén, 1986, s.18). 

 

4.3 Validiteten och reliabilitet 

Validitet definieras av Ejlertsson (2005, s.99) som förmågan att mäta det som avses att mäta. 

Kylén (2004, s.12) betonar att validitet är hur användbar informationen vi får fram är för att 

lösa vårt problem samt hur väl vi undviker att få fram sådant som annars ”skymmer sikten”. 

Validiteten hos ett kvasiexperiment är inte lika stor som andra mer kontrollerade experiment. 

Cohen & Manion (1995, s.170) beskriver att det fundamentala i att genomföra experiment är 

att kunna kontrollera förhållandena som annars kan påverka effekten hos variablerna som 

mäts. I detta experiment har därför testerna gjorts så grundläggande och enkla som möjligt för 

att försöka urskilja att det är balansen och koordinationen som mäts. Dock finns det faktorer 

som fysisk styrka och uthållighet som påverkar balanstestets validitet samt att barnens 

koncentrationsförmåga påverkar både balans- och koordinationstest. Att tester genomförs 

under skoltid och eleverna blir inkallade från sin vanliga aktivitet till ett rum bort från sina 

klasskamrater, kan påverka resultatet. 

 

Reliabilitet förklarar Ejlertsson (2005, s.99) som ”huruvida upprepade mätningar ger samma 

resultat”. Kylén (2004, s.13) ger ytterligare en dimension av begreppet då han knyter an det 

till hur sann eller stabil data från en mätning är. Eftersom detta experiment grundar sig på data 
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från barn kan resultatet från testera, data, variera då det finns orsaker som kan påverka 

resultatet. Det kan röra sig om att ett barn har en dag full av motgång, börjar bli sjuk, vara mer 

intresserad av att gå tillbaka till klassrumsaktiviteten än att koncentrera sig på testet. Att testet 

är så litet, alltså så få deltagare, gör att reliabiliteten av testet är lågt.  

 

4.4 Avgränsning 

Motorik är ett brett område men även ett område som är svårt av att avskilja då det integrerar 

hela kroppen, från minsta muskelcell, till nervbanor och hjärnan. Utifrån dessa förutsättningar 

har syftet för detta examensarbete avgränsats, genom att främst undersöka elevers balans då 

detta är en förutsättning för flertalet andra motoriska moment. Att genomföra den motoriska 

träningen på en elevgrupp med endast 8 elever kan vara till fördel då en eventuell förändring 

vid samlingssituationen ska observeras. Dock är de få antalet elever en ofrivillig avgränsning 

och påverkar möjligheten till att generalisera och dra slutsatser, samt minskar testets 

reliabilitet. Genom att använda en kvantitativ metod avgränsas undersökningen med att inte 

belysa hur eleverna själva upplever den motoriska träningen. Ericssons (2003) avhandling 

använder sig även av en kvantitativmetod när balansen och koordinationen mäts, och det är ju 

med utgångspunkt från resultaten i denna forskning som syftet i detta examensarbete grundar 

sig på. 

  

4.5 Urval 

Urvalet är inte ett slumpmässigt urval av vare sig skola eller elever. I kommunen där 

experimentet genomfördes har flertalet skolor varje vecka olika typer av motorisk träning på 

schemat. Att genomföra undersökningen i förskoleklass motiveras med att elevernas 

motoriska utveckling blir påtaglig i moment de möter i skolans värld, där stillasittande och 

koncentration tränas och tillslut förutsätts. Att undersöka en grupp elever som inte hade börjat 

med motorikträning i skolan begränsade därför urvalet av såväl skola som elever både 

gällande försöksgrupp samt kontrollgrupp. De två skolorna skiljer sig till antalet elever, då 

experimentskolan är en mindre skola är kontrollgruppens. Eftersom urvalet av antalet elever i 

såväl test- som kontrollgrupp är relativt få, är experimentet endast generaliserbar på de skolor 

som undersöktes. Faktorer på de enskilda skolorna kan ha relevans för just deras resultat.  

 

4.6 Genomförande 

Förskoleklassen som genomförde den motoriska träningen gjorde två olika typer av program 

3ggr dagligen i fyra veckor, utöver deras vanliga idrott och hälsa undervisning de har två 
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gånger per vecka. Kontrollgruppen hade ingen motorisk träning utöver den schemalagda 

idrott och hälsa lektionen de har varje vecka. Varje barn kontrollerades före och efter perioden 

med den motoriska träningen. De övningarna eleverna fick genomföra är hämtade från 

Ericsson (2005, s.165) där eleverna får enskilt med mig balansera på höger respektive vänster 

ben så länge de kan. Koordinationsförmågan studeras genom att se hur eleverna har förmåga 

att korsa kroppens mittlinje (Ericsson 2005, s167). Eleverna ombads härma rörelser som 

personen som genomförde testerna visade (författaren). Först lyfta höger hand mot vänster 

öra, för att sedan lyfta vänster arm mot höger. Därefter först ta ner den hand som lyftes sist, 

alltså vänster, och slutligen sänka höger hand. Under genomförandet gavs ingen övrig 

instruktion, utan eleverna ombads innan övningen att härma rörelserna som visas. 

 

Observationen i klassrummet dokumenterades genom ett kategorischema (Rubinstein & 

Wesén, 1986, s.18). Valet av denna metod grundar sig på fördelarna med att kunna sortera ut 

det som är för avsikt att observeras, då det redan innan observationen finns färdiga kategorier. 

Kategorierna benämndes ”sitta still”, ”koncentrera sig på uppgiften” samt ”påvisar reflexer 

och eller omogen motorik”. Rubinstein& Wesén (1986, s.19) skriver om vikten av att vid en 

observation erinra sig om att observatören eventuellt ser det man vill se, alternativt inte se det 

man borde, speciellt om observatören har ett förhållande till eleverna som observeras. 

Eftersom observatören inte var okänd för eleverna och även hade undervisat dem, fanns en 

medvetenhet om att observatörens roll inte var objektiv. Att känna eleverna sedan tidigare är 

en fördel då det är under en kort stund som de observeras och att ha vissa föraningar om vart 

och hur deras beteende kan observera. Samtidigt kan subjektiviteten färga sättet att se 

eleverna och som Rubinstein & Wesén (ibid.) skriver, försöka se något som faktiskt inte finns 

där. 

 

4.7 Etiska aspekter 

Utifrån Vetenskapsrådets rekommendationer (i Ejlertsson, 2005, s.29-30) informerades 

föräldrarna om experimentet i ett brev som skickade hem.  Genom en talong de fick fylla i om 

de gav sitt samtycke till att låta deras barn medverka i undersökningen. De informerades även 

om konfidentialiteten då deras barn inte kom att namnges i texten. Alla elever som tillfrågades 

tilläts medverka i undersökningen. 
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5. Resultat och Analys 
Under rubriken resultat redovisas de kvantitativa data som framkommit genom det 

genomförda kvasiexperiment, i diagram och med kortare kommentarer.  I analys delarna finns 

det en del faktorer som bör klargöras för att förstå utifrån vilka förutsättningar som resultatet 

problematiseras. Olika barn har olika förutsättningar och bakgrund som för observatören inte 

är synliga. Alla har vi ”dåliga dagar” och motgångar som är utanför påverkan för de som 

genomför ett experiment, vilket således kan vara faktorer som kan påverka hur väl 

testpersonerna kan koncentrera sig på att utföra uppgifter. Dessa faktorer är utanför 

observatörens kontroll vid såväl observation som testtillfälle, men om fler elever hade deltagit 

i ett experiment hade detta varit en faktor som inte hade varit lika betydande som det kan vara 

i ett litet test som detta. Det var dock ingen elev som kom till testerna och uppträdde annat än 

glad och nyfiken. Eftersom syftet för detta examensarbete är att se om det går att se en 

förändring hos elevernas balans utifrån studien som Ericsson (2003) gjort, är det av betydelse 

att understryka att Ericssons studie omfattar att eleverna fysiskaktivitet samt extra motoriska 

träning sträcker sig över de första åren i sin skolgång. Experimentet i detta arbete inbegriper 

endast en månad och därför kommer det inte att vara möjligt att dra de slutsatser Ericsson kan 

då den studien dessutom innefattade betydligt fler elever. 

 

Följande resultatet har ej testats genom signifikantstest, vilket innebär att det som att det inte 

är säkerställt att resultaten inte beror på slumpen eller ej (Stukát, 2009, s.99). Eftersom detta 

experiment inte är tillräckligt omfattande, går det inte att genomföra detta test och därför kan 

inte resultaten i följande redovisning betraktas som generella eller vägledande, då det inte kan 

uteslutas till vilken grad slumpen kan ha påverkat resultaten. Nedan följer en sammanfattande 

tabell över de olika testen varje elev genomförde, för att få en överblick över varje elev innan 

varje moment studeras separat. Det går att avläsa varje elevs tider samt även vilken förändring 

som har skett. Eleverna har döpts om från A-H i experimentgruppen och i kontrollgruppen I-

P. Varje del som testades kommer sedan att redovisas och analyseras var för sig. 
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Översikt av experimentgruppens resultat: 

BHF= Balans höger ben före, BHE= Balans höger ben efter, BVF= Balans vänster ben före, BVE= Balans 

vänster ben efter. Dessa variabler anges i sekunder. 

KMF= Korsa mittlinjen före, KME= Korsa mittlinjen efter. 

Bedömning till KMF och KME   

klarade ej att korsa mittlinjen 4 

svårigheter både i upp- och nergång 3 

Svårigheter i antingen upp eller nergång 2 

Klarade uppgiften 1 

 

Kolumnen som är döpt till Bedömning av motorik, utgår ifrån en motorikscreening som 

genomfördes av mig samt en lärare som i kommunen där testet genomfördes, arbetar med att 

kontrollera alla elever i Förskoleklass motorik. Det är bedömningen som gjordes vid det 

tillfälle som ligger till grund för det som anges i denna kolumn.  

 

Översikt av kontrollgruppens resultat: 

 Elev BHF BHE + / - BVF BVE + / - KMF KME skillnad 

I 11 20 +9  5 15 +10  2 2 ingen 

J 52 44 8  20 33 +13  2 2 ingen 

K 23 24 +1  14 7 7  1 1 ingen 

L 10 6 4  4 10 +6  2 2 ingen 

M 11 8 3  15 5 10  2 2 ingen 

N 8 11 +2  5 6 +1  2 2 ingen 

O 65 61 4  43 45 +2  3 2 förbättring 

P 17 11 6  15 25 +10  3 2 förbättring 

BHF= Balans höger ben före, BHE= Balans höger ben efter, BVF= Balans vänster ben före, BVE= Balans 

vänster ben efter. Dessa variabler anges i sekunder. 

KMF= Korsa mittlinjen före, KME= Korsa mittlinjen efter. 

Bedömning till KMF och KME   

klarade ej att korsa mittlinjen 4 

svårigheter både i upp- och nergång 3 

Svårigheter i antingen upp eller nergång 2 

Klarade uppgiften 1 

 Elev BHF BHE + / - BVF BVE + / - KMF KME skillnad Bedömning av motorik 

A 28 51 +23 28 46 +18 4 1 
stor 
förbättring 

Svag balans,aningen 
omogen motorik 

B 56 65 +9 19 37 +18 2 2 ingen ok 

C 60  70 10 53  70  +17 2 1 förbättring ok 

D 34 55 +21 28 34 +6 1 1 ingen ok, svag fysisk uthållighet 

E 60 60 0 36  28 -8 1 1 ingen ok 

F 16 23 +7 30 24 -6 2 1 förbättring balans, uthållighet 

G 10 6 - 4 5 13 +8 2 2 ingen 
reflexrester, synfel. 
omogen motorik 

H 25  60 +35 5 10 +5 2 2 ingen 
reflexrester, svag balans, 
omogen mototrik 
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Eleverna i kontrollgruppen hade inte genomgått någon motorisk screening innan detta test 

gjordes och därför finns inte denna kolumn med i deras tabell. Eftersom eleverna i 

kontrollgruppen inte observerads i klassrumsmiljö så var det inte av lika stor vikt att veta 

vilka elever som hade haft eventuella motoriska svårigheter, men det hade dock varit till en 

fördel vid att jämföra förhållandet mellan balansförmågan och elever med motoriska 

svårigheter eller omogen motorik.  

 

5.1 Balans 

Observera de olika graderingarna på x-axeln i diagrammen som följer. 

 

5.1.1 Resultat 

I tabellen nedan redovisas experimentgruppens balans på höger respektive vänster ben, före 

och efter träningsperioden. Sju av åtta elever förbättrade sin balans på höger ben och sex av 

åtta elever förbättrade balansen på vänster ben. Totalt förbättrade eleverna sin balans höger 

ben med 91 sekunder och på det vänstra benet gjordes en förbättring med 58 sekunder. Alla 

elever förbättrade sin balans på antingen båda benen eller det ena. 

 

Balans i sekunder på höger ben:  Balans i sekunder på vänster ben: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ur den tidigare visade översiktstabellen kan avläsas att hos eleverna A,D,F,G,H fanns vissa 

reflexrester eller vissa förseningar i den motoriska utvecklingen. Om man ser till dessa elevers 

resultat så har de på höger ben gjort en förbättring med 82 sekunder, medan på vänster ben en 

förbättring på 31 sekunder.  

 

I kontrollgruppen förbättrade tre av åtta elever sin balans på höger ben samt sex av åtta elever 

förbättrade sin balans på sitt vänstra ben. Totalt hade eleverna försämrat sin balans på höger 

ben med 13 sekunder men på vänster ben hade balansen förbättrats med 25 sekunder .  
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Balans på höger ben i sekunder:   Balans på väster ben i sekunder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summan av förändringen i balansen på båda benen, vilket nedan benämns som totala 

förändring i balans, förbättrades i experimentgruppen hos sju av åtta elever och tillsammans 

har gruppen förbättrats med 159 sekunder. I kontrollgruppen hade fem av åtta elever 

förbättrats sin balans om förändringen på varje ben adderas. Det skedde en förbättring av 

gruppens balans med 12 sekunder. 

 

Experimentgrupp:      Kontrollgrupp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Analys 

Eleverna i experimentgruppen förbättrade sin balans mer än vad eleverna i kontrollgruppen 

gjorde. Eleverna i kontrollgruppen hade när experimentet började, en sämre balansförmåga 

både på vänster och höger ben, än eleverna i experimentgruppen. För att se om den motoriska 

träningen påverkat balansen måste förändringsfaktorn studeras och inte slutresultatet, men att 

uppmärksamma att kontrollgruppens elever hade sämre balans före testperioden behöver 
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problematiseras då det kan finnas en möjlighet att dessa elevers motoriska utveckling är mer 

omogen än experimentgruppens. Resultatet för kontrollgruppen kanske hade varit en annan 

om eleverna hade befunnit sig längre fram i den motoriska utvecklingen. Dock visar 

resultaten av förbättringsfaktorn att experimentgruppens balans ökat betydligt mer än 

kontrollgruppens samt att fem elever hade förbättrat sin totala balans med mer än 25 sekunder 

vardera, i förhållande till att den som förbättrats mest i kontrollgruppen hade ökat balansen 

med 19 sekunder och resterande hade ej förbättrats mer än fem sekunder. Det går inte att 

generalisera resultatet när antalet elever är så få, men att experimentgruppens gemensamma 

totala balans förbättrades med 159 sekunder och kontrollgruppens gemensamma totala balans 

förbättrades med 12 sekunder, visar sig en skillnad dessa specifika två grupper emellan. 

 

I Ericssons (2003) resultat kring den motoriska utvecklingen i hennes studie framhåller hon: 

  

”Den största förbättringen i interventionsgruppen finns hos de elever som 

observerades ha stora motoriska brister vid projektstart.[…] Innan projektstart fanns 

inga skillnader mellan elever som hade stora motoriska brister i interventions- och 

jämförelsegrupp. Skolår 2 och 3 är det mycket stora skillnader mellan grupperna. 

Elever i interventionsgruppen, som hade stora motoriska brister vid projektstart, har 

mycket bättre motorik i skolår 2 och 3 än motsvarande elever i jämförelsegruppen. 

Allra störst är skillnaden i balansförmåga/ bilateral koordination.” (s.133) 

 

Tillskillnad från Ericssons (2003) studie kan i detta examensarbete inte förhållandet mellan 

barn med stora motoriska problem i de två grupperna jämföras, då ingen motorisk screening 

är gjorde på eleverna i kontrollgruppen. Däremot syns i experimentgruppen att elev A och H 

som innan träningsperioden hade motoriska brister samt dålig balans, gjorde stora framsteg i 

balans men att eleverna F och G som även de hade motoriska brister inte gjort lika tydliga 

framsteg. Alltså finns inget klart sambandet i denna undersökningsgrupp, att de elever med 

motoriska svårigheter är de som gör de största framstegen i den motoriska utvecklingen. Här 

kan tillskillnad från Ericssons (2003) undersökning den korta tidsaspekten spela en avgörande 

roll för hur utvecklingen då de elever med motoriska svårigheter har fler moment som ska 

läras innan dess rörelser blir automatiserade än de elever som inte har en omogen motorik. 

 

Ericsson (2003, s.133) menar vidare att hennes resultat visar att elever med stora motoriska 

brister som fått daglig motorisk träning, i skolår 2 och 3 har kommit ikapp och även fått bättre 

resultat än sina klasskamrater i motoriska tester.  Med all försiktighet kan möjligtvis det ovan 
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redovisade balansresultatet indikera att balansförmågan hos experimentgruppens elevers på 

höger ben är mer jämn nu än före träningsperioden. Dock ser vi på vänster ben att det där 

fortfarande är väldigt stor variation av balansförmågan. I kontrollgrupperna ser vi dock en 

ännu större variation mellan resultaten på både höger samt vänster ben. Alltså går det inte att 

dra paralleller mellan resultatet från detta experiment och det resultat Ericsson (2003, s.133) 

redovisar.  

 

5.2 Koordination 

5.2.1 Resultat 

Förmågan att korsa kroppens mittlinje förbättrades hos tre av eleverna i experimentgruppen. 

Fem av eleverna klarad att utföra uppgiften efter undersökningen, i motsvarighet till två 

elever som klarade den i undersökningen före. Hos kontrollgruppen hade förmågan att korsa 

kroppens mittlinje förbättrats hos två av de åtta eleverna. Det var en av eleverna som klarade 

att utföra uppgiften både före och efter perioden. 

 

Experimentgrupp:       Kontrollgrupp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter perioden hade alltså tre elever i experimentgruppen förbättrat sin koordination i 

förhållande till två i kontrollgruppen. Efter träningsperioden klarade fem elever i 

experimentgruppen att utföra uppgiften i förhållande till en elev i kontrollgruppen. 

 

 

 

 

Bedömning till KMF och KME  Enhet  

Klarade ej att korsa mittlinjen 4 

Svårigheter både i upp- och nergång 3 

Svårigheter i antingen upp eller nergång 2 

Klarade uppgiften 1 
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5.2.1 Analys 

Resultatet från koordinationstesterna visar inte på någon signifikant skillnad mellan 

experimentgruppen och kontrollgruppen då tre elever respektive två elever hade förbättrat 

sina resultat. En markant förändring hade skett hos elev A som före träningsperioden inte 

kunde se sambandet att korsa händerna över kroppens mittlinje, medan efter perioden klarade 

att såväl korsa som att ta upp respektive ner händerna i rätt ordningsföljd. Märkbart är att i 

kontrollgruppen endast en elev som klarade uppgiften före samt efter perioden i förhållande 

till att experimentgruppen där före perioden kunde två elever utföra uppgiften och efter kunde 

fem utföra uppgiften.  I Ericssons (2003, s.137) studie visar elever som haft motoriskträning 

och daglig fysisk aktivitet under ett år har bättre bilateral koordination än elever som endast 

haft de ordinarie schemalagda idrottslektionerna, och förbättringen och skillnaden mellan 

grupperna blev ännu större vid jämförelsen efter det andra året. Att det inte går att avläsa 

någon markant förbättring av koordinationen i denna undersökning kan bero på att 

koordination tar tid att träna upp då det bygger på att flertalet rörelser är automatiserade. Här 

kan den korta tidsaspekten ha spelat en avgörande roll för att resultatet inte visade på en större 

förändring. Hade testet genomförts med fler än en koordinationsövning hade eventuellt 

analysen varit mer komplext då de olika momentens resultat kunde satts i relation till 

varandra, dessvärre är så inte fallet.    



26 

 

5. 3 Observation 

5.3.1 Resultat 

Observationerna genomfördes under två samlingstillfällen och endast på experiment gruppen. 

Under observationstillfällena gjordes anteckningar när ett beteende mellan nivå 2-4 

uppmärksammades inom någon av kategorierna nedan. Med före och efter i tabellen, menas 

före och efter träningens perioden. 

Elev 
Sitta still 
före 

 Sitta still 
efter 

Koncentration 
på uppgift 
före 

 Koncentration 
på uppgift 
efter 

Påvisar tecken för 
reflexrester och 
eller omogen 
motorik före 

 Påvisar tecken för 
reflexrester och 
eller omogen 
motorik efter 

A 2 1 2 1 2 1 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1 1 1 1 1 1 

D 1 1 1 1 1 1 

E 1 1 1 1 1 1 

F 1 1 2 2 2 2 

G 2 2 3 3 2 2 

H 4 2 3 2 4 2 

 

Bedömning av att sitta still och 

koncentration. Nivå 

 Bedömning för reflexer och 

automatiserade rörelser 

Nivå 

Klarar ej uppgiften 4 

 Visar reflexrester och ej ett 

automatiserade rörelsemönster 

4 

Påtagliga svårigheter 3 

 Visar flertalet brister i 

rörelsem. samt ev reflexrester. 

3 

Vissa svårigheter 2  Visar fåtalet brister i rörelsem. 2 

Klara uppgiften 1 

 Visar ej reflexrester, har ett 

automatiserat rörelsemönster 

1 

 

De elever som hade gjort framsteg i alla tre kategorier var eleverna A och H och det var även 

endast dessa två eleverna som påvisar en förändring. Det var dock fyra elever (elev B, C, D,E) 

som vid första observationen bedömdes till nivå 1 och visade även vid andra 

observationstillfället att de låg på denna nivå. Elev F och H visade dock inte på utveckling 

inom respektive område där de inte klarade uppgiften eller visade fortfarande på omogen 

motorik. 

 

5.3.2 Analys 

Eftersom det endast skedde en förbättring hos eleverna A och H kan ingen slutsats dras av att 

den motoriska träningens generella påverkan hos eleverna i de tre kategorierna. Den 

förändring som ägt rum var positiv och klassrumsklimatet var lugnare då koncentrationen på 

tilldelad uppgift var högre. En förklaring till att koncentrationen på uppgiften var högre efter 

träningsperioden kan vara att elevernas förmåga att kontrollera sin kropp till att sitta stilla 
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hade ökat. Både elev A och H hade, vilket redovisats tidigare, förbättrat både sin koordination 

och sin balans. Den naturliga mognaden hos eleverna kan självklart även vara en faktor som 

påverkat utvecklingen.  Resultatet i Ericssons (2003, s.150) studie kunde inte heller slå fast 

vid ett samband mellan förbättrad koncentrationsförmågan hos interventionsgruppen i 

förhållande till jämförelsegruppen. Dock redogör Ericsson (2003) för indikationer om 

bestående positiva effekter hos de elever med stora motoriska brister som fick extra 

motoriskträning utöver daglig fysiskaktivitet, som av både föräldrar och lärare efter såväl 

skolår 2 som 3 bedöms ha samma koncentrationsförmåga som de övriga eleverna. 

  

5.4 Sammanfattning 

Genom att göra en fyrfältstabell kan möjligheten ges att se samband från den statistiska 

analysen (Kylén, 2004, s.168). I Experimentgruppen ses sambandet mellan balans och 

koordination ut som följer: 

 

  Balans  

  Förbättrad Oförändrad/försämrad 

Koordination Förbättrad/klarar uppg. 4 1 

 Försämrad/oförändrad 3 0 

 

Här ser vi att det är fem elever som både förbättrade sin balans och förbättrade sin 

koordination alternativt klarade av uppgiften, samt två elever som förbättrade sin balans men 

ej sin koordination. Det var en av eleverna som inte förbättrade koordinationen och balansen. 

 

I kontrollgruppen kunde följande avläsning göras: 

  Balans  

  Förbättrad Oförändrad/försämrad 

Koordination Förbättrad/klarar uppg. 1 2 

 Oförändrad/försämrad 4 1 

 

Det var en elev som förbättrade både sin balans och sin koordination och fyra som förbättrade 

balansen men där koordinationen förblev som den tidigare varit eller försämrats. Det var även 

två av eleverna som förbättrade sin koordination alternativt klarade uppgiften men försämrade 

sin balans. En elev förbättrade ej sin balans eller koordination. Utifrån dessa fyrfältstabeller 

kan konstateras att ingen klar skillnad mellan de båda grupperna finns. Det går dock inte att 

veta om den motoriska träningen påverkat eleverna då de var så få till antalet och att inget 

signifikantstest kunder genomföras.  
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6. Diskussion  
Diskussionsdelen är indelad i tre underrubriker där först metoden diskuteras, följt av resultatet 

och slutligen förslag till vidare forskning. Eftersom mycket av den forskning som nämndes i 

kapitlet Litteraturgenomgång och forskningsöversikt utgår ifrån varför motorik är värt att 

studera, kan denna forskning inte diskuteras i samband med resultatet, då det är olika 

infallsvinklar av motorik som studeras. Forskningen som framhålls är dock av största relevans 

då den belyser på vilket sätt en undersökning av detta slag, ett försök till att förbättra motorik, 

kan ha betydelse för elever med specifika diagnoser. 

 

6.1 Metod diskusson 

Att använda ett kvantitativt kvasiexperiment motiverades i metodavsnittet med att få fram så 

bra validitet som möjligt med utgångspunkt från syftet i examensarbetet. Dock hade det varit 

en fördel om fler elever hade använt i grupperna alternativt att det har funnits två 

experimentgrupper och två kontrollgrupper för att få mer data att analysera och 

problematisera kring. Om tillgång till fler klasser och elever hade funnits, samt om en längre 

period av träning hade kunnat genomföras hade andra paralleller till Ericssons (2003) studie 

kunnat dras. Men med detta är det dock inte sagt att skillnaden mellan experimentgrupp och 

kontrollgrupp hade blivit större. Att genomföra den dagliga motoriska träningen var enligt 

klassföreståndaren till eleverna väldigt uppskattat av eleverna, vilket gjorde att träningarna 

smälte in i den dagliga rutinen i klassen. Testerna av eleverna utfördes i ett rumt jämte 

klassrummet vilket gjorde att eleverna befann sig i en miljö de var bekanta med och medvetna 

om att deras klasskamrater befann sig på andra sidan dörren. Författaren uppfattade inte att 

det var något barn som var distraherad av detta faktum, utan alla verkade fokusera på 

uppgifterna de skulle utföra. Det är svårt att avgöra vad som gör en miljö optimal för att 

genomföra tester med barn, men det var ett medvetna val att genomföra dem i en miljö där de 

kände sig ”hemma” som i efterhand uppfattas som ett val som inte påverkade eleverna 

förmåga att utföra uppgifterna i testerna. Validiteten i testerna var hög då få störningsmoment 

uppenbarades och testernas enkelhet gjorde det möjligt att testa det som avsåg att testas. De få 

antalet elever gjorde att reliabiliteten var låg och att slutsatser är svåra att dra.  

 

Det kategoriserade observationsschemat som utgicks ifrån var relativt lätt att följa under 

observationen. Det är dock svårt att avgöra om observationer påverkades av de förkunskaper 

observatören hade om eleverna. Förkunskaperna kan ha påverkat positivt i möjligheten att 
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sortera intrycken av eleverna lättare än observationstillfället hade varit första mötet med 

eleverna. Samtidigt försvann eventuell nervositet, blyghet och prestationsångest som kan 

uppstå när en okänd person befinner sig i ett klassrum. När observationen efter 

träningsperioden genomfördes, fanns en risk att vill läsa av mer än vad som finns att läsa av. 

Eftersom detta reflekterades kring före observationen genomfördes, var det av betydelse att 

observationen utgick ifrån de färdiga kategorierna och se eleverna utifrån de handlingar och 

det beteende de gjorde.   

 

I arbete med människor finns det alltid en känslomässig aspekt att ta hänsyn till även i 

genomförandet av ett kvantitativt kvasiexperiment. Eftersom endast två observationer 

genomfördes vid två samlingstillfällen är det möjligt att just vid test tillfällena någon elevs 

känslor och tankar på annat håll än på just det som hände i klassrummet. Att inte 

känslomässigt vara i balans kan få tankarna att vandra iväg från den uppgift man är tilldelad 

vilket då kan tolkas till att eleven har svårt att koncentrera sig på uppgiften. Vilket nämndes 

tidigare syntes inte några tecken på att någon av eleverna inte skulle vara i känslomässig 

obalans vid något av tillfällena, dock är detta svårt att vara definitivt fastslå.  

 

6.2 Resultat diskussion 

Elevernas balans i experimentgruppen förbättrades mer än hos kontrollgruppen vilket kan 

tyda på att den motoriska träningen har påverkat resultatet. Det måste åter betonas att 

resultaten inte kan generaliseras då inte ett signifikantstest genomförts. Andra möjligheter till 

att experimentgruppens elevers balans förbättrades kan, förutom den motoriska träningen, 

bero på mer motoriskt stimulerande aktiviteter på fritiden eller på raster. Att börja utöva 

gymnastik eller någon sport påverkar den motoriska utvecklingen, men dessa typer av 

planerade fritids aktiviteter äger oftast rum en till två gånger i veckan, vilket skulle innebära 

att eleverna endast utövat det ett fåtal gånger under fyra veckors perioden. Det är emellertid 

troligt att införandet av denna typ av aktivitet kan påverka och påskynda utvecklingen 

ytterligare i samband med den motoriska träningen som sker i skolan. Eftersom föräldrarna 

var medvetna om att den motoriska träningen hade införts i skolan kanske de blev extra 

uppmärksamma på att även träna motoriken hemma, vilket kan ha påverkat elevernas 

utveckling. De elever som innan hade dålig balans, svårt att koncentrera sig samt förbättrade 

båda dessa förmågor kanske har, som Hannaford (1997,s. 161- 162) beskrev om elever med 

ADHD och Ericsson (2003, s.79) resonerade kring barn med koncentrationssvårigheter, börjat 
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bygga nya vägar för nätverket som kontrollerar balansen, vilket gör att behovet av att vara i 

ständig rörelse har börjat avta.  

 

Gällande koordinationstesterna kunde från de resultat som framkom i denna undersökning 

inte tyda på att den motoriska träningen hade gett en tydlig effekt. Kanske hade mätningen av 

koordinationsförmågan gjorts mer rättvisa om eleverna hade fått utföra fler koordinations 

moment. Det kan även vara ett faktum att koordinationsförmågan som krävs för denna 

specifika övning tar längre än fyra veckor att utveckla. Ytterligare en aspekt som ska 

problematiseras är att barns utveckling inte sker i en jämn och stadig takt. Små komponenter 

som lärs in gradvis och en dag så fungerar allting i en helhet vilket framstår som ett hopp ifrån 

att inte klara en uppgift till att behärska den.  Eftersom elevernas tidigare motoriska 

erfarenheter samt tidigare koordinationsträning är okänd vet vi inte vilka förutsättningar 

eleverna hade när träningsperioden började. Hade experimentet innefattat fler elever hade 

tydligare resultat framträtt och även här hade andra slutsatser eventuellt vara möjliga att dra 

både i förhållande till kontrollgrupp och till Ericssons (2003) studie.  

 

Ericsson (2005, s.37) problematiserar dock hur barn med problem att motorik eller 

koncentration kan ha brister i förmågan att automatisera sina rörelser. Detta kan vara fallet för 

de elever som har svårigheter att utveckla sin balans och koordination. Alla elever i 

experimentgruppen förbättrade sin balans på antingen båda benen eller på det ena. Att 

inkludera motoriskträning i den dagliga verksamheten bidrar till ett inkluderande arbetsätt då 

alla elever utifrån sina egna förutsättningar tränar sin motorik och ingen behöver känna sig 

exkluderad för att gå iväg på extra träning och skiljas från sina kamrater. Det var både elever 

med motoriska svårigheter samt de utan svårigheter som förbättrade sina resultat efter 

träningsperioden. Även de elever som inte påvisade något förbättrat resultat kan ha påverkats 

av träningen på andra sätt än just de som testades. Hannaford (1997, s.98) skriver hur 

samspelet mellan hjärna och kropp bevisar att rörelse är nödvändig för inlärning och att 

”Rörelse väcker och aktiverar många av våra mentala kapaciteter.” Hur väl eleverna i 

experimentgruppen väckte eller aktiverade sina mentala kapaciteter kan inte avgöras, men om 

vi utgår från Hannafords (1997) resonemang, har alla eleverna genom rörelsen påverkats både 

kroppsligt och mentalt. Förhoppningsvis bidrar en förbättrad motorik även till en ökad chans 

av ett aktivare liv som Smyth & Andersons redovisade (enligt Sigmundsson & Pedersen, 

2004, s.58), vilket minskar risken för ohälsa.  
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Från observationen som genomfördes i klassrummet kunde en förbättring ses hos två av de 

fyra eleverna som innan träningsperioden hade omogen motorik. Vilket Kadesjö (2001, 

passim) påpekar är det svårt att fastställa om motoriska svårigheter leder till 

koncentrationssvårigheter eller vise versa. I denna observation går det inte att se några 

samband mellan att den motoriska träningen hade en gemensam påverkan på de eleverna med 

omogen motorik vilket då understöds av det resonemang som Kadesjö för.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Att utföra ett liknande eller samma experiment men under en längre period, förslagsvis en 

termin, hade kunnat ge betydligt mer information om den motoriska träningen påverkar 

eleverna. Att även genomföra experimentet med fler än en experimentgrupp och en 

kontrollgrupp, där fler än åtta elever innefattar varje grupp, kan ge en tydligare bild av hur 

och om utvecklingen skiljer sig mellan de olika grupperna. I en eventuell fortsatt forskning 

innefattande ett motoriskt träningsprogram, kan ett tillägg eller omformulerande av 

övningarna inbegripande andra motoriska moment, ge en större möjlighet att testa andra delar 

av den motoriska utvecklingen, tillexempel öga- handkoordination.  

 

Utifrån den tidigare forskning som diskuterats, Nicolsson m.fl. (2001), Raber m.fl. (2003) och 

Ramus m.fl. (2003), finns olika sällningstagande kring om och hur den motoriska förmågan 

påverkar även påverkar andra delar av vår utveckling. Att genomföra ett motoriskt 

träningsprogram i klassrummet och samtidigt jämföra utvecklingen hos eleverna inom andra 

skolämne, samt att se hur elever med exempelvis dyslexi, koncentrationssvårigheter eller 

ADHD påverkas av den motoriska träningen. Det är dock som Harvard (2004, s.5-6) på pekar 

inte enkelt att undersöka vad som påverkar vad då det är svårt att skilja på vad som är 

kognitiv förmåga och vad som är motoriskförmåga.  
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Bilaga 1 

Motorisktträningsprogram 

 

Jag har en tanke med när detta ska genomföras, dock vet jag att alla 

dagar ser olika ut och att det inte alltid hinns med i skolans värld. 

Förslagsvis utövas varannan vecka de två programmen så att det inte 

riskerar att bli tjatigt men att de olika övningarna hinner repeteras. 

 

Vecka 1 och 3 

Morgonen 

Barnen står på ett ben och säger efter dig: 

”En hund, en katt, en råtta. 

Lekte tafatt i en grotta. 

Hunden titta upp 

Katten titta ner 

Och råttan sprang runt i en åtta.” 

 

Innan Middag 

Gör väderkvarnen sakta 

 

Innan dagens slut 

”Gör si- gör så” 

- Ex: stå på ett ben, hand till öra (korsa mittlinjen) plocka äpplen, 

blunda, hand mot öra den andra i höft, hoppa på stället, klappa 

växelvis hand och på knä. 

_______________________________________________ 

 

Vecka 2 och 4 

Morgon 

”Det var en gång ett troll, 

Som hade en jätte boll, 

Så kom en vind ifrån höger 

Och en vind från vänster 

Så försvann trollets boll.” 
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Innan middag 

Vänster hand mot höger öra 

Höger hand mot vänster öra 

Ta bort en i taget och byt ordning. 

 

Innan dagens slut 

Räkna till 20 och stå på ett ben. 

Byt gärna och räkna på det andra. 

För utmaning kan de försöka blunda eller ha armarna korsade 

framför kroppen. 

 

 

 

Övrig motorisk- och rörelseträning som är bra träning vid ”tid över” 

är: 

- Tumme mot de olika fingrarna sakta. Först en hand i taget, 

sedan båda samtidigt. 

- Gå balansgång på linjer på skolgården. 

- Hitta på balansövningar/hinderbana i klassrummet medhjälp av 

stolar och bord mm.  

- Ligg på rygg och blunda avslappnat. Spänn tår och fingrar och 

sedan slappna av. 

- Olika moment där man snurrar. Ex: rulla stock, slå runt på ett 

räck. 

- Stå på balansbräda. 
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Aktivitets genomförande: 

Dag Morgon Innan mat Innan slut Övrigt 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Reflektioner: 
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Bilaga 2 

 

Till målsman för eleverna i F-klassen på skola X 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Jill Hugosson och jag är lärarstudent på Högskolan i Halmstad och jag gjorde 

min slutpraktik på skola X. Jag medverkade när Anders Johansson gjorde motorikscreeningen 

med F-klassen och efter det har eleverna tränat motorik i klassrummet varje dag utefter ett 

program som jag och klassföreståndaren kommit överens om. Jag tänkte nu följa upp detta 

och se om någon förändring har ägt rum vad gäller eleverna balans. 

 

Jag skriver nu mitt examensarbete om just motorik och tänkte studera om träningen jag och 

Lena bestämde har utvecklat eleverna. Därför vill jag nu kontrollera med Er att det går bra att 

jag testar ert barns balans och använder resultaten i mitt arbete?  

 

Testet går enkelt ut på att de en och en ska stå på höger respektive vänster ben så länge de 

kan. Eleverna förblir anonyma i mitt arbete och kommer att nämnas som Elev A, Elev B ovs… 

 

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till mig. 

070-2233401, 0430-23547 

jilhug06@student.hh.se 

 

Lämna annars talongen nedan till klassföreståndaren.  

 

Tack på förhand! 

 

Jill Hugosson 

 

 

 

 

 

 

Elevens namn:_________________________________ 

 

 

 

Mitt barns resultat kan användas i arbetet   

 

 

Mitt barns resultat får inte användas i arbetet 

 

 

 

 

Målsmans underskrift: ___________________________________ 

 

 


