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Sammanfattning 
Syftet med min studie är att beskriva vad de som undervisar i ämnet idrott och hälsa i de valda 
skolorna har för uppfattningar om motorik och motoriksvårigheter. Jag vill också veta vad 
som görs på de olika skolorna för barn med motoriksvårigheter. Enskilda strukturerade 
intervjuer användes som metod i denna studie. Fyra av dessa lärare anser att 
motoriksvårigheter är ganska vanligt medan en lärare anser att det är ovanligt. Alla fem lärare 
anser att det är väldigt viktigt att barn har en god motorik då de säger att de förmodligen har 
ett bättre självförtroende då. Två av skolorna har under tidigare år haft extra undervisning för 
dessa barn, vilket inte förekommer detta år. Det kan bero mycket på hur mycket kunskap och 
erfarenhet man har som lärare när det gäller vilken syn man har på motorik. Det är även från 
fall till fall hur man skall hjälpa eleven med dess motoriksvårighet eftersom alla elever är 
olika. Vissa elever trivs bäst med att träna i små grupper medan andra elever trivs bäst med att 
vara med sin klass. Så det är individuellt hur man skall gå till väga som idrottslärare. 
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1 INLEDNING 
Området barn med motoriksvårigheter är inget som jag tänkt på så mycket tidigare utan den 
nyfikenheten och intresset för det har kommit allt eftersom jag har haft min VFU 
(verksamhetsförlagd utbildning). Jag har under mina VFU perioder sett ett antal barn som 
enligt mig haft det lite svårt med sin motorik. De har exempelvis haft det svårt med att kasta, 
fånga, krypa, åla och med sin balans d.v.s. sin grovmotorik. Det har lett till att jag har börjat 
fundera på hur man ska hjälpa dessa barn på ett korrekt sätt. Vilken hjälp har barn med 
motoriksvårigheter rätt att få? Detta tycker jag är viktigt att veta eftersom jag vill kunna hjälpa 
mina elever när jag börjar jobba som idrottslärare på ett bra och riktigt sätt. För vår 
grundmotorik är väldigt betydelsefull för vår hälsa och vårt välbefinnande, och ofta är många 
människor inte medvetna om att grundmotoriken har en sådan stor betydelse för oss. Många 
tänker inte på den förrän de blir sjuka, får ett handikapp eller när de blir gamla menar 
sjukgymnasten Sirkka Kukkonen (Bader & Johansson 1991). 
 
 Alla barn är olika på flera sett och detta kan göra skillnader i det sätt de rör sig på. 
Skillnaderna kan handla om kön, ålder, ursprung och kulturell bakgrund och detta kan 
naturligtvis inte påverkas men kan inverka på barnens motorik och deras motoriska inlärning. 
Vi har alla olika anlag för olika saker och för vissa tar det längre tid för än andra att lära sig 
något nytt vilket också är viktigt att lägga på minnet (Schmidt & Wrisberg 2001). Barnens 
grovmotorik förbättras om de får vara fysiskt aktiva och om de får extra motorisk träning i 
skolan (Ericsson 2005). Så mitt syfte med denna studie är att ta reda på vad de som undervisar 
i idrott har för syn på motorik och dess betydelse för barns utveckling, hur de upptäcker 
motoriksvårigheter och vad som görs på dessa skolor för barn med motoriksvårigheter. 
Utifrån det kan kanske jag få lite mer kunskap i ämnet och vet hur jag vill lägga upp min 
idrottsundervisning när jag börjar arbeta. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man fångar 
upp och hjälper dessa barn när de fortfarande är små så de får chansen tidigt i livet att 
förbättra sin motorik så de tycker att det är roligt att vara aktiv och att de fortsätter med det 
under sin uppväxt och sitt vuxna liv. Barn med motoriska svårigheter har en tendens att bli 
mindre fysiskt aktiva än vad barn utan motoriska svårigheter har (Hands & Larkin 2006). 
Detta kan i sin tur leda till en sämre hälsa. 
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1.1  Bakgrund 
 
I följande styrdokument som reglerar verksamheten i skola och förskola kan man läsa:  
 
I skollagen, kap 4 kan man läsa: ”Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i 
skolarbetet.” Det är något som gäller alla åldrar. Oavsett om barnet går i förskolan eller i 
skolan finns det mål som de ska uppnå och de ska få stöd om de inte uppnår målen. Ofta kan 
motoriska svårigheter märkas av redan i förskolan och i läroplan för förskolan står följande: 
att barnen skall ”utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” 
(Utbildningsdepartementet 1997). 
 
I Lpo 94 kan man läsa under rubriken En likvärdig utbildning att ”skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”. 
Under punkt 2.8, Rektorns ansvar kan man också läsa: ”Som pedagogisk ledare och chef för 
lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten 
som helhet inriktas på att nå de nationella målen.” Rektorn har ansvaret för skolans resultat 
och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: 

• Resursfördelning och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 
utveckling som lärare gör” (Utbildningsdepartementet, 1994). 

 
Man kan även läsa i kursplanen för ämnet idrott och hälsa att det står att eleverna ”ska klara 
av de grovmotoriska rörelserna innan de slutar i åk 5” (Utbildningsdepartementet, 2000). 
 
Det finns alltså olika regler över hur skolverksamheten skall bedrivas. Det finns därmed olika 
direktiv för oss lärare hur vi skall bedriva vår undervisning. 
 
 
1.1.2. Vad begreppet motorik betyder 
 
Vår motoriska förmåga är något som vi använder oss av dagligen eftersom vi rör oss hela 
tiden, mer eller mindre. Oftast använder vi oss av motoriken när vi inte ens tänker på det, som 
t ex när vi duschar, lagar mat, borstar tänderna o.s.v. Men det finns också tillfällen när vi utför 
mer komplicerade övningar, som t ex när vi utövar någon sport. Vår motoriska utveckling 
börjar redan när vi är ett litet foster och pågår hela vårt liv. Något som kommer allt mer i 
fokus är att vår motoriska utveckling har en stor betydelse för vårt välbefinnande, inlärning, 
koncentration och vår sociala utveckling (Ericsson, 2005). 
 
Man kan beskriva ordet motorik som människans rörelsemönster och rörelseförmåga. Vi har 
flera olika system av hjärnfunktioner som ligger på olika nivåer, dessa system tillsammans 
bildar vår totala rörelsekapacitet (Röthig, 1977 i Ericsson, 2005). Motorik är också hur våra 
rörelser utvecklas och lärs in. Som nyfödd är vi motoriskt outvecklade, vilket beror på att våra 
myelinskidor inte ännu är färdigbildade. Våra myelinskidor ”ska isolera nervtrådarna så att 
impulser inte ‘slår över’ till omkringliggande nervtrådar” (Ericsson 2005 s 29). Detta är en 
förklaring till varför det lilla barnet har det svårare att reagera med precisa rörelser och ända 
upp i 8-årsåldern kan man se oprecisa och onödigt stora rörelser (Ericsson 2005). 
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1.1.3 Olika utvecklingsprinciper 
 

Den motoriska utvecklingen följer olika stadier och dessa är lika för alla barn. ”Den 
neuromotoriska utvecklingen sker i samma ordningsföljd på ungefär samma sätt hos alla barn, 
så att tidigare inlärda färdigheter utgör grunden för de följande” (Ericsson, 2005 s 29).        
  
Barns motoriska utveckling kan beskrivas i fyra faser enligt Holle (1978) 
 

1. ”Reflexrörelser (utan storhjärnans medverkan) 
2. Symmetriska rörelser (begynnande medverkan av storhjärnan), båda armarna rör sig 

till exempel samtidigt efter samma mönster. 
3. Viljestyrda, motiverade, differentierade rörelser 
4. Automatiserade rörelser; ständigt upprepande rörelser, gångrörelserna automatiseras t 

ex efterhand” (Holle, 1978 s 15-16).  
 
Utvecklingen av nervsystemet är långt ifrån klart vid barnets födsel. Hos det nyfödda barnet 
har hjärnbarken inget inflytande på de djupare liggande delarna på hjärnan. Det är på grund av 
att myelinskidorna som är en slags isolering kring nervtrådarna inte har bildats ännu. Däremot 
är hjärnstammen och ryggmärgen redan vid födseln försedda med myelinskidor och därmed 
uppkommer det nyfödda barnets reflexmässiga rörelser som är ofrivilliga, och motoriska 
reaktioner som är helt spontana. Ett exempel är när barnet ligger och sparkar i luften. Om inte 
hjärnbarken är färdigbildad så är en viljemässig och motiverad aktivitet inte möjlig att utföra 
(Holle, 1978). 

 
Allt eftersom barnets nervsystem utvecklas kan barnet lära sig mer avancerade och 
finkoordinerade rörelser (Andersen et al, 2000 i Ericsson, 2005). Barnets utvecklingshastighet 
kan öka om barnet får träning och mer rörelseerfarenheter. Men för att barnet skall kunna lära 
sig de avancerade och finkoordinerade rörelserna måste de tidigare mönstren vara riktigt 
utvecklade och automatiserade (Mortensen, 2001 i Ericsson, 2005). Det finns tre olika nivåer 
för den motoriska utvecklingen: 
 

1. Uppifrån och ned 
2. Från centralt till perifert 
3. Från grovmotorik till finmotorik 
 

När det gäller den första principen så sker den motoriska utvecklingen uppifrån och nedåt. 
Barnet lär sig först att lyfta sitt huvud, sedan bröstkorgen och när barnet sedan har fått 
kontroll över höften så kan barnet sitta. Efter att barnet har fått kontroll på bålens muskulatur 
och höften får de allteftersom kontroll över musklerna i benen, fötter och slutligen tårna. 
Den andra principen innebär att det är de centrala kroppsdelarna som utvecklas före de 
perifera. Alltså att armarnas och benens muskulatur utvecklas innan barnet får kontroll över 
sina fingrar och tår. Den tredje principen innebär att barnens grova rörelser förfinas med tiden 
och utvecklas till slut till fullständiga rörelser. 
 
Man kan säga att barns motoriska utveckling går genom olika stadier, detta sker successivt 
och stadierna går i varandra. ”De rörelser som ett barn naturligt gör under vart och ett av 
stadierna har betydelse inte bara för den motoriska utvecklingen utan också för den 
perceptuella och för storhjärnans och hjärnbarkens utveckling av olika centra” (Sandborgh, 
1984a i Ericsson 2005 s 31). Enligt tidigare forskning så kan man se att utvecklingsförloppen 
ser lika ut för de flesta barn i västvärlden (Ericsson 2005). 
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1.1.4 Mognadens och miljöns betydelse 

 
Det som länge ansetts vara det mest betydelsefulla för barns motoriska utveckling är 
mognaden. Den moderna hjärnforskningen påstår ”att specifika hjärnregioner måste uppnå en 
viss mognad för att ett visst beteende ska uppkomma och att ordningsföljden av 
utvecklingssteg är förutbestämd” (Ericsson, 2005 s 32). Det som ses som orsaken till 
tidsmässiga skillnader i barns utveckling är miljön, för barn behöver en emotionell kontakt 
och stimulans till fysisk aktivitet för att utveckla sina motoriska färdigheter (Digerfeldt, 
1990). Det är även dokumenterat att vissa motoriska färdigheter kan läras in (Bruininks, 1978 
i Ericsson 2005). Det finns forskning som visar på att ett av fem förskolebarn är försenat i sin 
motoriska utveckling (Digerfeldt, 1990). Man kan då antyda att många barn inte får den 
stimulans att öva in sina nya kunskaper och de blir därför inte automatiserade (Ericsson, 
2005). Det finns även forskning inom Norges Social- och hälsodepartement som visar att 
motorisk utveckling inte kan komma av sig självt utan det är beroende av träning och 
stimulering (Ericsson 2005). 
 

 
1.1.5 Motoriska brister 

 
Barn som har brister i sin motorik kan ha rester kvar av nyföddhetsreflexerna som exempelvis 
kan vara sugreflexen, automatiska gångreflexen, omklamringsreflexen samt asymmetriska 
och symmetriska halsreflexen. Dessa reflexer har barnet de första veckorna i livet och sedan 
försvinner de efter hand under det första levnadsåret. Men hos vissa barn kan dessa 
nyföddreflexer vara kvar längre fram i livet och dessa rörelser kan ibland utlösas i ofrivilliga 
rörelser som barnet inte kan kontrollera. Dessa rörelser utlöses oftast i krävande rörelser eller i 
stressande situationer (Ericsson, 2005). 
 
Sugreflexen: Denna reflex utlöses när barnets mun fattar tag om mammans bröstvårta och 
genom denna beröring så utlöser sugreflexerna. 
Automatiska gångreflexen: Denna reflex kan visa sig om man lutar barnet lite framåt då 
barnet kommer att göra reflexartade gångrörelser. Benen brukar korsas och barnet har ingen 
medrörelse i den övriga kroppen som förekommer vid de riktiga gångrörelserna. Ännu finns 
ingen bärkraft i benen eftersom de är outvecklade för att bära sin kroppstyngd. 
Omklamringsreflexen: Denna reflex visar sig på ett nyfött barn som har knutna händer, 
vilket ett nyfött barn ofta har. När man sticker in ett finger i händerna på barnet så kommer 
greppet att vara så hårt att man kan lyfta barnet genom det greppet. Denna reflexrörelse 
utlöses genom det taktila sinnet (beröringssinnet) 
Asymmetriska halsreflexen: Denna reflex utlöses när barnet ligger på rygg och man 
försiktigt vrider på barnets huvud så kommer den arm som ansiktet pekar åt att sträckas och 
den andra armen att böjas. Benen följer också med i samma rörelser men är inte lika tydliga. 
Symmetriska halsreflexen: Denna reflex visar sig när barnet böjer huvudet bakåt, sträcker 
armarna och böjer benen. När barnet böjer sitt huvud framåt, böjer armarna och sträcker på 
bena (Holle, 1978). 
 
Det finns barn som kan ha en så kallad omogen motorik och de fungerar då motoriskt som 
yngre barn. De barnens rörelser är klumpiga och dåligt samordnade, slängiga och oprecisa. 
Den omogna motoriken beror oftast på oerfaren eller otränad motorik. ”Försenad motorisk 
utveckling går ofta hand i hand med psykosociala utvecklingsproblem och kognitiva 
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utvecklingsstörningar. En rörelsestörning kan ha sitt ursprung i en biologisk avvikelse, men 
den kan också härledas ur en annan funktionsstörning. Oftast föreligger ett samspel” (Kiphard 
1979; Stenberg, 1996 i Ericsson 2005, s 36). 
 
Grovmotoriska svårigheter är när barnet har problem med de stora kroppsrörelserna. Barnet 
kan då vara allmänt klumpigt, ha dålig balans eller ha svårigheter att lära sig vissa saker, 
exempelvis att cykla eller simma. ”Grovmotoriska svårigheter består av en eller flera av 
följande komponenter: bristande automatisering av grundrörelser, svag muskelspänning 
(hypotonus), balansproblem, motoriska samordningssvårigheter, omogen, otränad och 
avvikande motorik” (Ericsson 2005, s 37). Med bristande automatisering menas att barnet har 
svårigheter att automatiskt kunna utföra ett inlärt rörelsemönster utan att tänka på vad de gör. 
Om ett barn har svag muskelspänning kan det barnet exempelvis ha svårt att sitta still. Våra 
stora muskelgrupper ska bära upp oss och ge vår kropp en stabil position på exempelvis 
stolen. Man ska inte hålla en statisk ställning med hjälp av musklerna utan våra muskler ska 
aktiveras i olika kroppsställningar så att det blir ett jämt tryck på vår kropp (Bader-Johansson, 
1991). Om våra muskler tröttas ut blir vår kroppshållning hopsjunken och man måste väldigt 
ofta ändra ställning. Barnet kan ha en osäker balans på grund av många olika orsaker och 
balansen kan påverkas av både fysiska och psykiska förhållanden. Om barnet har en 
otillräcklig vestibulär stimulering så kan det ge yrsel och balansosäkerhet när barnet åker bil 
exempelvis. Barnets ögonrörelser och även det taktila och kinestetiska sinnet måste vara 
utvecklade för att inte ge några balansproblem. 
Den motoriska samordningen är väldigt beroende av en god koordination. Barn som har 
svårigheter med sin motoriska samordning har svårt att göra olika saker med exempelvis 
höger och vänster kroppshalva eller med övre och underkroppen (Ericsson, 2005). 
 
I vårt inneröra sitter båggångar som samarbetar med våra ögon, nackreceptorer, musklers 
motoriska celler och lillhjärnan och det för att ge oss en fullgod orientering i det rum vi 
befinner oss i. Detta utgör det vestibulära sinnet. Med hjälp av det taktila sinnet ”orienterar sig 
barnet mot omvärlden” (Bader-Johansson 1991 s 102). Det är vår hud och våra slemhinnor 
som ger oss information om beröring, tryck, smärta och temperatur. ”Kinestetiska sinnet ger 
oss upplevelse av kroppens rörelse och upplysning om kroppdelars position och 
spänningsgrad (från proprioceptorer). Receptorer för denna information finns i muskelspolar, 
senor, ledkapslar och ligament” (Bader-Johansson, 1991, s 103). 
 
1.1.6 Hur vanligt är det med motoriska svårigheter? 

 
Det finns både danska och svenska undersökningar som visar att 10-15 % av alla barn som 
börjar i skolan har en motorisk osäkerhet (Gjesing, 1997 i Ericsson, 2005). 
Det finns också undersökningar i Norge på att 6-10 % av norska barn som är 7-10 år gamla 
har motoriska svårigheter. Ca 5 % av barn i 5-10 års ålder har väldigt stora motoriska 
svårigheter medan 10 % av barnen har små motoriska svårigheter rapporterar Henderson och 
Sugden (1992) i (Ericsson, 2005). Det är då sammanlagt ca 15 % av barn i 5-10 års ålder som 
behöver extra hjälp i form av motorisk stimulering. De motoriska svårigheterna försvinner 
inte om man inte får någon hjälp. Får inte dessa barn något stöd och någon träning så kommer 
dessa barn att ha dessa svårigheter genom hela sin skoltid (Cantell, Smyth & Ahonen, 1994; 
SEF 2000 i Ericsson, 2005). De barn som är sent utvecklad motoriskt i förskolan har ofta kvar 
motoriska brister i tonåren (Jaklewicz, 1980 i Ericsson, 2005). 
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1.1.7 Vad är skolans uppgift? 
 
Motorisk utveckling betraktas nu mer som en livslång process vilket innebär att barnen inte är 
färdigutvecklade när de kommer till skolan (Sigmundsson & Pedersen, 2000 i Ericsson, 
2005). Därför har skolan en väldigt viktig roll när det gäller barnens motoriska utveckling och 
deras lärande. Barnen får kinestetisk kunskap och möjlighet till att utveckla sin motorik 
genom sin kropps rörelser och det är endast i ämnet idrott och hälsa som de får den 
möjligheten. (Ericsson, 2005) 
 
”Kinestetiska sinnet ger oss upplevelse av kroppens rörelse och upplysning om kroppsdelars 
position och spänningsgrad (från proprioceptorer). Receptorer för denna information finns i 
muskelspolar, senor, ledkapslar och ligament” (Bader-Johansson, 1991, s 103). Därför kan vi 
känna våra leders ställning, muskelspänningen och kroppssegmentens rörelse även fast vi 
håller ögonen stängda. Ett barn lär sig snabbt vad som är lätt och vad som är tungt med hjälp 
av erfarenheten. Men om denna förmåga är dåligt utvecklad kan inte personen i fråga känna 
om han sätter ned en ömtålig sak på bordet för hårt eller om han tar tag i en människa för hårt. 
Den personen vet inte att han har gjort fel förrän det blir uppenbart på grund av att den 
ömtåliga saken han ställde ner på bordet gick sönder och personen han tog tag i för hårt fick 
ont. Han får sin feedback efteråt istället för den feedback han skulle ha fått av sina sinnen 
(Bader-Johansson, 1991). 
 
År 2003 gjordes ett tillägg i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo 94, vilket är följande: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever 
daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (SKOLFS, 2003a). Skolan har alltså ett 
ansvar över att eleverna skall få fysisk aktivitet varje dag. Detta tillägg visar att skolvärlden 
har gjort ett viktigt ställningstagande för att barns fysiska aktivitet skall öka. Det står inget 
över om i vilken omfattning den fysiska aktiviteten skall vara varje dag. Man kan heller inte 
läsa om några tydliga motoriska mål eller vad eleverna väntas uppnå, det ges ingen 
vägledning. Det skrevs heller inget om hur skolan skall arbeta för att hjälpa de elever som har 
motoriska brister och det står heller inget om vad man skall göra för att motivera dessa barn 
till mer fysisk aktivitet. Detta tillägg i läroplanerna kan alltså uppfattas olika från skola till 
skola vilket sannerligen innebär stora variationer från skola till skola både när det gäller 
kvalitet och omfattning. (Ericsson, 2005) 
 
Myndigheten för skolutveckling har skrivit i en delrapport att en effekt av fysisk aktivitet 
under skoldagen skapar ett lugn hos eleverna och gör det lättare för dem att koncentrera sig, 
även att den sociala biten utvecklas och klimatet mellan elever och lärare blir bättre (Ericsson, 
2005). 
 
 
1.1.8 Tidigare forskning 
 
Ungefär 10 procent av de elever som börjar i skolan anses vara motoriskt osäkra och det 
försvinner oftast inte av sig självt. Det är en stor grupp med barn och det behövs forskning för 
att man skall hitta funktionella metoder för att upptäcka dessa barn så tidigt som möjligt. För 
att man på det viset skall kunna sätta in den hjälp som behövs innan barnets motoriska 
svårigheter ställer till problem för barnet självt. En skola utanför Malmö är en del av en sådan 
här studie. (Ericsson, 2005) 
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Målet med studien var att alla barn i årskurs 1-3 skulle få grovmotorisk träning varje dag. Den 
träningen skulle vara på en lekfull nivå med rörelseglädjen som en viktig del. Barn som hade 
motoriska svårigheter skulle även få individuellt anpassad motorisk träning i mindre grupper 
en lektion per vecka och det utöver resterande lektioner. Två interventionsgrupper deltog i 
studien. De interventionsgrupperna fick extra motorisk träning och mer fysisk aktivitet. Även 
en till interventionsgrupp sattes in som en jämförelsegrupp, den gruppen fick inte extra 
motorisk träning eller fysisk aktivitet. Förtester i motorik genomfördes så att man fick en bild 
av hur elevernas motorik var på förhand. (Ericsson, 2005) 
 
Frågeställningen som handlade om motorik var: 

1. ”Förbättras barns grovmotorik av ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan?” 
(Ericsson, 2005 s 84) 

 
”Alla elever, som vid projektstarten höstterminen 1999 började skolår 1, 2 och 3 följdes med 
observationer och mätningar varje år till och med vårterminen skolår 3” (Ericsson, 2005 s 86). 
”Eleverna ingick i två interventionsgrupper (grupp 1 och 2) och en jämförelsegrupp (grupp 
3).”  (Ericsson, 2005 s 86). Grupperna 1 och 2 hade fem dagar i veckan fysisk aktivitet och 
schemalagd undervisning. Dessutom så hade de vid behov extra motorisk träning en gång i 
veckan. Grupp 3 hade endast två idrottslektioner per vecka. ”Vid projektstarten höstterminen 
1999 motsvarades grupp 1 av tre klasser i skolår 1, grupp 2 av fyra klasser i skolår 2 och 
grupp 3 av fem klasser i skolår 3. Totalt ingick 251 elever.”  (Ericsson, 2005 s 86). 
 
Resultatet på denna studies frågeställning var att ”barns grovmotorik förbättras med ökad 
fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan” (Ericsson, 2005 s 98). Det resultat man 
fick fram från de genomförda motorikobservationerna bekräftar studiens första hypotes. ”Att 
barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan” 
(Ericsson, 2005 s 99). Eleverna i interventionsgruppen hade efter ett och två års ökad fysisk 
aktivitet och motorisk träning bättre balansförmåga och bättre motorik totalt sett än eleverna i 
jämförelsegruppen. Eleverna i interventionsgruppen hade även bättre resultat när det gällde 
öga – handkoordinationen än jämförelsegruppen (Ericsson, 2005).  
 
De elever som hade motoriksvårigheter vid projektstarten och som fick den extra motoriska 
träningen hade vid projektets slut kommit ikapp sina kamrater i interventionsgruppen 
(Ericsson, 2005)  
 
Elevernas motorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Denna 
studies resultat visar att man kan påverka barns motorik och att det har stor betydelse vilken 
undervisning som barn får (Ericsson, 2005) 
 
De elever som deltog i jämförelsegruppen hade inte förbättrat sin motorik från årskurs 2 till 
årskurs 3. De eleverna hade bara haft de två idrottslektionerna i veckan som alla elever på 
skolan i vanliga fall har. Eleverna som hade grova motoriska brister när projektet startade 
hade efter projektet förbättrat sin motorik avsevärt. Enligt denna studie så verkar det optimala 
vara att skolan schemalägger fler antal idrottslektioner och att de elever som har 
motoriksvårigheter får extra undervisning. 
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1.2 Frågeställningar  
Mitt syfte med detta arbete är att ta reda på vad de som undervisar i ämnet idrott och hälsa har 
för syn på motorik och dess betydelse för barns utveckling. Jag skall också ta reda på hur 
lärarna på de valda skolorna upptäcker motoriksvårigheter och även vad som görs på skolorna 
för barn med motoriksvårigheter. Detta tycker jag är ett väldigt viktigt område eftersom vår 
grundmotorik är så betydelsefull för vår hälsa och vårt välbefinnande (Bader & Johansson, 
1991). Jag hoppas att jag genom denna studie kan få mer kunskap inom detta område så att 
jag kan hjälpa mina framtida elever på ett korrekt sätt. 
 
 
Mina frågeställningar är: 
 

1. Vad är motorikens betydelse för barns utveckling enligt lärarna på de valda skolorna? 
2. Hur upptäcker lärarna motoriksvårigheter? 
3. Vad görs på de valda skolorna för barn med motoriksvårigheter? 
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2 METOD 
 
 
Jag har valt strukturerade intervjuer som min metod i arbetet. ”I den strukturerade intervjun är 
frågeområdena och frågorna bestämda i förväg” (Johansson & Svedner, 2006, s 43). Svaren 
på frågorna är oftast öppna men det kan finnas frågor med fasta svarsalternativ. (Johansson & 
Svedner, 2006). Mina intervjuer innehåller inledningsvis två fasta frågor, d.v.s. 
bakgrundsfrågor för att sedan gå över till mer öppna frågor. Jag har valt den metoden med 
fasta frågor eftersom jag vill ha konkreta svar på de frågor jag ställer. 

2.1 Urval 
Jag utsåg slumpmässigt fem skolor i en och samma kommun. Jag ringde sedan till de olika 
skolorna för att fråga om jag fick komma och intervjua den personen som har hand om 
idrottsundervisningen på skolan i åk 1 tom 6. Att jag valde just fem lärare att intervjua beror 
på att jag ville ha mer djupgående intervjuer. Kvale (1997) säger att det inte går att göra 
ingående tolkningar av intervjuerna om antalet är för stort. På fyra av fem av dessa skolor har 
de ingen specifik idrottslärare utan det är klassläraren som undervisar sin egen klass i idrott 
eller en resurslärare som undervisar fler klasser i ämnet idrott. I dessa fall blev jag tilldelad en 
lärare att intervjua och fick då intervjupersoner som undervisar i förskoleklass tom åk 6. Jag 
namnger varken lärare, skolor eller kommun i min undersökning då jag vill att de som 
intervjuas skall känna sig helt anonyma. Det talade jag även om för de personer som jag 
intervjuade och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 
 
 
2.1.1 Lärarnas bakgrund 
 
Det är en ganska stor spridning på vilken utbildning de intervjuade lärare har och även på hur 
länge de har undervisat i ämnet idrott och hälsa och jag tycker att det är intressant att veta då 
jag tror att både utbildning och erfarenhet spelar stor roll när det gäller hur de ser på motorik 
och motoriksvårigheter. Jag kommer att kalla dessa lärare nr 1-5 för enkelhetens skull. 
 
Lärare 1 har lärarutbildning i svenska SO och är nu 1-7 lärare i svenska och SO, har arbetat 
som lärare i 10 år och har undervisat i idrott lika länge. 
 
Lärare 2 har mellanstadielärarutbildning i alla ämnen förutom musik och idrott då man hade 
något av dessa ämnen som tillval och han valde då musik. Han har arbetat som idrottslärare i 
ca 34 år men då enbart med sin egen klass. Något år kan han ha bytt med någon annan lärare, 
det vill säga att någon annan lärare har tagit hand om hans klass i ämnet idrott och han har då 
tagit något annat ämne istället för den andra läraren. Denna lärare är i år resurslärare och har 
idrott med alla klasser detta år. 
 
Lärare 3 har gått idrottslärarutbildning i Örebro och har arbetat som idrottslärare i ca 35 år. 
 
Lärare 4 har lärarutbildning inom alla ämnen och har arbetat som lärare i ca 34 år och har 
varje år undervisat sin egen klass i idrott men undervisar just nu två åk 6 i idrott. 
 
Lärare 5 har en fritidspedagogutbildning och blev klar med utbildningen för 17 år sedan. Hon 
arbetar nu som förskolelärare och har haft idrottsundervisning de senaste fem åren men även 
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tidigare då hon arbetade som resurs i lite olika klasser. Hon har i år idrottsundervisningen i 
förskoleklassen och i åk 1. 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder  
Jag har använt mig av strukturerade intervjuer och hade i förväg ställt upp 15 stycken frågor 
(se bilaga). När det gäller de inledande frågorna om utbildning och tid i yrket tycker jag att de 
är relevant att få svar på dessa. Detta på grund av att det förmodligen kan bero mycket på hur 
mycket man är insatt i ämnet, om man ser dessa problem hos barn eller inte. Hur länge man 
har jobbat tror jag också kan spela roll då erfarenheten kan vara en bidragande orsak till hur 
”lätt” man kan se dessa problem. Med de 13 följande frågorna vill jag få svar på mina 
huvudfrågor i arbetet, d.v.s. vad lärarna anser att motorikens betydelse har för barns 
utveckling, hur lärarna upptäcker motoriksvårigheter och vad som görs på de olika skolorna 
för barn med motoriksvårigheter. Johansson & Svedner (2006) säger också att ”I den 
strukturerade intervjun är frågeområdena och frågorna bestämda i förväg” (Johansson & 
Svedner 2006, s 43). Mina frågor är bestämda i förväg och de två första frågorna har fasta 
svar medan de 13 sista kan ha öppna svar. När frågorna är öppna så tror jag att det leder till att 
svaren blir mer utförliga och genomtänkta.   

2.3 Procedur 
 
När jag hade talat med mina intervjupersoner på telefon och bestämt en dag och tid för 
intervjun med var och en av lärarna så träffades vi och utförde individuella intervjuer. 
 
Jag valde att spela in mina intervjuer på band så att jag i efterhand kunde lyssna igenom 
banden flera gånger. Arfwedson och Ödman (1998) tycker också att det är nödvändigt att 
registrera intervjun på ljud- eller videoband då intervjun kan innehålla personliga svar. Detta 
på grund av att den som intervjuar inte ska ta bort sådant som intervjuaren i början tycker är 
ointressant men som i själva verket hade varit intressant att ha med i arbetet. De tycker även 
att ljudbandspelaren är ett bättre alternativ då videokameran kan vara svår att bortse för den 
som blir intervjuad då de kan bli lite störda utav den. 
  
Jag ville även se på personerna som jag intervjuade för att veta hur deras kroppsspråk såg ut 
och hur deras ansiktsuttryck var. Jag ville även se om personerna i fråga såg intresserad ut 
eller om de bara ville ha detta överstökat. För hur personerna svarade tror jag beror mycket på 
hur pass intresserade de var av ämnet motorik och dess svårigheter. Enligt Arfwedson och 
Ödman (1998) kan det uppkomma vissa teoretiska problem vid intervjuer. De som blir 
intervjuade gör kanske som de uttrycker det, ”stryker sanningar och för in lögner” 
(Arfwedson & Ödman, 1998 s 14). Det på grund av att det ska låta så bra som möjligt men 
detta förekommer inte enbart vid intervjuer utan kan förekomma vid vilken metod man än 
väljer. Det är väl heller ingenting som vi som intervjuare kan påverka så mycket utan vi måste 
försöka lita på våra intervjupersoner.  
Min tanke var att göra alla intervjuerna på samma sätt och det har jag också gjort i stora drag, 
men platsen vi satt på under intervjun varierade lite och vid två intervjuer så blev vi lite 
störda. 
 
Intervju ett, tre och fyra gick bra vi satt i ett rum endast vi två och inga störningsmoment 
inträffade. På intervju två och fem blev vi störda då en elev kom in i rummet vid intervju två 
och en annan lärare kom in i rummet vid intervju fem. Jag tror inte att svaren vid dessa 
intervjuer påverkades av det inträffade.  



 13 

 

2.4 Analysmetoder 
Efter att de fem intervjuerna var utförda började jag att lyssna på banden. Jag började med att 
skriva ned vad intervjupersonerna hade svarat på de 15 frågorna. Därefter började jag 
kategorisera deras svar efter mina rubriker som är följande: Motorikens betydelse för barns 
utveckling, Motoriksvårigheter och Skolornas arbete. Under rubriken Motorikens betydelse 
för barns utveckling valde jag även att ha en underrubrik som jag valde att benämna God 

motorik. Även under rubriken Skolornas arbete satt jag en underrubrik som heter Vad händer 

med de barn som inte får någon hjälp.  Jag valde att benämna mina rubriker under resultat 
efter mina frågeställningar på grund av att jag tycker att man ser svaren på frågeställningarna 
på ett tydligt sett när man gör på det viset. Det blir även lätt att hitta i arbetet om man vill 
bläddra tillbaka i arbetet för att kika. När jag sammanställde svaren som jag hade fått vid de 
olika intervjuerna så tittade jag på om de hade svarat likadant på några frågor eller om någons 
svar skilde sig ifrån de andras. 
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3 Resultat 

3.1 Motorikens betydelse för barns utveckling 
Alla lärare är eniga om att de vill att eleverna skall få röra på sig och ha roligt. För vissa 
elever så kan det vara de enda gångerna de rör på sig under veckan. Lärarna vill att de skall få 
eleverna att bli intresserade av någon idrott så att de får något vettigt att göra under sin fritid. 
 
Lärare 2 säger att det gäller att stimulera eleverna och att ha en allsidig undervisning. Att de 
yngre barnen får träna sin motorik som är så viktig och att eleverna skall tycka att det är roligt 
att röra på sig. Lärare 3 tycker att ”målet är att eleverna ska få en hälsosam livsstil och få med 
sig någonting i livet som de tycker att de kan fortsätta med, att tänka på kropp och själ och 
rörelse i framtiden så att de inte blir några hösäckar”. ”Jag vill gärna utveckla motoriken, 
mycket rörelseträning […] inte så mycket inriktat på idrott utan mer inriktat på rörelse” säger 
lärare 5. Lärare 1 vill att eleverna skall få en bra start i livet och han vill få dem intresserad av 
någon idrott. 
 
De flesta tycker att deras kunskaper i ämnet är tillräckliga men att man aldrig blir fullärd. De 
är även intresserade av idrott privat och tycker att det också spelar in, att de har lärt sig 
mycket av ämnet genom den vägen. Lärare 1 svarar ”ja hyfsat i alla fall, jag är ganska 
intresserad av ämnet”. ”Jag läser på rätt ofta […] man hade ju kunnat lära sig mer.” 
Lärare 4 tycker att hennes kunskaper är tillräckliga eftersom hon inte har så många 
idrottslektioner i veckan. Lärare 2 sade också att han tycker att alla elever är värda utbildade 
idrottslärare men att han försöker göra sitt bästa trots sin brist på utbildning i just det ämnet. 
Han sade även att de som inte har någon idrottslärarutbildning läser och pluggar på mycket i 
böcker och hämtar hem övningar på Internet. ”Det är inte bara att plocka ur huvudet heller” 
säger lärare 2. Lärare 5 tycker inte att hennes kunskaper är tillräckliga utan att de kunde vara 
mycket bättre. Lärare 3 säger att ”färdiglärd blir man väl aldrig men jag tycker att jag har 
ganska god erfarenhet”. 
 
 
 
3.1.1 Självkänsla 
 
Lärarna tycker att en god motorik hänger ihop mycket med självkänsla och självförtroende. 
Har man en god motorik har man förmodligen en bättre självkänsla och ett bättre 
självförtroende också säger alla fem lärare. Har barnen en god självkänsla och ett bra 
självförtroende så gynnar det också barnens utveckling. Lärarna tycker just därför att det är 
viktigt att barnen har en god motorik. Lärare 3 säger att en god motorik ”betyder väldigt 
mycket för självkänslan ute i samhället i överhuvudtaget”. ”För har man en god motorik så 
vågar man prova på, vågar umgås med folk och så.” Lärare 3 säger också att en god motorik 
gör att man utvecklas i sina rörelser i olika idrottssammanhang. För att de skall klara av 
vardagen krävs också en god motorik så att de inte behöver be om hjälp för allting, anser 
lärare 5. 
 
Dessa lärare tycker att en god motorik är när man klarar av de olika situationer som man ställs 
inför, att man är rörlig och att man klarar av de grundmotoriska rörelserna exempelvis hoppa 
och springa. Att de har en god självkontroll och att de är medvetna om sina rörelser så att de 
utför dem på ett rätt sätt. Att barnen får växa och utveckla sig och på så vis får en god 
självkänsla. Lärare 3 säger att man ofta kan se vilka som har en god motorik då de ofta vågar 
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ta för sig och är självsäkra medan de som har en mindre bra motorik ofta drar sig undan. 
Lärare 5 gav ett exempel från föregående dag då hon hade varit ute i skogen med sin klass. 
Klassen skulle ta sig ned för en brant då det var en elev som hade väldiga problem med det. 
Den eleven ville ha hjälp med detta medan de andra i klassen klarade detta galant. Hon tycker 
att de skall ha en så god motorik så att de inte blir trötta med en gång när de exempelvis är ute 
i naturen, för har de en god motorik så orkar de längre. Lärare 5 säger också. ”För deras 
självförtroende så tror jag att det är bra att de har en bra motorik.” 
 
 

3.2. Hur upptäcker lärarna motoriksvårigheterna 
Lärarna tycker att man kan se på barnen om de har motoriksvårigheter. De lärare som har sina 
elever i alla ämnen märker av motoriksvårigheterna både i klassrummet och i gymnastiksalen, 
även i leken när det gäller de mindre barnen. Lärare 2 och 4 säger att det är ganska uppenbart. 
Att de oftast har fått den informationen av förskoleläraren innan eleven börjat i åk 1, eller av 
klassläraren om man inte har den klassen förutom i idrott. Sådana elever kan ha svårt att 
exempelvis hantera en boll och ta instruktioner. Lärare 3 säger att hon har ett ”tränat öga” då 
hon har jobbat i så många år och då undervisat i stort sätt bara idrott i alla år. Hon anser att 
hon har mycket erfarenhet bakåt i livet och att man då faktiskt snart kan se när ett barn har 
motoriska svårigheter. Hon tycker inte att det behövs några speciella tester för att se de 
motoriska svårigheterna utan det ser man när barnen rör sig och leker. Lärare 5 säger ”att jag 
har ju de här barnen hela dagarna och då inte bara i idrott. I allt vi gör så har jag dem. När vi 
är ute i skogen kan det märkas väl och när de leker. Ännu tydligare blir det på 
idrottslektionerna när vi kanske gör speciella övningar.” Lärare 1 säger att det brukar synas i 
klassrummet och på idrottstimmarna om barnen har motoriksvårigheter. Lärarnas svar på 
frågan över hur vanligt det är med motoriksvårigheter är ganska lika, då fyra av dessa lärare är 
överens om att det är ganska vanligt. De anser att det förekommer någon i varje klass med 
motoriksvårigheter av olika grad, men att det naturligtvis varierar från år till år. Lärare 4 
tycker inte att det är så vanligt då hon säger ”det beror på hur stora svårigheter man menar, 
här hos oss har vi en kille som är utvecklingsstörd och han är den enda som jag anser har 
svårigheter”. Hon tycker att den eleven är försenad i sin utveckling och därför har svårigheter.  
 
3.2.1 Inställning och rädsla 
 
Lärare 4 drar en parallell med övervikt men hon säger också att även fast de är överviktiga 
och har problem så övar de upp sig och det blir så småningom inget problem. Därför tycker 
hon att det har med inställning att göra. Hon anser att det mest har med inställning att göra, 
eftersom om eleverna själv vill så övar de upp sig mer och mer menar hon. Hon säger att det 
kan finnas elever som får problem för att ”de vågar inte hoppa bock, de vågar inte prova vissa 
saker och sådana elever får problem av den anledningen att de inte vågar göra saker”. Sådana 
elever får problem bara därför fast de egentligen inte skulle ha haft något problem anser hon.  
 
Hon anser också att det har mycket att göra med vilken uppväxt barnen har haft, om de har 
fått gjort övningar med föräldrarna i sin uppväxt, föräldrarnas engagemang med andra ord. 
Vissa elever blir även rädda när någon övning blir jobbig och vågar inte ”gå över” det. Ett 
exempel är när de är ute och joggar och de känner att hjärtat slår snabbare. Då vågar de inte 
jogga vidare för att de blir rädda och sådana elever får också problem säger hon. Så därför 
tycker hon också att det är bra att ha sina elever i alla ämnen. ”Jag känner mina elever, jag 
vågar puscha på mina elever […] som jag inte riktigt gör med den andra klassen.” Hon säger 
att hon vågar puscha på dem att ”gå över” så att de fortsätter att springa även fast de blir 
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flåsiga och trötta. Hon säger också att den andra klassen inte lyssnar på henne lika bra 
eftersom hon inte är deras riktiga fröken, så därför tror hon att det har mycket med inställning 
och relation att göra. 
 
 

3.2.2 Typiska motoriksvårigheter 
 
Typiska motoriksvårigheter tycker lärarna 1, 2, 3 och 5 är när eleverna har svårt med att 
klättra, balansen, stå på ett ben, hoppa på ett ben, stödja på händerna, sparka upp bena och 
stödja på händerna (stå på händerna), svårigheter med att hoppa högt, svårigheter med att 
hoppa långt, koordinationen, höger och vänster, forma bokstäver, kasta boll, springa/jogga 
och medrörelser. Dessa övningar kan vara svåra för barn med problem men väldigt lätta för de 
andra barnen. Lärare 2 säger att ”de kan ha problem att sätta på sig kläderna, knyta skor, 
forma bokstäver, kunna kasta boll, kunna härma när man […] joggar runt […] typ hoppsasteg 
och sådana saker”. Lärare 3 påstår att de barn som har motoriksvårigheter även kan ha 
problem med taktkänslan vilket hon har märkt då hon också undervisar i ämnet musik. 
Lärare 4 säger att de inte har några motoriksvårigheter bland eleverna på skolan och inte 
heller har haft. Utan det är i så fall endast de överviktiga som kan vara rädd och reserverad att 
göra vissa saker. Några andra svårigheter har de inte haft där om det inte gäller barn som är 
handikappad. Hon tycker inte att ”vanliga” elever har några svårigheter. Hon säger att de har 
haft elever som har gått på tå eller med fötterna inåt men det har inte varit något hinder på 
idrotten. Så länge de är med och kämpar så tycker hon inte att de har några svårigheter även 
fast det kan se lite annorlunda ut när de gör vissa övningar. 
 

3.3 Skolornas arbete 
 
Lärare 3, 4 och 5 svarade att de har någon form av rörelse för barnen varje dag i skolan, det 
kan förutom idrottslektionerna vara promenader och bad. Detta år har ingen av skolorna 
någon form av extra undervisning för de elever som har motoriska svårigheter, förutom att 
skola 4 har extra bad för ett par elever som behöver extra simträning. Lärare 3 svarade 
”eftersom barnen har rörelse/idrott varje dag […] så lägger vi inte in så mycket extra träning 
för barn med motoriksvårigheter”. Utan de får ju det varje dag tillsammans med de andra som 
kanske inte behöver lika mycket, men alla får mycket rörelse och det tror vi på och det säger 
skolverket också”. Men tidigare år har det alltså förekommit på skola 2 och 3, varför de inte 
har det i år är enligt lärare 3 för att de tror på att ha alla elever gemensamt och att de som har 
problem övar upp sig bäst på det sättet. När de hade denna extra idrott för elever med 
motoriksvårigheter fick de barnen gå ifrån någon annan lektion för att ha idrott. Den idrotten 
blev därmed utöver de vanliga idrottstimmarna. På skola 2 så hade barnen i åk 1 och åk 2 
extra motorisk träning oavsett om de hade problem eller inte. Lärare 5 säger, ”vi har alla 
tillsammans, det är inte så att de med speciella problem får mer. Utan man kan säga att alla får 
lika mycket.” Hon säger också att även fast en hel klass är på så många olika nivåer så kan 
man alltid utöva övningarna på sin egen nivå. Ett exempel hon gav var att skall eleverna 
klättra i ribbstolarna så kan kanske de flesta barnen klättra ända längst upp medan de barn 
med svårigheter kanske kan klättra tre pinnar, och då får de ju göra det, det är på deras nivå. 
Som lärare så lär man sig att integrera den vanliga undervisningen. Lärare 1 tror att det är 
svårt att träna individuellt med elever som har motoriska svårigheter. Utan det gäller för 
läraren att försöka tänka sig för så att man inte har för svåra övningar och att man inte pekar 
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ut någon. Att man anpassar exempelvis stationerna så att eleverna tränar på de saker som de 
har det svårt med. 
 
3.3.1 Hjälp utanför skolan 
 
Föräldrarna involveras också när det uppstår problem, bland annat så talas det om det på 
utvecklingssamtalen. Lärare 3 brukar även träffa föräldrarna om det uppstår grova motoriska 
problem och berätta om situationen och hur hon upplever den. Då börjar också föräldrarna att 
förstå att det är ett problem vilket de kanske inte har tänkt på förut eftersom de inte har ett  
”tränat öga” för detta. Då kan föräldrarna få material hem så att de kan öva på övningar 
hemma och det kan exempelvis vara öga – hand – och koordinationsövningar. ”De här barnen 
behöver mycket mer mängdträning än de normala barnen”, anser lärare 3. Hon säger också att 
föräldrarna brukar vara villiga att hjälpa till. Lärare 4 sade nu att hon nog inte riktigt förstår 
vad jag menar med motoriksvårigheter och om det gäller barn som är skadade. Då sade jag att 
de exempelvis kan ha det svårt med grovmotoriken så som att hoppa, krypa, åla o.s.v. Hon 
svarade då att om vi de ser problemen som inte föräldrarna ser så talar vi om det för dem. Hon 
tycker också att de har förskolelärare som är väldigt duktiga på den skolan och 
uppmärksammar detta så föräldrarna har fått reda på det i förskolan och sedan så försvinner 
det oftast menar hon. Skolorna 3 och 5 svarade att föräldrarna brukade hjälpa till medan de 
andra tre sade att de aldrig hade haft ett sådant fall där föräldrarna har behövt hjälpa till. 
 
3.3.2 Uppföljning 
 
Skolorna har ingen specifik uppföljning för de barn som haft motoriksvårigheter tidigare 
förutom att lärare 2 säger att eleverna har en utvecklingsplan som man följer hela tiden så på 
det viset följs det upp. I utvecklingsplanen skriver man upp vad barnet i fråga behöver 
utveckla och sedan kontrollerar man det och utvärderar. Lärare 3 anser att det är mellan 6 års 
och 13 års ålder barn behöver extra stimulans och det är under den perioden som hon 
undervisar dem. Är eleverna inte färdiga motoriskt vid 13 års ålder så är det lite väl sent att 
göra något. Hon tycker att de flesta elever får en ganska hög motorisk status när de har blivit 
13 år. För de har haft så otroligt många övningar under de 6-7 åren som de har gått på skolan. 
Lärare 5 säger att de inte har någon uppföljning men att hon kan tänka sig att det behövs, att 
man kanske inte bara skall acceptera den vidd som finns i gruppen utan att man skulle satsa 
mer, lika mycket som man gör när det gäller lässvårigheter. Man tänker inte på samma sätt 
när det är fråga om rörelse säger hon.  
 
3.3.3 Vad händer med de barn som inte får någon hjälp 
 
Dessa lärare tror att det är olika från individ till individ men att ett dåligt självförtroende är 
något som lätt drabbar dessa barn, vilket kan följa dem hela livet. Men det beror på hur 
”stark” eleven är, vissa elever klarar sig bra ändå och har trots sin dåliga motorik ett bra 
självförtroende. Det kan bli en dålig utveckling för dessa elever framöver men samtidigt så 
kan det finnas många anledningar till varför ett barn har ett dåligt självförtroende. För man 
har ju sett elever med en väldigt risig motorik som har klarat sig väldigt bra ändå. De 
kompenserar det med något annat, allt står ju inte och faller på en dålig motorik sade lärare 2.  
”Jag tror att de halkar efter i många ämnen eftersom de får en dålig självkänsla och drar sig 
gärna undan […] så tror jag,” säger lärare 3.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning 
 
5.1.1 Motorikens betydelse för barns utveckling 
 
När jag ställde fråga 3: Vad tycker du att din roll som idrottslärare är? så gjorde jag det på 
grund av att jag ville se om de talade något om begreppet motorik. Om de tyckte att det var en 
viktig del i barnens utbildning och om de tror att de har någon betydelse för barnens 
utveckling. Ordet motorik förekom inte så ofta i svaret på denna fråga men en lärare sade att 
hon vill att eleverna skall utveckla sin motorik och att idrottslektionerna inte enbart skall vara 
inriktad på någon idrott utan mer på själva rörelsen. Däremot tyckte lärarna att det var viktigt 
att barnen har en god motorik eftersom de förmodligen har en bättre självkänsla och ett bättre 
självförtroende då. Det i sin tur kan vara betydelsefullt för barnens utveckling. En annan 
lärare tycker att hennes roll som idrottslärare är att eleverna skall få en hälsosam livsstil och 
att de får med sig något i livet som de kan fortsätta med.  
 
5.1.2 Hur upptäcker lärarna motoriksvårigheterna 
 
När de gäller frågan hur dessa lärare märker att ett barn har motoriksvårigheter svarar de tre 
lärare som har sina elever i alla ämnen att de märker av svårigheterna både i klassrummet och 
i gymnastiksalen, även i leken när det gäller de mindre barnen. En lärare tycker att hon har ett 
”tränat öga” då hon har jobbat i många år och då undervisat i stort sätt bara idrott i alla år. 
Hon anser att hon har mycket erfarenhet bakåt i livet och att man då faktiskt snart kan se när 
ett barn har motoriska svårigheter. Hon tycker inte att det behövs några speciella test för att se 
det utan det ser man när barnen rör sig och leker. 
 
Fyra av de fem lärarna som jag intervjuade anser att det är vanligt med motoriksvårigheter, att 
det finns något barn i varje klass som har motoriksvårigheter. En av lärarna anser att det inte 
alls är så vanligt då hon tycker att den enda som har några motoriksvårigheter i hennes klass 
är en kille som är utvecklingsstörd. Hon tycker inte att motoriksvårigheter är så vanligt bland 
”vanliga” barn. Denna lärare sade också att det har mycket med inställning att göra. Om 
eleverna själva vill så övar de upp sig menar hon. 
 
Typiska motoriksvårigheter tycker tre av lärarna är när eleverna har svårt med att klättra, 
balansen, stå på ett ben, hoppa på ett ben, stödja på händerna, sparka upp bena och stödja på 
händerna (stå på händerna), svårigheter med att hoppa högt, svårigheter med att hoppa långt, 
koordinationen, höger och vänster, forma bokstäver, kasta boll, springa/jogga och 
medrörelser. Dessa övningar kan vara svåra för barn med problem men väldigt lätta för de 
andra barnen. 
 
 
5.1.3 Skolornas arbete 
 
Några av lärarna sade att på ”deras” skola har barnen någon form av rörelse varje dag i 
skolan. Ingen av dessa skolor har någon extra undervisning för barn med motoriksvårigheter 
detta år. Alla barn får mycket rörelse varje dag och det tror vi är den bästa lösningen anser en 
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lärare. En annan lärare sade att även fast en hel klass är på så många olika nivåer så kan man 
alltid utöva övningarna på sin egen nivå. Ett exempel hon gav var, att skall eleverna klättra i 
ribbstolarna så kan kanske de flesta barnen klättra ända längst upp medan de barn med 
svårigheter kanske kan klättra tre pinnar. Då får de ju göra det, det är på deras nivå. Som 
lärare så lär man sig att integrera den vanliga undervisningen.  
 
Föräldrarna involveras också när det uppstår problem, bland annat så talas det om det på 
utvecklingssamtalen. En av lärarna brukar även träffa föräldrarna om det uppstår grova 
motoriska problem och berätta om situationen och hur hon upplever den. Då börjar också 
föräldrarna att förstå att det är ett problem vilket de kanske inte har tänkt på förut eftersom de 
inte har ett ”tränat öga” för detta. Då kan föräldrarna få material hem så att de kan öva på 
övningar hemma och det kan exempelvis vara öga – hand – och koordinationsövningar. 
Skolorna har ingen specifik uppföljning för de barn som haft motoriksvårigheter tidigare. En 
lärare säger att eleverna har en utvecklingsplan som man följer hela tiden så på det viset följs 
det upp. I utvecklingsplanen skriver man upp vad barnet i fråga behöver utveckla och sedan 
kollar man av det och utvärderar. 
 

5.2 Tillförlitlighet 
 
Eftersom jag endast har varit på skolor i en kommun och skolorna har varit fem till antalet så 
säger det vilken bild dessa fem lärare har om motorik och motoriksvårigheter och vad som 
görs på just dessa fem skolor. Det säger inget över hur bilden om motorik och 
motoriksvårigheter ser ut i stora drag, inte heller vad som görs på skolor för barn med 
motoriksvårigheter i stora drag. Det har heller inte varit min avsikt. Jag tycker samtidigt att 
jag har fått en bra bild av vad lärare, om än ett fåtal, anser om motorik och motoriksvårigheter 
och vad som görs på skolorna. En positiv sak med att intervjua ett få antal är att man då kan 
gå lite ”djupare” in i intervjuerna och att man får mer utav dem.  
 
Mina frågor anser jag är tydliga och de flesta lärarna uppfattade dem också på rätt sett men 
det var en lärare som jag kände inte riktigt förstod vad motoriksvårigheter är. Hon sade också 
vid ett tillfälle under intervjun att hon inte förstod vad jag menade med motoriksvårigheter. Så 
ett annat sett vore att jag kunde ha berättat lite innan jag började mina intervjuer om motorik 
och motoriksvårigheter. Jag förutsatte att alla visste vad motorik och motoriksvårigheter är 
och det kanske var fel. Samtidigt så vill jag veta vad deras uppfattning om motorik och 
motoriksvårigheter är så jag tycker inte att jag borde ha berättat om motorik i förväg.  
 
Min tanke var att göra alla intervjuerna på samma sätt med tanke på reliabiliteten i arbetet och 
det har jag också gjort i stora drag, men platsen vi satt på under intervjun varierade lite och 
vid två intervjuer blev vi lite störda. 
 
Intervju ett, tre och fyra gick bra vi satt i ett rum endast vi två och inga störningsmoment 
inträffade. På intervju två och fem blev vi störda då en elev kom in i rummet vid intervju två 
och en annan lärare kom in i rummet vid intervju fem. Jag tror inte att svaren vid dessa 
intervjuer påverkades av det inträffade och då tror jag inte heller att tillförlitligheten 
påverkades.  
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5.3 Teoretisk tolkning 
 
5.3.1 Motoriksvårigheter 
 
De flesta lärarna anser att motoriksvårigheter är ganska vanligt och förekommer i varje klass, 
men att det naturligtvis är olika från klass till klass och från år till år. En lärare däremot anser 
inte att det förekommer i sådan hög grad. Hon anser inte att ”normala” barn har 
motoriksvårigheter utan att det förekommer hos exempelvis utvecklingsstörda barn. Så 
uppfattningen hos lärare kan naturligtvis vara olika. Det finns både danska och svenska 
undersökningar som visar att 10-15 % av alla barn som börjar i skolan har en motorisk 
osäkerhet (Gjesing, 1997 i Ericsson, 2005). Ca 5 % av barn i 5-10 års ålder har väldigt stora 
motoriska svårigheter medan 10 % av barnen har små motoriska svårigheter rapporterar 
Henderson och Sygden (1992) i (Ericsson, 2005). Det är då sammanlagt ca 15 % av barn i 5-
10 års ålder som behöver extra hjälp i form av motorisk stimulering. Det tycker jag klassas 
som att motoriksvårigheter är ett vanligt förekommande fenomen. Men jag tror personligen att 
det handlar mycket om kunskap och erfarenhet. Läraren som anser att motoriksvårigheter inte 
är vanligt har arbetat länge som lärare, så på det viset har hon erfarenhet. Det verkar inte som 
om hon har så mycket kunskap och erfarenhet om just den som jag tycker viktiga delen 
motorik. Det kan vara så att den läraren ser att eleverna har vissa problem med vissa övningar 
men att hon inte tycker att detta är ett sådant stort problem. Hon kanske tror att detta är något 
som ordnar upp sig självt. När det gäller de andra lärarna tycker de rätt lika om detta men 
deras utbildning skiljer sig. Alla är utbildade lärare eller fritidspedagog och 
motoriksvårigheter förekommer inte enbart när eleverna har idrottslektioner utan det 
förekommer när som helst på dagen. Därför kan på ett vis tro att man som klasslärare kanske 
lättare kan se dessa problem. Eftersom man oftast då följer sina elever hela dagen och ser i 
stort sett allt som de gör. Jag själv tror att motoriksvårigheter förekommer ganska ofta och att 
det kan vara någon i varje klass som har någon form av motoriksvårigheter i olika 
svårighetsgrader. Det tror jag på grund av de svar som de har fått på tidigare studier men 
också enligt den lilla erfarenhet som jag själv har. Erfarenheter som jag har fått på min 
verksamhetsförlagda utbildning. Jag tycker också att man som lärare måste vara uppmärksam 
på detta då vår motoriska utveckling har en sådan stor betydelse för vårt välbefinnande, 
inlärning koncentration och vår sociala utveckling (Röthig, 1977 i Ericsson, 2005). 
 
En lärare pratade mycket om elevernas inställning, att om de vill öva upp sig så gör de det. 
Att tänka så tycker jag är att överlåta ansvaret till eleverna, att de skall ta itu med det på egen 
hand. I skollagen i kapitel 4 står det skrivet att ”särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet” (Utbildningsdepartementet, 1997). Jag tycker att det är en lärares 
uppgift att se elevernas motoriska svårigheter och sedan att hjälpa dem att bli av med detta 
problem. 
 
Att man som lärare får erfarenhet när man arbetat i många år som en lärare poängterar och att 
man får ett tränat öga. Det tror jag också är sant men man måste ha kunskap om motorik och 
dess svårigheter innan man börjar arbeta som idrottslärare också eftersom man kanske börjar 
sitt arbete utan någon tidigare erfarenhet. Man måste ha den kunskap om detta ämne så att 
man ser de elever med svårigheter redan det första året man jobbar. För missar man dem så 
kan det leda till att dessa elever får dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Därför anser 
jag att det inte bara handlar om erfarenhet utan också mycket om kunskap. 
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Fyra av dessa lärare tycker att typiska motoriksvårigheter är när eleverna har svårt med att 
klättra, balansen, stå på ett ben, hoppa på ett ben, stå på händer, när de har svårigheter med att 
hoppa högt, hoppa långt, koordinationen, höger och vänster, forma bokstäver, kasta boll, 
springa/jogga och medrörelser. Alla dessa rörelser kan vara väldigt svåra att utföra om man 
har motoriksvårigheter medan dessa övningar är väldigt enkel att utföra för de barn som inte 
har svårigheter enligt dessa lärare. Men om barnen får träning och på det viset mer 
rörelseerfarenheter så kan barnets utvecklingshastighet öka (Mortensen, 2001 i Ericsson 
2005). För att barn skall lära sig de finkoordinerade rörelserna så måste de tidigare mönstren 
vara riktigt utvecklade och automatiserade (Mortensen, 2001 i Ericsson 2005). Det är ett bevis 
på att med träning förbättras man. Att det är viktigt som lärare att hjälpa till när man ser att 
någon elev har problem, att man ser till att den eleven får träna extra på detta så att den eleven 
sedan kan komma vidare.  
 
 Alla fem lärare tyckte att det är viktigt att barnen har en god motorik på grund av att de 
förmodligen har en bättre självkänsla och ett bättre självförtroende då. För att alla elever skall 
få ha denna goda självkänsla och självförtroende så måste de få chansen att träna så att de kan 
utvecklas. En god motorik behövs också enligt dessa lärare för att barnen skall klara av 
vardagen. Det är något som verkligen är viktigt och det hänger också mycket ihop med deras 
självkänsla och självförtroende. Jag kan tänka mig att om dessa barn är tvungna att be om 
hjälp för allting medan de ser att kompisarna klarar av det mesta på egen hand, så sjunker 
deras självkänsla och självförtroende. För dessa barn är det viktigt att de får den hjälp de 
behöver och som jag tror är mer träning och hjälp med sin träning. Att de har någon som ser 
att de utför övningarna på ett riktigt sätt så att dessa barn kan komma vidare. En god motorik 
är också viktig för den sociala faktorn. Är man motoriskt duktig så vågar man ta för sig mer 
medan om man har svårigheter håller sig lite mer på sidan av, anser en lärare. Och det håller 
jag med om och får dessa barn ingen hjälp så kan jag tänka mig att de kan fortsätta att vara 
reserverade under sin uppväxt och sitt vuxna liv också. 
 
I Ericsson (2005) kan man läsa att det som är mest betydelsefullt för barns motoriska 
utveckling är mognaden. Att den moderna hjärnforskningen påstår ”att specifika hjärnregioner 
måste uppnå en viss mognad för att ett visst beteende ska uppkomma och att ordningsföljden 
av utvecklingssteg är förutbestämd” (Ericsson, 2005 s 32). Det som kan ses som tidsmässiga 
skillnader i barnens mognad är miljön eftersom barnen behöver en emotionell kontakt och 
stimulans till fysisk aktivitet för att utveckla sina motoriska färdigheter (Digerfeldt, 1990).  
Att miljön spelar en stor roll i barnens mognad tror jag är sant, att var och hur barnen har växt 
upp kan vara en bidragande orsak till hur deras mognad är. Har de exempelvis fått mycket 
stimulans till fysisk aktivitet ifrån hemmet så har de antagligen en högre motorisk mognad 
anser jag. Det finns forskning som visar på att ett av fem förskolebarn är försenat i sin 
motoriska utveckling (Digerfeldt, 1990). Man kan då antyda att det är så att många barn inte 
får den stimulans att öva in sina nya kunskaper och de blir därför inte automatiserade. 
 
5.3.2 Skolornas arbete 
 
Tre av lärarna säger att de har någon form av rörelse för barnen varje dag vilket läroplanen 
föreskriver enligt en lärare. Det kan förutom de vanliga idrottslektionerna vara promenader 
och bad. Att ha någon form av rörelse varje dag anser jag är bra för den motoriska 
utvecklingen för jag anser att all rörelse är någon form av motorisk träning. Vanliga 
promenader kan också vara bra motorisk träning. Eftersom man då pendlar med armarna 
diagonalt i gemförelse men benen, vilket kanske inte är så självklart för barn med 
motoriksvårigheter. År 2003 gjordes ett tillägg i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
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förskoleklassen och fritidshemmet, vilket är följande: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen” (SKOLFS, 2003a). Därför 
har skolan ett ansvar över att eleverna skall få fysisk aktivitet varje dag. Det står inget om i 
vilken omfattning den fysiska aktiviteten skall vara varje dag och det står heller inget om 
några motoriska mål eller vad eleverna väntas uppnå. Det står heller inget om hur skolan skall 
arbeta för att hjälpa de barn som har motoriska brister och det står heller inget hur man skall 
motivera barnen till mer fysisk aktivitet. Detta tillägg kan därför uppfattas olika på de olika 
skolorna vilket kan innebära stora variationer ute på skolorna (Ericsson, 2005). Så hur 
skolorna skall lägga upp detta är mycket upp till dem själva. Den motoriska utvecklingen 
betraktas som en livslång process vilket innebär att barnen inte är färdigutvecklade när de 
kommer till skolan (Sigmundsson & Pedersen, 2000 i Ericsson, 2005). Därför har skolan en 
väldigt viktig roll när det gäller barnens motoriska utveckling och deras lärande. Barnen får 
kinestetisk kunskap och möjlighet till att utveckla sin motorik genom sina kroppsrörelser och 
det är endast i ämnet idrott och hälsa som de får den möjligheten (Ericsson, 2005). 
 ”Kinestetiska sinnet ger oss upplevelse av kroppens rörelse och upplysning om kroppsdelars 
position och spänningsgrad (från proprioceptorer). Receptorer för denna information finns i 
muskelspolar, senor, ledkapslar och ligament” (Bader-Johansson, 1991, s 103). Därför så kan 
vi känna våra leders ställning, muskelspänningen och kroppssegmentens rörelse även fast vi 
håller ögonen stängda. Ett barn lär sig snabbt vad som är lätt och vad som är tungt med hjälp 
av erfarenheten. Men om denna förmåga är dåligt utvecklad kan inte personen i fråga känna 
om han sätter ned en ömtålig sak på bordet för hårt eller om han tar tag i en människa för hårt. 
Den personen vet inte att han har gjort fel förrän det blir uppenbart på grund av att den 
ömtåliga saken han ställde ner på bordet gick sönder och personen han tog tag i för hårt fick 
ont. Han får sin feedback efteråt istället för den feedback han skulle ha fått av sina sinnen 
(Bader-Johansson, 1991). 
 
Det har under tidigare år förekommit extra undervisning för de elever som har 
motoriksvårigheter på två av skolorna men det förekommer inte detta år. Enligt en lärare har 
de ingen extraundervisning detta år för att de tror mer på att ha alla elever gemensamt och när 
det gäller detta så har jag lite delade meningar. Jag tycker att det kan vara bra att ha alla elever 
gemensamt på grund av att då känner sig inget barn utpekad. Man kan individualisera 
undervisningen så att alla får göra övningarna på den nivå de är när det gäller stationer 
exempelvis. Samtidigt tycker jag att det kan vara bra med extraundervisning för de elever med 
motoriksvårigheter, för då har man antagligen mer tid för de eleverna som kanske är bara 
några stycken vid varje tillfälle. Man kan se till så att de gör rätt i varje övning och hjälpa dem 
varje gång de behöver hjälp. Vilket man kanske inte hinner med om man skulle ha en klass på 
30 elever. Därför så håller jag inte riktigt med en lärare när han säger att det kan vara svårt att 
träna individuellt med elever som har motoriska svårigheter.  
 
Jag tycker att det är bra att föräldrarna skall få vara delaktiga då deras barn har svårigheter. 
De kan på det viset hjälpa till då de exempelvis kan ta med sig sina barn på någon fysisk 
aktivitet. Att man träffar föräldrarna och pratar med dem som en lärare gör tror jag är en bra 
grej så att föräldrarna vet vad det är man pratar om. Jag tror också att de får ett större 
förtroende för läraren när man pratar öga mot öga. På så vis tror jag även att föräldrarna inser 
att det finns problem som de kanske inte har märkt förut eftersom de inte är insatt i ämnet. En 
lärare påstår att problemen oftast försvinner med tiden men jag tror inte att man kan gå på den 
linjen. Visst kan de försvinna av sig självt men man kan inte ta det förgivet. En annan lärare 
säger också att om barnen inte är färdiga motoriskt när de är 13 år så är det lite väl sent att 
göra något. Det eftersom det är under 6 års ålder upp tom 13 års ålder som de behöver den 
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extra stimulansen. Jag anser att man kan fortsätta att öva upp sig efter 13 års ålder även fast 
man kanske har bäst förutsättningar när man är mellan 6-13 år gammal. 
 
Skolorna har ingen specifik uppföljning för de barn som har haft motoriska svårigheter 
tidigare. Förutom att det sades i en intervju att varje elev har en egen utvecklingsplan som de 
följer där man skriver upp vad eleven i fråga behöver utveckla för att sedan kolla av det och 
utvärdera. En lärare anser att de inte har någon uppföljning men att det säkerligen behövs, att 
man kanske inte bara skulle acceptera den vidd som finns i de olika klasserna. Man kunde 
kanske satsa mer inom detta område, som man gör när det gäller exempelvis lässvårigheter, 
anser hon. Får dessa barn ingen hjälp så tror dessa fem lärare att ett dåligt självförtroende är 
något som lätt kan drabba dessa barn men att det naturligtvis är olika från barn till barn. Det 
kan bero på hur ”stark” eleven är. Visst kan man ha ett bra självförtroende trots sin bristfälliga 
motorik men jag tror såsom dessa lärare att ett dåligt självförtroende är vanligt i detta fall och 
att det kan leda till en dålig utveckling för dessa barn. 
 

5.4 Praktisk tillämpning 
 
Jag ville med detta arbete veta hur motorik och motoriksvårigheter uppfattas av lärare som 
undervisar i ämnet idrott och hälsa. Vad de anser att motoriken har för betydelse för barns 
utveckling och även vad som görs för barn med motoriksvårigheter ute på skolorna. Utifrån 
det önskade jag att få mer kunskap om hur jag kan arbeta när jag är färdig idrottslärare. 
 
Hur det ser ut på skolorna när det gäller detta ämne beror förmodligen på vem det är som 
undervisar i ämnet idrott och hälsa. Vilken kunskap han eller hon har och även vilket intresse 
läraren har för sina elever. Jag tycker inte att det räcker att den som undervisar i idrott och 
hälsa är intresserad av idrott och är aktiv på sin egen fritid. Att den personen läser på i böcker 
och på Internet. Det har jag lagt märke till på mina svar som jag fick av mina studier då tre av 
de intervjuade lärarna inte har någon utbildning inom ämnet idrott och hälsa och visst märktes 
det på två av dessa lärares svar. Då deras svar endera var väldigt kortfattade eller långa och 
osammanhängande utan något innehåll om ämnet motorik. En annan av lärarna uppfattade 
inte vad jag menade med motoriksvårigheter. En av dessa lärare tyckte jag hade rätt goda 
kunskaper om motorik och dess svårigheter även fast hon inte har någon utbildning i ämnet 
och kunskaper som inte är tillräckliga enligt henne själv. Om de gör något extra på skolorna 
för de barn med motoriksvårigheter tror jag också beror mycket på vilken lärare de har. 
Vilken kunskap hon eller han har när det gäller att se vilka som behöver hjälp och sedan att ha 
en förståelse att de behöver mer eller extra hjälp. Enbart en av dessa lärare i min studie har en 
ren idrottslärarutbildning och det märks tydligt på hennes uppfattningar och på vad de gör på 
”hennes” skola. Hon pratar också med barnens föräldrar när det uppstår problem och talar om 
för dem hur de också kan hjälpa till och det är en metod som jag också tänker använda mig av 
när jag börjar arbeta.   
 
Detta år så har de ingen extra undervisning för barn med motoriksvårigheter på någon av 
dessa skolor. Under tidigare år har de haft det på två av dessa fem skolor. Dessa barn har då 
fått extra träning förutom den vanliga idrottsundervisningen. På en av skolorna hade de extra 
motorisk träning för alla i åk 1-2 medan en skola hade extraundervisning endast för de med 
motoriska svårigheter. Men som sagt detta år bedrivs det ingen extra undervisning utan alla 
elever tränar tillsammans och då på idrottslektionerna. Vad jag har lärt mig av just den 
informationen är att man som lärare måste ”känna av” själv vad som är bra i just den 
situationen med just den eller de eleverna som det berör. I vissa fall tycker jag att det kan vara 
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bra att endast ha de som har svårigheter i en grupp och träna extra och då självfallet förutom 
den vanliga idrottsundervisningen. Man har då mer tid för varje individ och kan vara med och 
hjälpa barnen och se till så att de gör rätt, vilket jag tror kan vara svårt att hinna med att göra 
om man har en klass på 30 elever. Men om det endast är en elev en termin så tror inte jag att 
det är bra med extra undervisning enbart för han eller henne. Det beroende på att den eleven 
kanske kan känna sig utpekad och annorlunda. Jag tror att den eleven mår bäst av att vara i sin 
egen klass och tillsammans med sina kompisar. I det fallet tycker jag att det är bäst att 
individualisera den ”vanliga” undervisningen istället, så tror jag att jag kommer att göra i 
varje fall. Har man någon form av rörelse varje dag på skolan som det står i tillägget till 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet som gjordes 
år 2003, så kan man införa ett motorikpass i veckan. Då kan alla elever träna olika motoriska 
övningar på olika stationer och på sin egen nivå. Eftersom alla gör det så behöver ingen känna 
sig utpekad eller annorlunda utan detta pass är lika ”vanligt” som de andra idrottstimmarna. 
På det viset skulle jag vilja arbeta och det vet jag också att det gör på en annan skola. 
 
När det gäller fortsatt forskning tycker jag själv att det vore intressant om man gjorde en 
större forskning på samma sätt som jag har gjort. Att man utför studien på ett fler antal 
kommuner och på det viset även fler skolor. Då får man veta hur skolorna arbetar med 
motorik och dess svårigheter överlag. På så vis kan lärare få mer kunskap över ämnet och vet 
mer hur de skall gå tillväga när det gäller motoriksvårigheter. Man skulle också kunna forska 
mer om vad de har för extra undervisning för barn med motoriksvårigheter genom 
observationer. Även hur lärarna går tillväga rent praktiskt när de skall individualisera 
undervisningen, också det genom en observationsstudie. 

 

5.5 Slutsatser 
 
Jag tycker att det är viktigt att man ser till individen när man skall bestämma hur man skall gå 
till väga med ett barns motoriksvårigheter. Hur är den individen och hur lär sig det barnet på 
bästa sätt. Om den skall få extra motorisk träning eller om den eleven endast skall delta på 
den ”vanliga” idrottsundervisningen med sina klasskamrater. Det viktigaste är att barnet i 
fråga mår bra och trivs med den extrahjälp som den får. Detta är något man säkerligen 
kommer att få fundera mycket på som idrottslärare. Då det har visat sig genom tidigare studier 
som har gjorts att motoriksvårigheter är vanligt och det svaret fick även jag på min studie.  
 
Som lärare måste man ha kunskap om barns motorik för att kunna hjälpa de barn som har 
motoriksvårigheter på bästa sätt. Läraren måste veta hur det märks på ett barn att den har 
svårigheter och hur han eller hon skall gå tillväga för att hjälpa barnet på bästa sätt. För detta 
krävs kunskap och erfarenhet. Framförallt kunskap då erfarenhet inte är något som vi har när 
vi börjar arbeta som lärare för första gången. Det är en lärares uppgift att hjälpa sina elever 
med dess svårigheter och det står även i skollagen, kap 4 att man skall ge stöd till de elever 
som har svårigheter i skolan. En dålig motorik kan också ge barnen en dålig självkänsla och 
ett dåligt självförtroende Att ha en god motorik kan betyda så mycket. Har man en god 
motorik klarar man av vardagen på ett bättre sätt, barnen behöver inte be om hjälp för enkla 
saker som lätt kan sänka deras självförtroende. 
 
Barnen är inte motoriskt färdigutvecklade när de kommer till skolan så därför har skolan en 
väldigt viktig roll när det gäller barnens motoriska utveckling och lärande.  
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Föräldrarna kan vara en viktig del i deras barn motoriska utveckling. Är det motoriska 
problem i skolan kan föräldrarna hjälpa till genom att öva med barnen hemma. De kan då få 
med sig några övningar hem på det som barnet har det svårt med.  
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Bilagor 
Intervjufrågor till idrottslärare 

 
 
 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som idrottslärare? 

3. Vad tycker du att din roll som idrottslärare är? 

4. Anser du att dina kunskaper om detta ämne är tillräckliga? 

5. Hur vanligt anser du att det är med motoriksvårigheter? 

6. Hur upptäcker du att ett barn har motoriksvårigheter? 

7. Vad är typiska motoriksvårigheter tycker du? 

8. Varför skall barn ha en god motorik, anser du? 

9. Vad anser du är en god motorik? 

10. Vad gör ni på denna skola för barn med motoriksvårigheter? 

11. Får föräldrarna ta del om det uppstår motoriksvårigheter? 

12. Brukar föräldrarna hjälpa till? 

13. Har ni någon uppföljning för de barn som har haft motoriksvårigheter 

tidigare? 

14. Om de barn som har motoriksvårigheter får exempelvis extra motorisk 

träning, missar de något annat skolämne då eller hur planeras den tiden 

in? 

15. Vad tror du händer med de barn som har motoriksvårigheter om de inte 

skulle få någon form av hjälp? 

 


