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Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att genom en observationsstudie, med hjälp av 

sociogram och löpande protokoll, studera elevernas motorik och interaktionen mellan dem. 

Två klasser i årskurs nio observerades under idrottslektioner, raster och andra skolämnen. 

Studien visar att elever med motoriska svårigheter har svårigheter i kast, koordinera rörelser, 

hopp och i gång. Viktiga slutsatser är att elever med motoriska svårigheter hamnar efter i 

utvecklingen och har en svårighet att interagera med klasskamraterna. 
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1 INLEDNING 
Av egna erfarenheter från skoltiden och under den verksamförlagda utbildningen inom idrott 

och hälsa känner jag att motorik och interaktion är ytterst relevant. De tendenser jag har tyckt 

mig se är att elever med motoriska svårigheter blir uteslutna av elever med god motorik under 

idrottslektionerna, vilket senare oftast resulterar i ovilja till att delta för dessa elever. 

Annerstedt (2007 s.90) menar att bra relationer gäller när eleverna känner trygghet och 

kommer på lektionerna för att göra sitt yttersta. Detta nås när eleverna är medvetna om vad 

det är som råder och tillsammans har varit med förhandlat fram rutinerna. Det är mycket 

viktigt att alla i verksamheten är medvetna om vilken värdegrund lektionerna vilar på menar 

Annerstedt (2007 s.91). Skolan ska bland annat gestalta och förmedla alla människors lika 

värde och främja förståelsen för andra människor. Eleverna ska ges förutsättningar till att 

utveckla sin sammarbetsförmåga och respekt för andra Lgr (2011). Skolan är till för alla och 

alla elever ska få förutsättningar till att utvecklas. Elever med motoriska svårigheter ska ha 

samma möjlighet till att utvecklas i grupp som elever med god motorik. Genom denna 

undersökning ska jag försöka se om mina tidigare erfarenheter stämmer. 

 

1.1 Bakgrund 

Skolverket har utformat en läroplan, Lgr 2011 och där står det beskrivet vad eleverna ska 

uppnå med undervisningen i idrott och hälsa. Vilka förmågor var och en ska utveckla och vad 

skolan står för. Några punkterna inom idrott och hälsa som nämns är att grundläggande för 

människors välmående är fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil. Under uppväxtåren har 

positiva upplevelser stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Färdigheter och 

kunskap inom idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.  

 

 Ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidig rörelseförmåga 

samt att ett av skolans mål är att varje elev ska kunna ta avstånd från att 

människors utsätts för kränkande behandling och medverka till att hjälpa andra 

människor.  

 

 Skolan ska förmedla kunskap om alla människors lika värde och att varje elev kan 

arbeta tillsammans med andra.  

 

 Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin 

samarbetsförmåga och respekt för andra. 

 

 

Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet (2011 s.51) 

 

 

Inom varje skolämne finns det kunskapskrav, som anger kunskapsnivå för de olika 

betygsstegen. 

 

Kunskapskravet för betyg E i slutet av årskurs 9: 

 

 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika 

miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och 

sammanhanget. 
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Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshemmet (2011 s.55) 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Motorisk utveckling 
Motorik är ett resultat av det samspel som sker mellan kroppens olika delar allt efter barnets 

färdigheter. Motoriken delas in i två delar, grov- och finmotorik. Grovmotoriken är rörelser 

som sker med hjälp av de stora muskelgrupperna i armar, rygg, mage och ben medan 

finmotoriken är precisa rörelser med händerna, i ansiktet och med fötterna (Langlo Jagtøien, 

Hansen och Annerstedt, 2002 s.60). Barnets mognad och tillväxt tillsammans med yttre 

miljöstimulerande erfarenheter och lärande är processer som är av vikt i barnets utveckling 

(Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002 s.60). När dessa processer sker i förändring för 

barnet till det bättre kallar Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002 s.79) det för 

motoriskt lärande. Det är skillnad på motorisk kontroll som betyder här-och-nu situation 

medan motorisk utveckling och motorisk inlärning handlar om förändringar av motorisk 

kontroll över tid (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002 s.62).  

 

Ett barn ska utsättas för olika miljöer som erbjuder spänning, upplevelser och möjligheter till 

att göra saker tillsammans med andra. Sker detta är det fullt möjligt att barnet lär sig 

rörelsemönster som inte väntas att de ska klara av i en viss ålder (Huitfeldt, Bergström, 

Tärnklev, Huitfeldt och Ågren, 1998 s.29). Vissa grundformer av rörelser är medfödda, de är 

mognadsbestämda allteftersom de aktiveras (Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002 

s.79). Rörelser som är mognadsbestämda kan vara rulla, åla, kravla, krypa och gå. Hjärnan 

ökar möjligheten till snabbare och flexiblare planering allt efter den motoriska utvecklingen 

fortsätter. De grundformer som inte är medfödda är till exempel att skriva bokstäver, cykla 

eller studsa en boll. Dessa rörelser, motoriska beteenden sker utifrån erfarenheter eller 

miljöavhängiga lärandeprocesser. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002 s.80) menar 

att med övning klarar hjärnan av att styra även dessa rörelser. Hjärnan kan med tiden styra 

och anpassa rörelser till olika situationer och att lära sig nya rörelser blir lättare ju mer 

erfarenheter den får. Den motoriska utvecklingen delar Langlo Jagtøien, Hansen och 

Annerstedt (2002 s.82) in i fyra faser utefter ålder på barnet: reflexrörelser, mognadsbestämda 

rörelser, grundläggande/naturliga rörelser och färdighetsrelaterade rörelser. De poängterar att 

faserna benämner huvuddrag i utvecklingen och att i varje fas sker en fysisk utveckling, 

mognad och ett lärande som är utmärkande för fasen de befinner sig i och därigenom lägger 

grunden för vidare utveckling. En reflexrörelse är när en bestämd sinnespåverkan alltid 

utlöser en ofrivillig rörelse. Mognadsbestämda rörelser är lyfta huvudet, rulla, krypa, åla, sitta, 

stå och gå. De är barnets medfödda basala rörelsemönster som utvecklas i följd. De 

grundläggande/naturliga rörelserna får barnet utefter de mognadsbestämda rörelserna. Barnet 

provar sig fram, övar och med hjälp av en stimulerande miljö utvecklar sitt rörelsemönster. 

Detta leder till färdighetsrelaterade rörelser (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002 

s.83). De olika faserna går in i varandra utan tydliga gränser (Ericsson 2005, s.31). 

 

1.2.2 Motoriskt utvecklade grundläggande rörelser 
Här kommer jag att ta upp exempel på hur rörelser sker när de är motoriskt goda enligt Langlo 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002 s.181). 

  

Personen sitter på huk, böjer in huvudet och rullar sammanböjd helt runt och samtidigt håller 

riktningen. Vid gång ska fötterna sättas ner rakt under höften utan att kroppen vaggar åt 

sidorna samtidigt som personen rör sig med korsad armpendling och en rotation i ryggraden. 
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Hälens yttersida sätts först ned i underlaget och foten rullar fram till stortån. När personen 

springer rörs armar och ben avspänt i ett korsat mönster. Det finns en svävfas i varje steg och 

rotation i ryggen. Rörelserna är lediga i höften, ryggen och skuldrorna samtidigt som fötterna 

pekar framåt med en tydlig fotavveckling från häl till tå. Vid hopp tar personen en sats med 

rytmisk pendling i armarna. Det sker en liten böjning och tänjning i höft-, knä-, och 

höftlederna och i luftfärden är lederna raka. Personen landar med svikt och med böjning i 

lederna som tidigare nämndes. Vid kast börjar rörelsen i överkroppen och i skuldrorna. 

Armbågslederna och handlederna följer efter och det sker en vridrörelse i höften. Kasten blir 

precisa och med anpassad kraft i rätt riktning. När personen ska fånga/ta emot något föremål 

är blicken fixerad på exempelvis bollen. Armbågslederna är lätt böjda och möter med båda 

händerna en bit från kroppen. Fäster greppet och samtidigt som bollen bromsas upp genom att 

böja armbågarna (Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002 s.182). 

 

Sättet att röra sig på syns tydligt genom balans, rytm, reaktion, rumsuppfattning, anpassad 

kraft samt öga-hand- och öga-fot-koordination. Dessa är gemensamma kvalitéer i vår 

rörelseförmåga. Har man god balans är mag- och ryggmuskulatur stabiliserad, det sker en 

böjning i ryggraden samt att kroppen är i balans kring lodlinjen genom kroppens tyngdpunkt. 

När man har en god kroppsrytm går och springer man i jämn fart med bra flyt och lediga 

rörelser (Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002 s.185). 

 

1.2.3 Motoriska problem 
Många barn har problem med sina motoriska färdigheter. Detta menar Langlo Jagtøien, 

Hansen och Annerstedt (2002 s.113) börjar bli allt vanligare att barn har problem med bland 

annat motoriska färdigheter som springa, hoppa, kasta, fånga, teckna och skriva. Detta kan 

enligt dem bero på eller skyllas på arv, psykiska problem och hämmad utveckling, sinnena 

inte fungerar tillräckligt eller att barnet är försenat i den motoriska utvecklingen. Det kan 

också grunda sig på att det vi förväntar oss vara normalt i utvecklingen i en viss ålder inte är 

det för det barnet eller att barnet inte blivit tillräckligt sensomotoriskt stimulerad. 

Sensomotorisk utveckling menar på att nervsystemet kan förmedla signaler genom sinnena in 

till hjärnan som i sin tur gör det möjligt att kontrollera musklerna genom signaler med de 

motoriska nerverna. Detta utefter nervsystemets växande och mognad (Langlo Jagtøien, 

Hansen och Annerstedt, 2002 s.98). Grovmotoriska svårigheter avser problem med de stora 

kroppsrörelserna. Dessa svårigheter kan visa sig genom allmänn klumpighet, dålig balans 

eller svårigheter med att lära sig motoriska färdigheter (Ericsson 2005, s.37).  

 

Det finns olika typer av motoriska brister. Med omogen motorik menas att barn fungerar 

motoriskt som yngre barn. Rörelserna är klumpiga och dåligt samordnade, slängiga och 

oprecisa. Detta kan bero på att barnet inte blivit tillräckligt motoriskt stimulerad och inte haft 

möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning eller har svårigheter att automatisera 

grovmotoriska rörelser (Ericsson 2005, s.36). Detta betyder att barnet har svårigheter i att 

automatiskt utföra en rörelse, barnet måste tänka på vad de gör (Ericsson 2005, s.37). 

Motoriska svårigheter försvinner inte av sig själv. Barnet behöver hjälp och stöd i sin träning 

för att komma förbi dessa svårigheter (Cantell, Smyth & Ahonen, 1994; SEF 2000 i Ericsson 

2005, s.39). För elever i skolåren sju till nio är det speciellt viktigt att de får arbeta med 

grundläggande naturliga rörelser. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002 s.112) 

menar att puberteten innebär förskjutningar i utveckling hos eleverna och att alla har olika 

förutsättningar och intressen. De behöver mer plats att röra sig, armar och ben sträcks ut i alla 

riktningar. Eleverna behöver ta till mer styrka för att behärska rörelserna som de klarat av 

tidigare, vilket kan göra att de finner en viss motvilja till att röra sig. Det är olika för tjejer och 

killar, utseende och förhållandet till färdigheter. Detta har samband med längd och styrka i 
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förhållande till vikten. Unga som befinner sig i puberteten behöver mer fysisk aktivitet för att 

behärska de fysiska egenskaperna, styrka och uthållighet. Om barnet har motoriska 

svårigheter i tidig ålder kan barnet få brister i motoriken även i tonåren (Jaklewicz, 1980 i 

Ericsson 2005, s.39).  

 

De olika undersökningar som har gjorts på barn som anses ha motoriska svårigheter har visat 

sig vara svåra att jämföra med tidigare forskning, då det är svårt att veta vad som anses med 

stora och mycket stora motoriska problem (SEF, 2000 i Ericsson, 2005, s.39). De danska och 

svenska undersökningar som har gjorts visar att 10-15 % av alla barn vid skolstarten är 

motoriskt osäkra (Gjesing, 1997 i Ericsson, 2005 s.38). I Norge gjordes undersökningar som 

visade att 6-10 % av norska barn i åldern 7-10 år har motoriska problem. 5 % av barn i 5-10 

årsåldern har mycket stora motoriska problem och att ytterligare 10 % har motoriska brister 

(Henderson & Sugden, 1992 i Ericsson, 2005 s.39). En undersökning som gjordes på alla 

skolstartsbarn i Karlstad 1992 hade 5 % mycket stora motoriska problem (Kadesjö & 

Gillberg, 1999 i Ericsson, 2005 s.39). 

 

Tabell 1. Motorisk mindre god funktion i grundläggande rörelser (Langlo Jagtøien, Hansen 

och Annestedt 2002 s.181) 

Slå 
kullerbytta 

Sätter ner huvudet i underlaget. Sträcker okontrollerat ut sig innan kullerbyttan är klar och 
klarar inte att hålla riktningen 

Gå 

Vrider fötterna inåt eller utåt. Går med vaggning åt sidorna. Sätter ned foten tungt utan 
fotavveckling från häl till tå. Tar sig fram genom att samtidigt röra samma sidas arm och 
ben, eller med armar som hålls längs sidan utan rörelse. 

  

Springa 

Spänd och stel i överkropp. Ingen rotation i ryggraden. Ingen sväv fas. Trippande små steg. 
Sätter ned foten tungt utan fotavveckling från häl till tå. Rör samma sidas arm och ben 
samtidigt. 

  

Hoppa 
Dålig tänjning i ankelleden. Behåller böjning i höft-, knä- och ankellederna i luftfärden. 
Landar tungt på platt fot och med liten eller ingen svikt. 

Kasta 
Kaströrelsen sker huvudsakligen i skulderleden. Ringa precision i fråga om kraft och 
riktning. Ingen kontroll i handen med boll. 

Fånga/ta 
emot 

Svårigheter med att bedöma bollens riktning och hastighet. Fixerar inte blicken på bollen. 
Möter bollen med raka armar eller försöker fånga den mot kroppen med skålformade 
armar och händer. Klarar inte av att fästa greppet.  

 

1.2.4 Interaktion mellan parter 
När två eller flera parter möts och kan interagera med varandra uppstår en social situation. 

Varje social situation har med sig regler och förväntningar på hur deltagarna ska agera. 

Tolkningar och förändringar kan även ske i en interaktion (Goffman 1964, 1983 i Wrethander 

Bliding, 2007 s.65). Den sociala gemenskapen är viktig för att man är beroende av den sociala 

kontakten med andra människor för att utvecklas. Det är genom samvaro med andra som 

individen lär sig hantera sociala samspel. Därav är det oerhört viktigt för barn att få den 

sociala kompetens som krävs för att umgås med andra (Schjellerup Nielsen, 2006 s.9). 

Schjellerup Nielsens (2006) undersökning handlar om social marginalisering vilket betyder att 

vissa barn utestängs eller blir utfrysta och hon nämner att barn med annan etnisk bakgrund än 

dansk marginaliseras. Hon nämner att i den danska skolan, där hon gjort sin undersökning, 

används gruppetiketter när det gäller etnisk bakgrund, inte i relation till duktighet, kön eller 

social bakgrund (Schjellerup Nielsens, 2006 s.95).   
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Barns relationsarbete i skolan är ett ständigt pågående projekt enligt Wrethander Bliding 

(2007:7). Det handlar om att försöka skapa samhörighet och gemenskap med andra. Ett 

ständigt arbete med att etablera, förankra, upprätthålla och bryta upp relationer. I stora 

grupper blir det svårt att skapa nära relationer med alla vilket göra att de får arbeta och sortera 

för att skapa nära relationer med några (Wrethander Bliding, 2007 s.8). För att utveckla 

relationer med andra människor är den egen självkänsla av stor vikt.  

 

Kroppsspråket ligger för grund för hur vi uttrycker känslor och attityder med rörelser, vilket 

har stor betydelse för vår förmåga att kommunicera med andra (Ericsson, 2005 s.10). Hur man 

uppfattar andra människor påverkas till en viss del av sin egen självuppfattning. Den 

grundläggande faktor som är av betydelse för hur vi sänder och tolkar budskap är självbilden,  

vilket betyder att det vi kan se hos den andre kan vara en avbildning av något hos oss själva 

(Nilsson & Waldermarson, 2007 s.41). För att tolka andra människor mer positivt och fungera 

mer kreativt med andra krävs en bra självkänsla. Detta gör också att vi uppfattar oss själva 

mer positivt och bidrar till att skapa ett bra klimat i relationer till andra. Med en dålig 

självkänsla får personen större benägenhet att uppleva hot från andra människor. I synnerhet 

om de upplevs som överlägsna vilket gör att det blir svårt att hantera kritik. Dålig självkänsla 

leder också till att det blir lättare att bli påverkad och övertalad av andra. Annerstedt (2007 

s.142) talar om att motivation och självkänsla följs åt. Ett positivt klimat där feedback på 

elevernas utförande och hur de ska arbeta vidare är motivationshöjande och även bidrar till att 

stärka deras självkänsla. 

 

För att föra en effektiv kommunikation mellan varandra är det viktigt att parterna är överens 

om vilken relation de har till varandra (Nilsson & Waldermarson, 2007). Kommunikation 

betyder att något ska bli gemensamt. Vi delar med oss av något, upplevelser, känslor eller 

värderingar. Genom kommunikation ger det oss möjlighet till att möta andra människor och 

oss själva. Andras reaktioner på oss ger oss en syn på oss själva (Nilsson & Waldermarson, 

2007 s.11). För personer som deltar i sampelet mellan människor sker det alltid någon form av 

anpassning. Personer som enbart närvarar i samspelet får de andra att fundera vad denne 

tänker och vill (Nilsson & Waldermarson, 2007 s. 29).    

 

Skvaller och förtal används enligt flera studier för att skapa gemenskap och samhörighet med 

vissa och för att utesluta andra (Wrethander Bliding, 2007 s.63). Wrehander Bliding (2007) 

menar att flera studier har visat att flickor och pojkar skvallrade, talade bakom ryggen på 

någon i dennes frånvaro. Detta ledde ofta till konflikt bland flickorna och samhörighet och 

utanförskap på en och samma gång. Bland pojkarna handlade det oftast om maktpositioner 

och högre status i gruppen. De språkliga handlingarna hos barnen är för att markera och 

klargöra normer och förväntningar inom en grupp (Wrethander Bliding, 2007 s.63). 

Grupparbetet för pojkar och flickor ter sig olika. Pojkarna trivs bättre i större grupper där 

ramarna inte är slutna och att byta grupp inte spelar någon roll medan flickorna samlas i små 

intima grupper (Schjellerup Nielsen, 2006 s.71). 

 

1.2.5 Tidigare forskning om motorik och social interaktion 
Barn med motoriska problem har i studier visat sig ofta ha dålig självkänsla och är mindre 

aktiva än andra barn (Smyth & Anderson, 1999;SEF, 2000 i Ericsson 2005, s. 11). En 

förutsättning för att barn ska kunna delta i bollspel och lekar tillsammans med andra är att de 

har bra kroppskontroll och god tilltro till sin rörelseförmåga. Detta kan leda till att barn med 

motoriska svårigheter sällan får delta i kamraters idrotts- och bollspelslekar eller att de själva 

väljer att inte delta. Barn som har svårigheter att koordinera rörelser och tar tid på sig att lära 

sig nya saker har även svårigheter att agera socialt med andra (Cantell, Smyth & Ahonen 
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1994 i Smyth & Anderson 2001, s. 369). Fortsätter barnet att agera på detta sätt ökar barnet 

sina motoriska problem i förhållande till jämnåriga (Ericsson 2005, s.12), vilket också leder 

till att barnet inte utnyttjar de färdigheter som den redan har (Langlo Jagtøien, Hansen och 

Annerstedt, 2002 s.115). Rörelseförmågan har avgörande betydelse för vilken ställning barnet 

får i gruppen.  Risken finns att det skapas en ond cirkel när barnet rör sig mindre på grund av 

motoriska svårigheter, dålig motorik – dålig social gemenskap – dålig självkänsla – 

undvikande av rörelselekar – ännu sämre motorik – negativ inställning till kroppsrörelse och 

mindre chans till en fysisk aktiv livsstil (Kiphard, 1979 i Ericsson 2005, s.12). Barn som har 

motoriska svårigheter känner att de inte bemästrar samma kunskaper som jämnåriga barn och 

riskerar att bli utanför i leken. De barn som har motoriska svårigheter blir inte valda att delta i 

lekar (O’Beirne, Larkin, & Cable, 1994 i Smyth & Anderson 2001, s.370), har dålig social 

kompetens (Losse et al., 1991 i Smyth & Anderson 2001, s.370) och dålig självkänsla 

(Gilberg & Gilberg, 1989 i Smyth & Anderson 2001, s.370). Många barn undviker situationer 

där deras svaghet kan synliggöras. Koncentrationen läggs på att inte att göra bort sig 

(Schjellerup Nielsen, 2006 s.109). Detta gör att barnet inte får den sociala träning som den 

behöver. Självkänslan blir sämre när interaktionen med andra uteblir (Langlo Jagtøien, 

Hansen och Annerstedt, 2002 s.115). Kunskaper om kroppens alla rörelser och motorisk 

kompetens är av vikt för bland annat självkänslan och status bland andra barn (Smyth & 

Anderson, 1999;SEF, 2000 i Ericsson 2005, s.11). Självförtroendet är en del i självkänslan. 

Utvecklar barnet ett bra självförtroende inom några delar kan detta på sikt leda till en bättre 

självkänsla, vilket har visat sig kan ske genom ökad fysisk aktivitet (Hassmén, Hassmén & 

Plate, 2003 i Ericsson 2005, s.11). Vissa studier har visat att barn kan förbättra sin motorik 

under åren upp till 15 år och blir då inte utanför av klasskamrater (Cantell et al., 1994 i Smyth 

& Anderson 2000, s. 390). De barn som inte förbättrar sin motorik fortsätter att ha motoriska 

svårigheter och sociala problem även i vuxen ålder (Geuze & Borger, 1993; Losse et al., 1991 

i Smyth & Anderson 2000, s. 390).   

1.3 Frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur många av eleverna i årskurs nio som har 

motoriska svårigheter och hur interaktionen ser ut mellan elever med god motorik och elever 

med motoriska svårigheter. 

 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1) Hur stor andel av eleverna i årskurs nio har motoriska svårigheter och vilka typer av 

svårigheter finns det? 

2) Hur ser interaktionen ut mellan elever med motoriska svårigheter och elever med god 

motorik? 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

För att kunna göra denna observation kontaktades flera lärare via mejl. Dock var det endast en 

som svarade och som därefter kontaktades via telefon. Den person som svarade på mejlet var 

en tidigare handledare från praktiken, den verksamförlagda utbildningen. Jag presenterade 

vad arbetet kommer att beröra och vilka elever jag var intresserad att observera. De personer 

som har deltagit i studien är två klasser i årskurs nio som tillsammans utgör 32 elever, en a 

och en b klass på samma skola. Jag valde att observera eleverna i årskurs nio för att det är 

många olika faktorer som spelar in när de är i den åldern. Bland annat så påverkar puberteten 

motorikutvecklingen och kan göra så eleverna tar steg tillbaka. När eleverna går i årskurs nio 



 7 

så är det sista ansatsen och sedan blir det gymnasium. Elevernas motorik borde vara väl 

utvecklat vid den åldern. Utefter de forskningsetiska kraven fick eleverna ta del av en 

fullmakt där jag beskrev på papper och muntligt berättade undersökningens syfte (Johansson 

& Svedner, 2010 s.22). I fullmakten valdes det bort att beskriva elevernas interaktion 

gentemot varandra utefter individernas motorikkunskaper. Anledningen till det var att jag 

ville att eleverna skulle agera likartat som om jag inte vore där och att inte bli hämmade 

beroende på att jag skulle studera dem ganska ingående. Eleverna fick möjlighet till att välja 

om de ville skriva på fullmakten. Se bilaga 1. Alla skrev tyvärr inte på, vilket utgjorde ett 

visst bortfall. De elever som inte skrev på fullmakten observerades inte. Totalt observerades 

26 elever. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

I min undersökning har jag valt att använda mig av observationer för att komma fram till 

bästa resultat utefter mitt undersökningssyfte. Enligt Johansson och Svedner (2010 s.46) är 

observationer den mest givande metoden för att göra ett arbete som handlar om elevers 

beteende gentemot varandra. Observationer är iakttagelser som görs medvetet och i ett 

bestämt syfte och detta brukar ske via en viss teknik (Rubinstein och Wesén, 1986 s.11). Jag 

har fört anteckningar utefter sociogram och löpande protokoll. Sociogram är den metod som 

brukar användas för att observera sociala relationer i en grupp, vilka barn som interagerar med 

varandra (Johansson och Svedner, 2010 s.55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Exempel på hur sociogram kan se ut 

 

 

Som komplement till detta har jag fört anteckningar i form av ett löpande protokoll av vad 

som händer med hjälp av förkortningar för att lättare hinna med händelseförloppet i gruppen 

(Rubinstein och Wesén, 1986 s.15). När man använder sig av löpande protokoll när man ska 

observera barns motorik är det av vikt att anteckna på vilket sätt eleverna rör sig på (Langlo 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002 s.173). 

 

2.3 Procedur 

En observationsmall utformades utefter Johansson & Svedners (2010 s.47) beskrivningar och 

exempel på hur en observationsmall kan se ut. Efter första observationstillfället gjordes 

mallen om för att vissa delar tyckte jag fattades efter första tillfällets erfarenheter. Jag valde 

att på första sidan skriva så tydligt som möjligt vad det var jag skulle observera, kortfattat 

beskriva grundläggande rörelser för motoriken utefter de aktiviteter jag visste de skulle utöva 

(Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002 s.181). Jag utformade även förkortningar för att 

göra det lättare för mig själv i det löpande protokollet (Rubinstein & Wesén, 1986 s.15). 

Lis

a 

My 

Fia 
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Observationsmallen är gjord med hjälp utav rutor för att få mer struktur på observationerna 

(Johansson & Svedner, 2010 s.46). Se bilaga 2.  

 

Under observationstillfällena har jag följt eleverna i aktiviteterna. Jag har haft fokus på hur de 

utför vissa rörelser inom grovmotoriken och om barnet är försenat i den motoriska 

utvecklingen. Jag har följt Langlo Jagtøiens, Hansens och Annerstedts (2002 s.181) motoriska 

mall om hur rörelserna bör gå till för att vara motoriskt utvecklade. Fokus har legat på hur 

eleverna går, springer, hoppar, fångar-, tar emot- och kastar en boll. Jag har även studerat 

barnens sätt att interagera med varandra, hur den sociala kontakten med andra människor är 

(Schjellerup Nielsen, 2006 s.9), Hur kommunikationen mellan elever är (Nilsson & 

Waldermarson, 2007) och fokuserat på gruppsammansättningarna (Wrethander Bliding, 2007 

s.8). Jag har fått följa eleverna i klassrumssituationer, på idrottslektionerna och under rasterna. 

Jag har valt att hålla ett visst avstånd till dem under observationerna för att inte tränga mig på 

och störa under aktiviteter och på rasterna.  

2.4 Analysmetoder 

När jag hade observerat eleverna under idrottslektioner, raster och klassrumslektioner gick jag 

igenom det insamlade materialet. Jag började gå igenom vilka elever som hade motoriska 

svårigheter och vilka svårigheter de hade. Därefter fokuserade jag på vilka av eleverna med 

motoriska svårigheter som hade svårigheter att interagera med elever med god motorik. Hur 

eleverna med god motorik behandlade eleverna med motoriska svårigheter, om det skillde sig 

beroende på observationstillfälle.   

  

3 RESULTAT 

3.1 Hur stor andel av eleverna i klass nio har motoriska svårigheter och vilka 

typer av svårigheter finns det? 

 

Observationstillfälle 1: Vid det första observationstillfället skulle eleverna ha orientering. 

Alla samlades vid läraren och fick instruktioner vilken orienteringsbana de skulle gå och 

sedan delade de själv in sig i små grupper. Under detta tillfälle uppvisade tre elever motoriska 

svårigheter. Detta visade sig genom deras sätt att gå. En av tjejerna vinklade fötterna inåt när 

hon gick medan den andra tjejen vinklade fötterna utåt och vaggade åt sidorna. Den tredje 

personen, en kille, uppvisade tunga steg när han gick. Det var ingen rullning från häl till tå, 

ingen fotavveckling. 

 

Observationstillfälle 2: Vid detta tillfälle skulle eleverna få prova på att kasta slungboll. 

Slungboll är en boll där ett plastband sitter fast i. Läraren gick igenom hur eleverna skulle gå 

till väga för att få till ett så bra kast som möjligt. Antalet slungbollar räckte inte till alla så de 

fick turas om och kasta slungboll och tennisboll. På slutet av lektionen fick eleverna välja om 

de ville fortsätta kasta slungboll eller om de ville spela tennis. Vid detta tillfälle påvisade sex 

tjejer motoriska svårigheter med kaströrelsen. Detta visade sig genom att kasten var 

okontrollerande och de hade ingen kraft när de skulle kasta. Det skedde ingen vridrörelse i 

höften när kastet skulle ske. Två av tjejerna som deltog och hade svårigheter i denna övning 

hade svårigheter från observationstillfälle ett, svårigheter i gång. 

 

Observationstillfälle 3: Under detta observationstillfälle skulle eleverna värma upp inför 

skoljoggen som skulle ske direkt efter lektionen.  Eleverna samlades framför läraren som 
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uppmanade eleverna till att göra olika övningen som upphopp där man snabbt sätter sig på 

huk och sätter händerna i marken och hoppar upp med uppsträckta armar. Detta upprepades 

många gånger. De fick även göra skidhopp där man gör diagonalrörelsen i skidor i snabb takt. 

Denna gång sågs en tjej med motoriska problem. En annan tjej ville inte delta. Tjejen hade 

även svårt att koordinera rörelserna i skidhopp. När hon skulle göra rörelserna i skidhopp var 

höger arm och höger ben framåt samtidigt istället för som det är i skidhopp där höger arm och 

vänster ben är framåt samtidigt. Det blir ingen diagonalrörelse. Hon landade även tungt på 

fötterna vid skidhopp. Denna tjej klev efter en stund åt sidan till den andra tjejen som iakttagit 

övningarna. Hon hade även visat på svårigheter från de båda tidigare observationstillfällena, 

svårigheter i gång och i kast. 

 

Observationstillfälle 4: Vid det fjärde observationstillfället skulle eleverna ha gymnastik. En 

av klasserna skulle utöva hand-, huvudstående och hjulning och den andra klassen hopp på 

plint. Läraren hade förberett plintar med satsbrädor och mattor till eleverna. Plintarna var 

uppställda i olika höjder åt eleverna och för eleverna som hade hand-, huvudstående och 

hjulning var mattorna utlagda mot väggar, ribbstolar och mitt på golvet. För eleverna som 

skulle ha hand-, huvudstående och hjulning var det fritt att röra sig runt och prova på de olika 

aktiviteterna. Läraren visade även vad som var viktigt att tänka på men vid dessa aktiviter var 

det många som hade problem att koordinera kroppens alla rörelser.  Det var fyra tjejer som 

uppvisade motoriska svårigheter. Det visade sig genom okontroll i rörelserna. Svårigheter 

som att hitta balansen i bålen och tunga nedfall mot mattan. Läraren hade under genomgången 

visat eleverna att det fanns flera sätt att stå på händer, vid ribbstolen, med en plint mot en 

vägg eller bara mot en vägg. Läraren gav även alternativet att han fanns till hands om det 

någon som ville ha hjälp. Tjejerna valde att försöka använda sig av väggen utan hjälp. Två av 

de här tjejerna hade svårigheter från tidigare observationer.  

 

För eleverna som skulle utöva olika hopp på plint gav läraren instruktioner medan de hoppade 

vilka hopp de skulle göra. En av killarna, som vid tidigare observationer påvisat motoriska 

svårigheter uttryckte sig ”Det här klarar inte jag av, jag är för stor och tung”.  Läraren 

försökte ändå få honom att prova men han satte sig på sidan och deltog inte. Vid denna 

övning var det tre tjejer som uppvisade motoriska svårigheter. Två av dessa i liten mån men 

uppvisade en väldig osäkerhet. De tvekade när de skulle ta sats och hoppa upp på plinten. De 

sträckte inte ut ankelleden och fick inte sats upp på plinten. En av tjejerna gjorde bara ett hopp 

och höll sig sedan i bakgrunden tillsammans med en annan tjej som inte deltog. Alla elever 

som under detta  observationstillfälle visade motoriska svårigheter hade haft svårigheter vid 

tidigare observationer. 

 

3.1.1 Motoriska svårigheter 
De olika motoriska svårigheter som observerats under idrottslektionerna är svårigheter i 

vanlig gång, kast, hopp och kroppsbalans. En av eleverna vred fötterna inåt och en annan utåt 

och gick med en vaggning åt sidorna. Någon gick med tunga steg. Fotisättningen blev platt 

och det skedde inte en rullning från hälens yttersida fram till stortån. Flera av eleverna hade 

motoriska svårigheter i kast. Vridrörelsen i höften fanns inte och kastet hade ingen kraft och 

var okontrollerat. Vid hopp på plint hade eleverna svårigheter att koordinera rörelser och 

landade tungt på platt fot samt hade dålig tänjning i ankelleden. Någon elev hade svårighet att 

hitta balansen i bålen för att kunna klara av huvudstående på matta.  
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Figur 2: Andelen elever med motoriska svårigheter 

 

Sammantaget i årskurserna tillsammans hade 26 procent av eleverna motoriska svårigheter.  

3.2 Hur ser interaktionen ut mellan elever med motoriska svårigheter och elever 

med god motorik? 

 

3.2.1 Eleverna med motoriska svårigheter hamnar ofta i bakgrunden 
Under genomgång och vid instruktioner av aktiviteter var eleverna med god motorik 

fokuserade på aktiviteten medan eleverna med svårigheter motoriskt upplevdes 

okoncentrerade genom att de stod och småpratade. De valde också att hålla sig i bakgrunden 

under lektionerna. Detta visade sig vid flera tillfällen när läraren samlade gruppen framför sig 

i en klunga att eleverna med motoriska svårigheter ställde sig bakom de andra. Elever med 

motoriska svårigheter håller ihop. Vid några tillfällen att någon av dem klev åt sidan eller höll 

sig i bakgrunden av aktiviteten följde de andra med. Vid flera tillfällen var det samma 

personer som klev av och satte sig på läktaren innan eller under aktiviteten. Det kunde bli 

mycket skratt och flams för dessa elever under lektionerna, vilket gjorde att de inte fick 

mycket gjort. 

 

3.2.2 Gruppkonstellationer på idrottslektionerna 
Elever med god motorik visade aldrig något ogillande gentemot elever med motoriska 

svårigheter men bjöd heller inte in till någon interaktion dem mellan , vilket visade sig med 

den kille som hade motoriska svårigheter. Under gruppövningar som vid orienteringen var det 

han som fick bjuda in sig i någon grupp, ”Skulle vi dela upp oss? Kan jag vara med er?”. Han 

blev inte tillfrågad om han ville vara med i någon grupp men det var inte heller något problem 

för de andra gruppdeltagarna när han själv frågade. Var det flera elever med motoriska 

svårigheter i gruppen så utgjorde de en egen grupp vid gruppövningar. Under 

idrottslektionerna var det svårt för eleverna med motoriska problem att interagera med 

eleverna med god motorik. Detta visade sig genom att elever med motoriska svårigheter och 

elever med god motorik sällan talade med varandra under övningar. 

 

3.2.3 Gruppkonstellationer på raster 
Gruppkonstellationerna på skolan under raster och klassrumslektioner var liknade som på 

idrottslektionerna. Eleverna med motoriska svårigheter håller ihop även här samtidigt som 

74% 

26% 

Motoriska svårigheter 
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alla tjejer i klasserna håller ihop under rasterna. I klassrummet satt tjejerna med de personer 

som de umgicks med på rasterna, undantag när det var bestämda platser. Under rasterna 

samlades tjejerna vid ett bord eller en soffa och oftast var det diskussioner och mycket skratt. 

Tre av tjejerna med motoriska svårigheter befann sig vid sidan av och observerade de andras 

konversation. De interagerade inte med de andra men upplevdes ändå vara med i gruppen 

eftersom de befann sig med de andra. 

  

Vid ett tillfälle Tjejgruppen förde en diskussion kring den kommande helgen, ”Kommer ni till 

mig i helgen?”. De tre andra tjejerna svarade aldrig och tjejen som ställde frågan tittade endast 

på de andra tjejerna i gruppen. De här tre tjejerna kunde försvinna iväg en stund under 

rasterna för att sedan återkomma till de andra vilket aldrig märktes av på gruppen. Detta 

skedde ofta när killarna i klassen kom för att interagera med gruppen. De andra tjejerna 

verkade inte ha något problem med att gruppen blev större eller att det var killar som kom. 

Två andra tjejer som under observationerna på idrotten hade motoriska svårigheter befann sig 

även i den här gruppen och hade inga problem att interagera med de andra oberoende på 

vilket kön de var. De utgjorde gruppens mittpunkt. Det talades, skrattades och ställdes frågor 

till dem. ”Vart var ni förut idag då?” Eller ”Var ni på ungdomsgården igår?” 

 

Tre andra tjejer som hade motoriska svårigheter sågs endast interagera med varandra under 

raster. I klassrumssituationer visade de inga svårigheter att interagera med andra. Under vissa 

lektioner hade eleverna bestämda platser vilket gjorde att de inte kunde interagera med 

varandra. Vilket dessa tjejer inte visade några problem med men när det blev rast återgicks det 

till ”ordinarie” grupper.  

 

Den kille som hade motoriska svårigheter interagerade med en annan kille i klassen. De höll 

ihop under raster och under lektioner. Han umgicks inte med någon annan varken i klassen 

eller på skolan. Läraren frågade resten av klassen vid någon lektion vart de två killarna var 

och vid det tillfället var de lite sen. Resten av klassen visste inte vart de var. 

 

3.2.4 Spontana interaktioner 
De personerna med motoriska svårigheter uppvisades inte några spontana interaktioner mellan 

dem och de eleverna med god motorik. Det kunde uppstå interaktion mellan elever med 

motoriska svårigheter och elever med god motorik men det skedde under situationer när 

exempelvis platserna i klassrummet var bestämda och bordskamraten var en annan än vad 

man var van vid. Det kunde vara frågor, diskussioner om uppgiften de skulle utföra, ”Har du 

gjort den här uppgiften?”. När det blev rast återgick eleverna till den kamrat eller grupp de 

var vana vid. 

 

3.2.5 Sammanfattning interaktion 
Under idrottslektionerna interagerade elever med motoriska svårigheter och elever med god 

motorik inte lika aktivt. Detta visades genom att elever med motoriska svårigheter håller sig 

med varandra och elever med god motorik med varandra. Dessa grupper visade sig tydligare 

under idrottspassen men sågs även under raster och i klassrummet genom vem de umgicks 

med och höll sig med under raster då den fria interaktionen kom in. Eleverna visade dock 

inget motstånd eller problem i att umgås med någon med den motsatta motoriska kunskapen 

än deras själv. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Resultatet visar att i båda klasserna är det några elever med motoriska svårigheter. Svårigheter 

syns till exempel i gång, hopp, kast och att koordinera rörelser. Detta gör att de hamnar efter 

de andra eleverna i klassen. Alla elever interagerar inte heller med alla i klassen. Elever med 

motoriska svårigheter har en viss svårighet att interagera med elever med god motorik under 

idrottslektionerna. Elever med motoriska svårigheter dras till varandra och umgås helst med 

varandra under aktiviteter på lektioner och på raster. Undersökningen visar också att elever 

med motoriska svårigheter tenderar till att kliva åt sidan eller håller sig i bakgrunden under 

lektioner när de känner att aktiviteten blir för svår för dem. Tidigare forskning visar att elever 

med dålig motorik får automatiskt dålig självkänsla när de känner att de inte klarar av vad 

jämnårig gör, de blir mindre aktiva än andra barn. Det finns en rädsla till att delta, rädd att 

göra bort sig inför de andra. Detta resulterar i att de inte får träna på det de behöver och 

utveckling stannar då upp. Detta kan också bero på lektionens utformning. Utformar man 

lektioner där eleverna blir publik åt varandra under lektionerna kan elever med motoriska 

svårigheter känna sig obekväma och viljan till att delta sjunker. I den situationen blir det lätt 

för eleverna att lägga på en fasad att de inte vill delta och hellre håller sig i bakgrunden. 

Under observationerna insåg jag hur lätt det var för eleverna att vara en i mängden, hålla sig i 

bakgrunden och slippa vara aktiva under lektionerna. Dessa elever tar inte lika stor plats som 

elever med god motorik.  

 

I båda klasserna som undersöktes var det överlag god stämning. Vid ett tillfälle hörde jag 

kränkande tilltal. Annars behandlade eleverna varandra väl under idrottslektionerna. Alla blev 

dock inte inkluderade på samma sätt. Eleverna behandlade även varandra väl undre raster och 

lektioner. I båda klasserna hade varje person någon att interagera med. Vissa hade fler och 

umgicks i grupp medan vissa elever höll sig i par eller i grupper om tre. I de större 

gruppsammansättningarna fanns det personer som ansåg sig vara en del av gruppen men ändå 

höll ett visst avstånd. De kommunicerade sällan inför alla utan höll låg profil i bakgrunden. 

4.2 Tillförlitlighet 

Eftersom jag endast besökt en skolas årskurs nio så säger det ganska lite om hur elevernas 

motorik överlag ser ut. Antalet observationstillfällen i idrottssammanhang kunde ha varit fler 

men jag tyckte mig se samma tendenser hos eleverna under de tillfällen som jag observerade. 

Någon aktivitet som eleverna utövade på idrotten var det inte optimalt för mig att observera. 

Jag ansåg ändå att eleverna skulle observeras under olika sorters aktiviteter för att få en bredd 

på aktivitetsinnehållet och för att eleverna skulle få möjlighet att visa sin allsidighet. I 

efterhand var det mer optimalt att observera inomhus än utomhus. Utomhus blir det större ytor 

och visst ljud försvann så jag blev tvungen att vara väldigt nära eleverna för att höra vad de sa 

till varandra. Jag utökade min observation till att undersöka elevernas interaktion med 

varandra under raster och andra lektioner för att få studien mer tillförlitlig.  

 

Tyvärr fick jag inte in alla elevers godkännande på fullmakten vilket gör att i studien blir det 

ett visst bortfall av elever, då jag inte kunde observera alla. De elever som inte deltog i 

undersökningen var elever som tyvärr väldigt sällan deltog på idrotten. Vad det beror på, om 

det var på grund av aktiviter, utomhus eller inomhus, andra aktiviteter på just de timmarna 

som jag observerade eller att de helt enkelt hade en ovilja till att delta vet jag inte. Om det 

berodde på ovilja kan man fundera på om det kunde bero på motoriska svårigheter?! 
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4.3 Teoretisk tolkning 

4.3.1 Hur stor andel av eleverna i klass nio har motoriska svårigheter?  
I både klass 9a och 9b var det elever som hade motoriska svårigheter. Totalt i årskurs nio hade 

26 % motoriska svårigheter. De danska och svenska undersökningarna visade att 10-15 % av 

barnen vid skolstarten var motoriskt osäkra. I en undersökning som gjorts i Karlstad 1992 på 

alla skolstartsbarn hade fem % mycket stora motoriska problem (Ericsson, 2005). Om det är 

samma barn vid skolstarten och i klass nio som har motoriska svårigheter går inte att säga. 

Dock har det blivit allt vanligare att barn har problem med motoriken. Detta som Langlo, 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002 s.113) menar kan bero på eller skyllas på arv, 

psykiska problem, hämmad utveckling eller att barnet inte blivit tillräckligt sensomotoriskt 

stimulerad. De eleverna i denna undersökning hade svårigheter i vanlig gång, kast, hopp, 

kroppsbalans och även koordinationssvårigheter. I årskurs sju till nio är det av vikt för 

eleverna att de får träna de grundläggande rörelserna. Puberteten innebär förskjutningar i 

utveckling och eleverna har olika förutsättningar och intressen. Med försättningar menas att 

kroppen förändras. Vissa elever drar iväg och växer, vikten ändras och styrkan vilket kan 

innebära att eleven inte har samma kontroll på kroppen som tidigare. Det beror också på om 

de är tjej eller kille och vilka färdigheter de haft sedan tidigare (Langlo Jagtøien, Hansen och 

Annerstedt, 2002 s.112). 

 

4.3.2 Vilka typer av motoriska svårigheter finns det? 
I min undersökning var det fler tjejer som hade motoriska svårigheter. En av dem lite större 

byggd än de andra tjejerna. Det kan ha påverkat hennes vilja till att delta. Ericsson (2005, 

s.12) nämner att det bildas en ond cirkel för barnet. Dålig motorik – dålig social gemenskap – 

dålig självkänsla – undvikande av rörelsemönster – ännu sämre motorik – negativ inställning 

till kroppsrörelse och mindre chans till en fysisk aktiv livsstil. 

 

De elever som hade motoriska svårigheter i en aktivitet hade ofta svårigheter i flera aktiviteter 

som de utövade under observationstillfällena. De svårigheter som sågs var svårigheter i gång, 

kast, hopp och även svårigheter att koordinera rörelser så kroppsbalansen var okej.  

 

Under ett observationstillfälle då en av klasserna hade gymnastik, huvudstående-hjulning, 

hade tre av tjejerna problem att hitta balansen i magen och ryggen. Detta som kan vara svårt 

för de flesta utan träning. Men dessa tjejer försökte något och sedan skrattade de bort nästan 

hela lektionen. Kroppsspråket ligger för grund hur vi uttrycker känslor och attityder med 

rörelser menar Ericsson (2005, s.10).  

 

4.3.3 Skolans arbete 
Elever med motoriska svårigheter väljer ibland att inte delta, som flertalet av dem gjorde i 

min undersökning. Det kan så vara så att de väljer att inte delta på grund av att de vet att de 

inte blir inbjuden i aktiviteten. Elever med motoriska svårigheter blir inte valda att delta med 

de andra (O’Beirne, Larkin, & Cable, 1994 i Smyth & Anderson 2001, s.370). Vid flera 

tillfällen under genomgång på idrottslektionerna ställde sig elever med motoriska svårigheter 

bakom de andra eleverna. Bra kroppskontroll och god tilltro till sin egen förmåga är en 

förutsättning för att delta i bollspel och lekar tillsammans med andra (Ericsson 2005, s.12). 

Schjellerup Nielsen (2006, s.109) menar att många barn undviker situationer där deras 

svaghet synliggörs. Som pedagog går det inte att tvinga elever till att delta men det måste gå 

att locka elever till att delta. I Lgr 11står det att ”Undervisningen ska skapa förutsättningar 

för att alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt deltar i skolans fysiska aktiviter och 

bidrar till att eleverna utvecklar en god kroppsfunktion och tilltro till sin egen förmåga”. Det 
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är skolan jobb att se till att inget barn hamnar utanför motoriskt. Som Annerstedt (2007, 

s.142) nämner att genom rätt feedback kan man stärka elevers självkänsla och höja 

motivationen till att delta. Vilket jag anser att alla lärare bör göra, ge eleverna feedback och 

stärka dem till att vilja delta och försöka utvecklas. Fysiska aktiviteter och en hälsosammare 

livsstil är grundläggande för människors välmående (Läroplan för grundskola, förskoleklass 

och fritidshemmet, 2011 s.51). Den kille som uttryckte sig ”Det här klarar inte jag av, jag är 

för stor och tung”, var det svårt att försöka locka med. Han hade redan bestämt sig att han 

inte skulle bemästra de aktiviteter de skulle utföra. Eleven behöver hjälp och stöd i sin träning 

för att komma förbi de svårigheter den har (Cantell, Smyth & Ahonen, 1994; SEF 2000 i 

Ericsson 2005, s.39). 

  

4.3.4 Hur ser interaktionen ut mellan elever med motoriska svårigheter och 

elever med god motorik? 
Elever med motoriska svårigheter har i denna studie visat en viss svårighet att interagera med 

andra elever, både killar som tjejer. Den kille som observerades med motoriska svårigheter 

umgicks intensivt med en annan kille i klassen som inte deltog på idrottslektionerna när jag 

var där och observerade. På idrottslektionerna var denna kille sällan med, frånvaron var hög. 

Detta var synd för killen med motoriska svårigheter för han blev oftast lite utanför. Under 

observationerna var det aldrig någon som var elak mot honom men interaktionen mellan 

honom och de andra i klassen var dålig. Det viktigt att ett barn får den sociala kompetens som 

krävs för att umgås med andra. Det är genom detta som barnet lär sig hantera sociala samspel 

(Schjellerup Nielsen 2006, s.9). Det kan vara svårt att skapa nära relationer med alla i stora 

grupper, vilket gör att de får skapa nära relationer med några (Wrethander Bliding 2007, s.8). 

I en klass är det svårt att ha nära relationer med alla och det sågs tydligt på de små grupper de 

skapade. Samtidigt försökte ändå alla tjejer hålla ihop under raster. Schjellerup Nielsen (2006, 

s.71) menar att tjejer trivs bäst i små intima grupper och killar i större. De tre tjejerna med 

motoriska svårigheter utgjorde en egen lite grupp men försökte ändå vara en del av den större 

tjejgruppen. Det skedde aldrig någon interaktion dem mellan. En effektiv kommunikation är 

parterna överens om vilken relation de har till varandra och kommunikation betyder att något 

ska bli gemensamt (Nilsson & Waldermarson 2007, s.11). I tjejgruppen delades inte något 

gemensamt med alla deltagare. Ansåg tjejerna att de andra tjejerna med motoriska svårigheter 

att de också var deltagare eller var de åskådare? Nilsson Waldermarson (2007, s.11, 29) 

menar att andras reaktioner på oss ger oss en syn på oss själva och att personer som endast 

närvarar i samspelet får de andra att fundera vad denne tänker och vill.   

 

I Lgr 11 står det beskrivet att undervisningen i idrott och hälsa ska ge eleverna möjlighet till 

att utveckla sin samarbetsförmåga. För att kunna utveckla och skapa relationer med andra 

människor är sin egen självkänsla av stor vikt (Nilsson & Waldermarson, 2007 s.41). Finns 

det en osäkerhet hos sig själv är det svårt att ta kontakt och utveckla en relation med en annan. 

Motivation och självkänsla följs åt (Annerstedt, 2007 s.142). De eleverna med motoriska 

svårigheter har visat sig ha dålig självkänsla och är mindre aktiva än andra barn (Smyth & 

Anderson, 1999;SEF, 2000 i Ericsson 2005, s.11). Vilket det även har gjort i min 

undersökning. 

4.4 Slutsatser 

Elever med motoriska svårigheter hamnar efter i utveckling och det blir en svårighet för dem 

att interagera med klasskamraterna. De som har svårigheter motoriskt håller sig oftast till 

varandra. Elever med dålig motorik har en dålig självkänsla vilket de andra i gruppen märker 

av och de får då en lägre ställning i klassen. Dålig motorik leder ofta till att elever inte vill 

delta på idrottslektionerna och skyller på något annat för att komma undan. Langlo Jagtøien, 
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Hansen och Annerstedt (2002 s.115) menar att barn som inte bemästrar samma färdigheter 

som jämnåriga barn riskerar att bli utanför i leken, vilket medför att barnet inte får den sociala 

träning som den behöver och interaktionen med andra barn uteblir.  

 

Det finns en rädsla hos nästan varje elev till att prova nya saker eller utföra aktiviteter som de 

gjorde när de var yngre. Detta skulle kunna bero på att elever tränar/utövar i mindre mån 

motorik vid äldre åldrar än vad de gjorde i sina yngre dagar. Skolan har en viktig roll i att få 

eleverna att bygga upp sina motoriska färdigheter men även hemmen innan de sätter barnet i 

förskoleklass. Barn ska få uppleva miljöer som erbjuder spänning, upplevelser och 

möjligheter till att göra saker tillsammans med andra. En viktig del, som jag personligen tror, 

är att låta barnet börja med någon fritidsaktivitet, föreningsidrott. Låter man barnet göra detta 

ligger barnet bra till i sin motoriska utveckling, vilke även gör att barnet bygger upp en god 

självkänsla och samspelet med andra människor flödar.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Nästa steg inom detta ämne skulle vara att spendera mer tid med eleverna under raster och 

lektioner än vad jag hade möjlighet och tid till i min studie. Genom det skulle jag ha kommit 

närmare eleverna och en bättre förståelse för vad som grundade sig i eleverna sätt att 

interagera. Det skulle också vara intressant att få lärarna involverade. Hur de ser på 

interaktionen mellan eleverna och hur idrottsläraren ser på elevernas motorik, även deras 

utveckling. Hur elevernas motorikutveckling sett ut tidigare. Hur motoriska utvecklad 

eleverna var för något år sedan. Om och hur puberteten gett eleverna svårigheter motoriskt. 

 

Idrottsundervisning där eleverna arbetade mer i grupp hade varit intressant. Grupper som 

läraren satt ihop. Genom detta hade jag fått sett eleverna i interaktion med någon annan än sin 

kompis. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

 

 

 

 

Bakgrund 
Under höstterminen 2013 ska jag, Terese Johansson, skriva mitt examensarbete inom 

lärarutbildningen. Detta arbete skriver jag enbart för att öka min egen kunskap inom 

vetenskapligt skrivande och för att se hur idrotten fungerar i daglig verksamhet. Jag kommer 

att besöka er skola i syfte att förbättra idrotten. Jag kommer under några utvalda tillfällen att 

finnas med på idrottslektionerna i studerande syfte.  

Etik och sekretess 
Varken skolans eller erat namn kommer att nämnas i arbetet.  

 

Du väljer själv om du vill vara med i denna studie och det går alltid att ändra sig senare.  

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar! 

Med vänliga hälsningar  

Terese Johansson, terese_johansson_xxxxxxxx.xxx 

Underskrift elev 

Jag väljer att delta i denna observationsstudie under förutsättningar att inget namn förekommer i 

studien. 

_______________________________________________ 

Underskrift 

 

________________________________________________ 

Namnförtydligande, datum 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=y4VgThTRucsH0M&tbnid=1zQmn5IPRP8mWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Hogskolans-gemensam-administration/Avdelningen-for-verksamhets--och-ledningsstod/Kommunikation-och-samverkan/Intern-och-extern-kommunikation/Grafisk-formgivning/Grafisk-profil/Logotyp.html&ei=S1ccUoiFC8il4gSDsYCYCQ&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNHT3O8yh00zemrMhSbhEUXaEnYrFw&ust=1377675464072487
mailto:terese_johansson_@hotmail.com
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Bilaga 2 

Observationsmall 

 

Fokus: Hur ser interaktionen ut mellan elever med motoriska svårigheter och de andra 

eleverna i klassen? 

Grundläggande rörelser: Rulla, åla, krypa, gå, springa, hoppa, klättra, sparka, kasta, fånga 

Mindre bra motorik 

Gå: Vrider fötterna inåt eller utåt. Går med vaggning åt sidorna. Sätter ned foten tungt utan 

fotavveckling från häl till tå. Tar sig fram genom att samtidigt röra samma sidas arm och ben, 

eller med armar som hålls längs sidan utan rörelser. 

Springa: Spänd och stel i överkroppen. Ingen rotation i ryggraden. Ingen sväv fas. Trippande 

små steg. Sätter ner foten tungt utan fotavveckling från häl till tå. Rör samma sidas arm och 

ben samtidigt. 

Hoppa: Dålig tänjning i ankellederna i luftfärden. Landar tungt på platt fot och med liten eller 

ingen svikt. 

Förkortningar till det löpande protokollet: 

MS= Motoriska svårigheter 

E= Elev med god motorik 

FY= Elaka ord 

I= Ignorerande 

H= Hjälpande i aktivitet 

VL= Viljelös till att delta 

 

Observatörens namn: _____________________________ 
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Aktivitet, klass, 
datum 

Sociogram Löpande protokoll 

   

   

   

   

   

 


