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Abstract 

 

The purpose of this paper is to show different perspectives on motor functions relevant to 

children's learning. I have also chosen to look at how the school works with motor skills 

enhancement training by observing during a training session. 

   I have interviewed various people who all have a connection to the school. 

I have sought answers to my questions also through literature, which sets out the child's 

physical development as well as past and current research on the subject. 

With regard to research on children's motor skills, many seem to researchers to agree that the 

child already in the womb develop their motor conditions, a large part of the nucleus for 

further development and learning. 

   The significance of the primitive and postural reflexes in motor development combining 

many researchers. They argue that its development has a great importance for the further 

motor development, which in turn has shown the importance of learning. 

Through my interviews, one can conclude that motor, its elements has an important role, both 

for concentration, but also for self-esteem. However, one can not prove that the motor is a 

single factor when talking about learning. It currently works on the selected school actively 

with motor skills training and observation. There one can see is that children thrive both in 

terms of posture, concentration and self esteem which are all important elements in learning. 

Knowledge about children's physical development is important, both to early to detect those 

children, and to disseminate knowledge and commitment so that more schools choose to work 

with motor training. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att utifrån olika perspektiv visa på motorikens betydelse för barns 

inlärning. Jag har även valt att titta på hur man i skolan arbetar med motorikstärkande träning 

genom att observera under ett träningstillfälle. 

   Jag har intervjuat olika personer som alla har en koppling till skolans verksamhet. 

Jag har sökt svar på mina frågeställningar också genom litteraturen, där man redogör för 

barnets motoriska utveckling samt tidigare och aktuell forskning kring ämnet.  

När det gäller forskningen kring barns motorik, så tycks många forskare vara eniga om att 

barnet redan i fosterstadiet utvecklar sina motoriska förutsättningar, som är en stor del av 

kärnan till vidare utveckling och lärande. 

   Betydelsen av de primitiva och posturala reflexerna i den motoriska utvecklingen förenar 

många forskare. De menar att dess utveckling har en stor betydelse för den fortsatta motoriska 

utvecklingen, som i sin tur har visat på stor betydelse för inlärningen. 

Genom mina intervjuer kan man konstatera att motoriken och dess olika delar har en viktig 

betydelse, dels för koncentration, men också för självkänslan. Dock kan man inte bevisa att 

motoriken är en ensam faktor när man talar om inlärningen. 

Man arbetar idag på den valda skolan aktivt med motorikträning och observationer. Det man 

kan se är att barnen utvecklas positivt både när det gäller kroppshållning, koncentration och 

självkänsla som alla är viktiga delar i inlärningen. Kunskapen kring barns motoriska 

utveckling är viktig, dels för att redan tidigt kunna upptäcka dessa barn, samt sprida 

kunskapen och engagemanget så att flera skolor väljer att arbeta med motorisk träning. 

 

 

 

Nyckelord: skola, primitiva och posturala reflexer, inlärning, koncentration, sensomotorik 
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1. Inledning 
Grundtanken med min uppsats är att undersöka sambandet mellan barns motoriska utveckling 

och dess betydelse för inlärningen. Jag har också valt att titta lite närmare på hur man arbetar 

med motorisk träning i syfte att främja barns inlärning. 

   Jag har funnit inspiration i ämnet genom specialläraren ”Eva”, som under min utbildnings 

gång, inspirerat mig och därmed väckt mitt intresse kring ämnet. En eldsjäl, som för mig 

personligen har haft stor betydelse. Man kan säga att hon lyckades så ett frö som sedan utmed 

tidens gång har växt sig starkare. 

   Jag har insett att motoriken spelar en viktig roll i barns utveckling. Samtidigt får man inte 

glömma bort att alla barn är olika, både i sin motoriska utveckling och när det gäller inlärning. 

För att få en helhetsbild kring motorikens betydelse och hur man arbetar för att utveckla den, 

har jag genom intervjuer sökt svar på mina frågeställningar. Jag har också valt att observera 

under ett tillfälle där man i skolan arbetar praktiskt med motorikträning. 

   Jag läste nyligen en artikel i Östgöta Correspondenten (2012:12) med Anna Cramer som 

arbetar som reflexpedagog. Hon pekar på kvarvarande av babyreflexer som en betydande 

orsak bakom dyslexi och ADHD. Hon menar vidare att integreringen av dessa reflexer är 

viktig för den fortsatta utvecklingen som också främjar inlärningen. En mycket intressant 

koppling enligt min mening. 

 

1.1Bakgrund 
 

Ungefär 5 % av alla förskolebarn har svårt att koncentrera sig samtidigt som de har motoriska 

och/eller perceptuella svårigheter. Runt 10 % av alla nybörjare i skolan bedöms vara motoriskt 

osäkra och det försvinner inte av sig själv (Ericsson 2005:83) 

 

Redan tidigt i min utbildning fann jag ett intresse i barns skriv och läsinlärning. Jag 

fascinerades av de olika faktorerna som samverkar i barns inlärning. Allt ifrån den 

fonologiska medvetenheten till att man ”knäcker koden”. Mitt intresse resulterade då i ett 

arbete om Dyslexi. Min tanke från början var att detta arbete skulle bli en påbyggnad kring 

ämnet. Jag började tankegången kring vad som kan påverka barns inlärning och kom då fram 

till att motoriken väckte mitt intresse allra mest.  

   När det gäller barns motoriska utveckling så menar Jagtoien, Hansen & Annerstedt 

(2002:60) att faktorer som mognad, tillväxt och miljö spelar en central roll. Författarna talar 

även generellt om att barns utveckling är ” en livslång process”. Författarnas definition av 

begreppet lyder; 
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Motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och 

kontrollera våra kroppsliga rörelser (2002:60).  

 

1.2 Syfte 
Syftet med min uppsats är att synliggöra behovet av motorisk träning i skolan genom att visa 

på hur man arbetar med INPP som motorikutvecklande träningsmetod samt utifrån lärare, 

pedagogens och förälderns perspektiv ge en syn på motoriken och dess betydelse för 

inlärningen. 

1.3 Frågeställningar 
 

 Vilken betydelse har motoriken för barnets vidare utveckling och lärande, utifrån olika 

perspektiv? 

  Hur arbetar man med motorikträning som metod i skolan? 

1.4 Disposition 
Inledningsvis i detta arbete ges en kort sammanfattning/abstract följt av en inledning, där jag i 

min bakgrund ger en förklaring till mitt val av ämne. 

Efter mitt syfte följer mina preciserade frågeställningar, följt av metod och motiveringen kring 

mitt urval. 

Jag redogör sedan för mina datainsamlingsmetoder, där jag presenterar hur jag har gått 

tillväga och min tanke bakom. Sedan följer en avgränsning kring mitt valda ämne samt 

genomförandet. 

Min teoridel inleds med en definition av begreppet motorik följt av några olika valda delar i 

barnets motoriska utveckling. Jag tar sedan upp resultat kring forskning, studier och 

utvärderingar när det gäller motorikens betydelse för inlärningen. Sedan följer ett avsnitt som 

behandlar motoriska svårigheter. Avslutningsvis i min teoridel visar jag på hur man kan 

arbeta med motorikträning i skolan. 

Empirin som följer innehåller sammanställningarna av de intervjuer och den observation som 

jag gjort. 

Jag avslutar mitt arbete med att analysera mitt resultat och därmed presentera min slutsats. 
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2 Metod 
Jag har i denna uppsats valt att lägga fokus på hur man arbetar med en specifik 

träningsmetod(INPP). Jag har även undersökt betydelsen av motoriken, sett utifrån olika 

perspektiv. Jag har gjort en intervjustudie och en observation, där jag tittar lite närmare på hur 

man arbetar med motorikträning på den valda skolan. Jag har även gjort en litteraturstudie där 

jag undersökt tidigare forskning kring ämnet. 

   Jag valde att göra en intervjustudie, där jag intervjuat olika individer som alla har en 

koppling till skolan. Min tanke kring detta är att få flera perspektiv på vad motorik är och 

vilken betydelse den har för inlärningen.    

   För att synliggöra hur skolan arbetar med motorikutvecklande träning valde jag att 

observera träningsmetoden INPP. Det är en träningsmetod som min valda skola har valt att 

arbeta efter.      

 

2.1 Urval 
Mitt val av skola grundar sig på skolans ”brinnande” intresse och engagemang när det gäller 

barns motorik.  

   Intervjuerna som i denna undersökning presenteras är gjorda på en skola i en kommun i 

Södra Sverige. Mitt urval grundar sig på min tanke om att få ett helhetsperspektiv kring det 

valda ämnet, motorikens betydelse för barns inlärning. Jag har därför valt att intervju fem 

olika personer. Fyra av dessa är verksamma inom skolan som fritidspedagog, klasslärare, 

idrottslärare och speciallärare. Jag valde att intervjua en klasslärare för att få en bild av hur 

motoriken kan påverka läs och skrivinlärningen.  

   Genom fritidspedagogen ville jag söka svar på hur man inom fritidsverksamheten kan se 

och hjälpa barn som är i behov av motorisk träning. Här får jag även en bild av hur 

fritidspedagogen arbetar med barnen samt hennes syn på barns motoriska utveckling.  

    Specialläraren som medverkade i en av mina intervjuer var med sitt stora engagemang och 

kompetens kring ämnet, en stor inspirationskälla för många lärare och pedagoger på skolan.            

Jag har även valt att intervjua en idrottslärare som arbetar med sensomotorisk träning och 

utformar individuella träningsprogram för barn. Jag valde att intervjua henne för att jag såg 

hennes kunskap och erfarenhet kring barns motoriska utveckling som en betydelsefull del i 

sökandet efter svar på mina frågeställningar.   

   Jag har också med vårdnadshavares medgivande observerat en motorikutvecklande 

träningsmetod med en mindre grupp barn (fyra barn). Mitt val grundar sig på att jag själv har 
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barn som tränar i gruppen, vilket gör att jag kan observera metoden dels utifrån en förälders 

perspektiv samt som observatör.  

   Jag valde även att intervjua en förälder till ett barn, som får motorikutvecklande träning 

enligt INPP metoden. Min tanke med detta är att även få en förälders perspektiv på frågorna 

kring barnets motoriska utveckling. En intressant aspekt när det gäller föräldrasamverkan är 

vilken kunskap och syn när det gäller motorik och inlärning, skolan förmedlar till föräldrar.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
När det gäller upplägget av mina intervjuer, så har jag dels använt mig av den strukturerade 

formen, då jag har färdig formulerade frågor (se bilaga 1), men jag har även anpassat frågorna 

i en s.k. kvalitativ form beroende på vem jag intervjuat. Den kvalitativa intervjuformen 

omfattar ett friare upplägg, där frågorna kan formuleras och anpassas utmed intervjuernas 

gång. När det gäller den kvalitativa intervjuformen så menar Johansson & Svedner (2010:34) 

att det är den metod som vanligen används i examensarbeten och som ofta ger ett givande 

resultat. Den ger också en intressant syn på ämnet utifrån den intervjuades perspektiv. 

   Jag anser att det är bra att till viss del ha förberedda frågor när det gäller upplägget i mina 

intervjuer. Eftersom tanken med mitt arbete är att få ta del av olika perspektiv, så bör frågorna 

vara anpassade efter den ”kategorigrupp” jag intervjuar.  

   Vid observationen av träningsmetoden INPP använde jag mig av en s.k.löpande 

observation. Min tanke var att studera metoden utifrån min frågeställning om motorisk träning 

i skolan. Enligt Johansson & Svedner(2010:54) så bygger den löpande observationen på en 

detaljerad beskrivning utan egna värderingar. 

 

2.3 Avgränsningar 
Då ämnet motorik och barns inlärning är ett tämligen brett ämne, så har jag valt att avgränsa 

mig till att titta lite närmare på skolans syn på sambandet mellan motoriken och inlärningen 

hos barn. Jag har även valt att titta på hur man arbetar med barn som är i behov av motorisk 

träning. 

2.4 Genomförande 
Inledningsvis har jag informerat skolan om mitt arbete och dess upplägg. Jag har informerat 

föräldrar till de berörda barnen som deltar i motorikträningen och har även fått föräldrarnas 

godkännande till att jag närvarar. Jag har i mina intervjuer valt att använda fingerade namn för 
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att behandla dessa konfidentiella, vilket jag inledningsvis i intervjuerna informerade dem om. 

Genom detta vill jag skydda deras identitet, genom att inte nämna namn eller ålder på 

individerna (Patel & Davidson 2003:70). Frivillighet är en viktig del när det gäller deltagarnas 

medverkan. Deltagarna har rätten att när som helst avbryta sin medverkan(Johansson & 

Svedner, 2010:22). Respekt för deltagarnas medverkan är också en central del i 

genomförandet. 

   Tre av intervjuerna gjordes avskilt i skolmiljö. En intervju via telefon och en intervju i 

hemmiljö. Vid samtliga intervjuer fördes anteckningar. 

Observationen gjordes i skolmiljö. Jag satt då avsides från gruppen med ett anteckningsblock. 

Jag försökte så utförligt som möjligt att beskriva utförandet av övningarna. 

 

 2.5 Metodanalys 
När det gäller sammanställningen och analysen av mina intervjuer, så tittade jag dels på de 

olika intervjupersonernas svar på mina intervjufrågor. Jag ställde sedan dessa resultat i 

förhållande till litteratur och forskning kring ämnet motorik och inlärning. Min tanke kring 

detta var att hitta dels gemensamma samt olika tankegångar kring mina frågeställningar. 

För att få en ytterligare koppling kring skolans tanke kring motorikens betydelse och hur man 

arbetar, valde jag att observera en motoriktränings metod (INPP). Jag valde i mitt resultat att 

beskriva tillväga gångsättet genom att presentera hur man praktiskt tillämpar några övningar 

ur programmet. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 3.1 Barns motoriska utveckling 

 3.1.1Vad är motorik? 

Begreppet motorik har ett flertal definitioner. Ericsson(2005:19) förklarar motoriken som en 

”livslång process” som omfattas dels av medvetna och omedvetna rörelser, men också om 

utveckling av rörelseförmågan och inlärning av rörelsemönster. Ericsson menar vidare att 

man alltmer har uppmärksammat motorikens betydelse när det gäller inlärning, koncentration 

och människans generella hälsa. Författaren beskriver motoriken genom tre olika nivåer, där 

det första steget handlar om hur hjärnan tolkar de olika signalerna inför den tänkta rörelsen. 

Den andra nivån handlar om hur vi planerar att utföra en rörelse, här spelar människans 

kroppsuppfattning en viktig roll för att vi ska kunna genomföra de automatiserade rörelserna, 

dvs. de rörelser som sker utan att vi är medvetna om att vi utför dem. 

Den sista nivån handlar om utförandet av de tänkta rörelserna, hur våra muskler samverkar 

med varandra och där koordinationen spelar en central roll. 

   När det gäller koordinationens betydelse i vår motoriska utveckling, så förklarar 

Ericsson(2005:20) att det är något som utvecklas i takt med vårt centrala nervsystem. 

Koordination handlar om samverkan och sampel mellan våra olika sinnen och där tid, 

hastighet och styrkan i rörelserna spelar en viktig roll. 

3.1.2  Fin och grovmotorik 

Finmotorik är benämningen för människans ”små” rörelser, de s.k. precisa rörelser som 

omfattar ansikte, händer och fötter. Exempel på finmotoriska rörelser är att skriva, klippa med 

sax, knyta skor, knäppa knappar etc. Grovmotoriken kan förklaras som människans rörelser 

som omfattar de större musklerna i kroppen, dvs. ben, rygg, mage och armar(Jagtoien et al, 

2002:60). Författarna menar att motoriken utvecklas i takt med barnets lärande och mognad. 

Exempel på grovmotoriska rörelser är springa, hoppa, rulla etc. Författarna förklarar också 

den motoriska utvecklingen som ett samspel, där anlag, mognad, tillväxt och lärande ställs i 

relation till miljön omkring oss (2002:61). 
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3.1.3 Sensomotorik 

Begreppet sensomotorik står för sinnen”senso” och rörelser”motorik”. Det handlar om ett 

samspel där våra sinnesintryck samverkar med vår motorik. Ett samspel som utvecklar oss 

och gör oss eniga med vår omvärld(Jonsson, 2011). Vi har sinnen som smak, känsel, lukt, syn 

och hörsel som vi använder i utforskandet av vår omvärld. Det lilla barnets utvecklas genom 

att använda sinnena och på så vis utforskar världen och upptäcker dess möjligheter. 

Enligt Jonsson(2011) handlar sensomotoriken om balans, känsel, det egna rörelsesinnet samt 

synens utveckling och den s.k. lyssningsförmågan.  

3.1.4 Vestibulära systemet 

Det s.k. vestibulära systemet är det system som hjälper till att utveckla vår balans. Från 

innerörat på bägge sidor skickas det signaler till hjärnan och vätska vid cellerna gör att det 

skickas ut impulser till hjärnan som sedan skickar vidare ut till våra muskler, på så vis 

kontrolleras vår balans (Sohlman 2000:90). Detta system utvecklas redan i tidigt 

fosterstadium och forskning visar på betydelsen av att moderns aktiva rörelser även stimulerar 

barnets vestibulära system. Vidare menar Sohlman(2000:91) att balansen påverkas om det 

vestibulära systemet inte är tillräckligt utvecklat. Ett barn som lär sig stå på ett ben, kan då ha 

svårt för att bibehålla balansen. Balansen är enligt Sohlman(2000:91) en funktion som 

omfattas av flera olika sinnen, varav ett av dem är det vestibulära systemet. De andra sinnena 

är det visuella (synen), taktila(känseln) och kinestetiska (muskler och leder) sinnena. Alla 

dessa sinnen samverkar när det gäller balansförmågan. 

3.2 Reflexer 

 3.2.1 Primitiva och posturala reflexer 

Vi har ett flertal olika reflexer som spelar en viktig roll i vår motoriska utveckling. De reflexer 

som är medfödda kallas för primitiva reflexer och försvinner vanligtvis under barnets första 

levnadsår. De ersätts sedan av de s.k. posturala reflexerna som hjälper barnet att utveckla 

balans och kontrollera sina rörelser(Jonsson 2011).  

   Gripreflexen, hoppreflexen och gångreflexen är några nämnda reflexrörelser. Gripreflexen 

är en primitiv reflex som försvinner efter ett antal månader och som är centrerat till fotsulorna 

samt handflatorna. Vid beröring av dessa utlöses de reflexer som gör att barnet så småningom 

greppar saker. Dock kan denna reflex medföra svårigheter när barnet lär sig gå, om den finns 

kvar (Jangtoien, et al. 2002;99)    
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Hoppreflexen är en postural reflex som utvecklas tidigare än gångreflexen. Hoppreflexen 

handlar om samspelta rörelser mellan armar och ben. Reflexen utvecklas med barnet och 

därmed också variationen i rörelserna. 

   Gångreflexen omfattas till skillnad från hoppreflexen av diagonala rörelser med armar och 

ben. Man kan se dessa rörelser när barnet kryper. Ytterligare träning av balansen resulterar i 

att barnet lär sig gå(Jangtoien, et al.2002:101). 

   Jonsson(2011)  menar att man också har medicinska belägg för att kvar varandet av de 

primitiva reflexerna tyder på en omognad av funktionen i det centrala nervsystemet. 

   Forskaren Sally Goddard (2004:13) menar att utvecklandet av olika reflexer redan sker 

innan födelsen samt att utvecklingen av vissa reflexer har ett klart samband med den 

neurologiska utvecklingen. Då vissa reflexer har sin ”tidsgräns” i utvecklingen menar 

Goddard att om den tiden passerar och dessa reflexer finns kvar, påverkas även barnets 

förmåga att utveckla nya färdigheter. 

   När det gäller de olika reflexernas betydelse i barns motorik, så menar Jagtoien, et 

al.(2002:64) att det finns olika teorier om dess samspel. Ett perspektiv belyser det centrala 

nervsystemets betydelse och uppgift att förena olika reflexer som sedan blir till styrda 

rörelser, den s.k., reflexmodellen. 

   Dr Peter Blythe som forskar kring barns reflexer och rörelser har studerat barn som har 

motoriska svårigheter. Blythes tanke kring detta är att kunna hjälpa dessa barn med att 

kontrollera sina muskler som ofta har ett reflexmässigt rörelsemönster. Han utvecklade därför 

olika metoder för att hjälpa dessa barn (Berg & Cramer.2003:49 ). Blythe menar att det finns 

två olika grupper av reflexer. Den ena gruppen som han kallar för den primitiva bör integreras 

innan ett års ålder. Han förklarar också vikten av dess integration. Han menar att kvar 

varandet av dessa reflexer kan medföra svårigheter i barnets motoriska utveckling (Berg & 

Cramer. 2003:51 ). Den andra gruppen av reflexer benämns som hållningsreflexer. Det är 

reflexer som finns med genom hela livet från två till tolv månaders ålder. 

   När det gäller forskning kring reflexernas betydelse i barns motoriska utveckling och 

inlärning så tar Goddard (2004:164) upp ett antal studier och resultat i sin bok . En studie 

utförd 1970 av arbetsterapeuten Gustafsson (refererad till Goddard, 2004:164) visar på att 

man kunde se ett samband mellan neurologiska avvikelser och avvikelser i reflexmönstret hos 

en grupp med barn. Det framkom även att en del av dessa barn hade någon form av läs och 

skrivsvårigheter. 
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  3.2.2 Den symmetriska toniska nackreflexen(STNR)  

 På 1970 talet gjordes ytterligare studier av reflexernas betydelse när det gäller inlärning. 

 Dr Bender undersökte betydelsen av den s.k. symmetriska toniska nackreflexen som är en 

reflex som varken tillhör de primitiva eller de posturala reflexgrupperna (Goddard, 2004:164). 

 Bender kunde genom sin studie upptäcka kvar varandet av denna reflex hos sjuttiofem 

procent av en grupp med barn som alla hade någon form av inlärningssvårigheter. Bender 

utvecklade övningar som skulle hjälpa dessa barn och som visade på gott resultat.  

   Sohlman(2000:101) förklarar betydelsen av STNR som ”en bro mellan ålandet och 

krypandet”. Ett starkt kvarvarande av denna reflex kan medföra svårigheter att krypa, göra 

kullerbyttor och simma. Den kan också medföra svårigheter för barnets skrivande. 

3.2.3 Den asymmetriska toniska nackreflexen(ATNR)   

Den reflex som är kopplad till ben och armrörelser kallas för den asymmetriska toniska 

nackreflexen. Reflexen tillhör gruppen primitiva och utvecklas redan i fosterstadiet. När 

barnet vrider huvudet, sträcks armar och ben på sammas sida ut och på motsatt sida böjs 

dem(Sohlman 2000:98). Författaren menar att kvarvarande av denna reflex efter sex månaders 

ålder kan resultera i att barnet får svårt med rörelser som att åla på magen. Reflexen påverkar 

också balansen vilket i sin tur påverkar förmågan att krypa och att lära sig gå (Sohlman 

2000:99). 

3.3 Motorikens betydelse för inlärningen 
Sohlman(2000:111) förklarar betydelsen av barns motoriska utveckling som en förutsättning 

för inlärningen. När det gäller rörelse och motorik så är det många delar som ska samspela, 

reflexer som ska integrera och avlösa varandra. Den motoriska utvecklingen bör följa ett visst 

mönster, så att vi kan lära oss gå, hoppa, springa etc. För att uppnå de automatiserade 

rörelserna krävs träning och Sohlman menar att leken är en stor grund till barns motoriska 

utveckling och genom vetenskapen har man bevisat betydelsen av rörelse och lek. 

   Genom forskning och experiment på råttor har man konstaterat att fysisk aktivitet och 

stimulans främjar minnet och utvecklar hjärnan och dess celler. Man utförde experimentet 

med olika grupper med råttor. En grupp aktiverades med hjälp av olika leksaker, medans den 

andra gruppen inte aktiverades alls. Det man kunde se var att fler hjärnceller bildades hos den 

aktiva gruppen(2000:112).  

   Hjärnforskaren Martin Ingvar stärker teorin genom sin forskning kring barns motoriska 

utveckling. Han talar då om konsekvenserna av ”interna störningar” som stör barnets motorik. 

Ingvar benämner dessa störningar som ”ovidkommande hjärnverksamhet.  
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   Håkan Carlsson menar i frågan att det handlar om att barnet ger all kraft och energi till att 

exempelvis hålla balansen och sin kropp i styr, vilket i sin tur medför bristande koncentration 

och sämre ork i sin läs och skrivinlärning(Sohlman 2000:113). 

   Professor och forskaren Ingvar Lundberg talar om motorikens betydelse, dels för skriv och 

läsinlärningen men också för barnets självkänsla.    

 

God motorik är självfallet viktigt i sig självt. Dessutom behövs god motorisk färdighet 

både vid skrivaktiviteter och vid artikulation, och god motorik är viktig för 

utvecklingen av en god självbild. God självbild är i sin tur viktig för all inlärning, också 

läsinlärningen(Sohlman 2000:113). 

 

   Ericsson tar upp olika aspekter kring sambandet mellan rörelseutvecklingen och 

inlärningen. Hon menar vidare att rörelse är främjande för människans nervsystem. Hon talar 

också om det vestibulära systemet som en viktig del i barns inlärning. 

  

All inlärning under livets första femton månader är koncentrerad runt utvecklingen av 

det vestibulära systemet. Balans, rörelseförmåga, koordination av synen med rörelse, 

alla dessa grundläggande färdigheter som vi lär oss tidigt och förlitar oss på resten av 

livet är beroende av att det vestibulära systemet fungerar ordentligt (Ericsson, 2005:53) 

 

Genom olika studier och utvärderingar har man kommit fram till att motorisk träning i skolan 

har positiv inverkan på barns självkänsla och koncentration, som också spelar en viktig roll i 

inlärningen. Ericsson (2005:55) menar att det finns inga tydliga svar genom de 

undersökningar som gjorts, dock poängterar hon vikten av motorisk träning som en 

betydelsefull del i skolundervisningen. Ericsson talar om den s.k. Hawthorne-effekten, med 

det menar hon att engagemanget och intresset för det enskilda barnet som är i behov av 

motorisk träning i sin tur kan stärka motivationen hos barnet. 

   Goddard (INPP limited, 2012) tar upp betydelsen av barns motoriska utveckling som hon 

anser är nyckeln till barns lärande och generella utveckling; 

 

The fundamental right to the child to have the space and opportunity to develope the 

physical skills that are necessary to support all aspects of learning and of living 

( Goddard, 2012).  
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3.4 Motoriska svårigheter 
När det gäller barn och deras motoriska utveckling så menar Jagtoien et al.(2002:113) att 

orsakerna bakom motoriska svårigheter inte är helt enkla att finna. Det har pratats om 

ärftlighetsfaktorer, sinnenas betydelse samt hämmandet av barnets utveckling.  

  Motoriska svårigheter kan dels vara koncentrerat till de finmotoriska rörelserna. Barnet kan 

då ha svårigheter att klippa, rita, skriva, knyta skor och svårigheter med att läsa, det kan också 

bero på att styrningen av ögat rörelser inte riktigt följer med. Dessa svårigheter kan medföra 

att stor energi och koncentration krävs av barnet för att utföra rörelsen. Det i sig medför också 

en inverkan på självkänslan, vilket kan göra att barnet tappar det sociala och därmed kan 

hamna utanför den övriga gruppen (Jagtoien et al.2002;114). 

   En ytterligare förklaring kan vara svårigheter med balansen. Även detta kan ha stor 

påverkan på skrivinlärningen, då balansen påverkar barnets hand och armrörelser som i sin tur 

omfattar de finmotoriska rörelserna. Svårigheterna kan även ha sin grund i de kvarvarande 

reflexerna som jag tidigare nämnt. Det har visat sig ha påverkan på b.la. skrivinlärningen. 

 

The answer for many of these children with specific writing and coping problems, is the 

retension of several primitive(infant) reflexes which interfere with hand-eye 

coordination if they remain active in the school-aged child, preventing them from 

developing automatic writing skills.  

( www.inpp.org.uk, 1999-2012) 

 

När det gäller grovmotoriska svårigheter så menar Ericsson(2005:37) att det kan handla om 

b.la svårigheter med balansen. Barnet kan då ha svårigheter att lära sig simma, cykla etc. 

Förutom balansproblem kan dessa svårigheter bero på att barnet har en omogen motorik med 

svårigheter att koordinera rörelser. Det kan också handla om att barnet har bristande 

automatiserade rörelser. Det kan då vara svårt att utföra rörelsen utan att tänka på utförandet. 

   En annan bakomliggande orsak till svårigheterna kan vara att barnet p.g.a. svag 

muskelspänning har svårt att sitta stilla, detta i sin tur kan påverka inlärningen. Rörelse och 

varierad kroppshållning är därför en förutsättning för att bibehålla muskelspänningen. Vid 

försvagning av muskelspänningen kan vissa leder påverkas, vilket i sin tur kan påverka 

barnets skrivförmåga(Ericsson, 2005:38). 

 

”  

http://www.inpp.org.uk/
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 3.5 Koncentrationssvårigheter 
Enligt Ericsson(2005:70) har man kommit fram till att hälften av de barns som har motoriska 

svårigheter också har brister när det gäller koncentrationen. Det framgår även att 

koncentrationssvårigheter kan bero på att barnet har motoriska svårigheter. Man har även sett 

en koppling mellan koncentration och balans, då mycket energi kan gå åt till att hålla sin 

kropp i balans, vilket gör att koncentrationen tappas på det som händer runtomkring. Barnet 

kan då snabbare tappa sin ork och därmed även motivationen och fokusen på 

undervisningen(2005:72). 

 

 3.6 Hur man kan observera och träna barns motorik 

3.6.1 Bunkefloprojektet 

Ingegerd Ericsson(2007:1) som är forskare i idrottsvetenskap på Malmö högskola har skrivit 

en avhandling om det s.k. Bunkefloprojektet. Hon har i en sammanfattning beskrivit projektet 

som inleddes 1999 och som pågick till 2002. Projektet handlar om hur man har gjort 

motorikobservationer på olika grupper av barn från årskurs ett till tre. Man har i studien 

fokuserat på barns motoriska utveckling och dess inverkan på skolprestationer. Man har 

studerat ett större antal grupper med elever som har motoriska svårigheter och andra grupper 

utan svårigheter. Med hjälp av ett observationsschema har man tittat på olika faktorer som 

koordination, balans och grovmotoriken hos undersökningsgrupperna. De elever som visade 

på motoriska svårigheter fick möjligheten till individuellt anpassad träning i mindre grupper, 

ett tillfälle i veckan. 

   När det gäller resultatet av studien så kunde man se att elever med goda motoriska 

färdigheter fick ett bättre resultat på testerna som gjordes än de andra grupperna. Man kunde 

även se skillnader mellan de olika grupperna med olika grader av svårigheter. 

   Ericsson(2007:4) tar i sin sammanfattning upp andra studier som har gjorts, där man funnit 

ett samband mellan motoriska svårigheter och inlärningssvårigheter. Kadesjö och Gillberg 

( refererad till Ericsson, 2007:4) har gjort en studie där resultatet visade på ett starkt samband 

mellan motoriska svårigheter hos barn i sjuårsåldern som i nio till tioårsåldern även uppvisade 

lässvårigheter. Ericsson tar också upp resultatet av en studie i Lund, där man genom tre års 

observationer kom fram till att femtio procent av de elever som under årskurs ett till tre får 

specialundervisning uppvisar även på motorisk osäkerhet vid skolstarten. 

   Ericsson förklarar att det finns många olika bitar i barns motoriska utveckling och inlärning. 

Hon anser också att barn med olika svårigheter har ökat i skolan. Här poängterar hon vikten 
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av att man i skolverksamheten börjar från grunden, att redan tidigt i skolåldern upptäcka de 

barn med motoriska svårigheter, så att man kan sätta in de resurser som behövs för att hjälpa 

barnet. Genom att skolan använder motorisk observation som verktyg vid skolstarten menar 

Ericsson att det främjar ett bättre resultat i skolämnen som svenska och matematik. 

Observationsscheman bör främst användas av speciallärare och idrottslärare eller utbildad 

personal med kompetens inom ämnet(2007:5). 

    Bunkefloprojektet resulterade i att man såg betydelsen av den motoriska träningen och att 

det i de flesta fall förbättrade skolprestationerna. Man kunde genom att låta de olika 

elevgrupperna göra olika tester, se ett samband mellan motoriska svårigheter och läs och 

skrivsvårigheter. När det gäller utvärderingen av projektet så visade det sig att majoriteten av 

eleverna som deltog upplevde den dagliga träningen som mycket positiv(2007:7). 

     

3.6.2 MUGI  

Mugi står för Motorisk utveckling som grund för inlärning. Ericsson(2009:5) som tidigare 

varit med och skapat Bunkefloprojektet, har tagit fram olika övningar som främst tränar 

barnets grovmotoriska rörelser. Det man vill uppnå genom träningen är automatiserade 

rörelser dvs. att de sker automatiskt. För att uppnå gott resultat krävs det regelbunden övning, 

gärna dagligen. Det man bör ha i åtanke är att träningen ska vara lustfylld och kännas 

meningsfull för barnet. För att utföra träningen med barn krävs det kunskap och utbildning 

kring barns motoriska utveckling. Genom ett observationsschema och olika övningar i grupp 

kan man observera barns motorik och på så vis kunna se de barn som är i behov av extra 

träning. Det finns olika lekövningar som tränar barnets motorik samtidigt som man kan 

observera hur barnet rör sig. Det kan t.ex. vara olika balansövningar, där man tittar på hur 

barnet koordinerar sina rörelser för att inte tappa balansen(2009:13). 

3.6.3 INPP 

INPP står för The institute for neuro-physiological psychology och är en metod som är 

utvecklad av Peter Blythe och Sally Goddard Blythe. Metoden omfattar dels en sensomotorisk 

utredning. Man tittar då dels på hur barnets balansfunktioner (Vestibulära systemet) ser ut och 

om det finns kvarvarande primitiva reflexer samt hur barnet utvecklar de posturala reflexerna 

(Jonsson, 2011) Sedan tillämpas ett individuellt utvecklat träningsprogram med olika 

övningar som tränar balans, koordination, nackstabilitet samt integrerar vissa reflexer samt 

utvecklar andra. 
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Metoden handlar om att hjälpa de barn som har motoriska svårigheter samt 

inlärningssvårigheter. Tanken med programmet är att barnet ska få träning i de motoriska 

grunderna genom b.la olika balansövningar. Träningsprogrammet bygger på regelbunden 

träning i minst sex till nio månader, tio till femton minuter/dag. Metoden kräver utbildad 

personal av en särskild INPP-instruktör. Övningarna görs i olika ”block ”där man successivt 

introducerar nya övningar. Den tid och period man utför övningar styrs av gruppens säkerhet 

och behov. 

   Goddard (INPP limited, 2012) talar om betydelsen och tillämpandet av metoden i skolan. 

Hon menar vidare att metoden kan användas av olika yrkesgrupper som psykologer, läkare, 

lärare etc. Det som är viktigt är att personalen har utbildning inom metoden. Goddard 

förklarar att metoden har visat på ett positivt resultat, där man har sett skillnader i barns 

hållning och motorikmönster. Hennes önskan när det gäller utvecklingen av INPP som metod 

är att metoden i framtiden blir en del av skolverksamheten i flera länder. Vidare berättar hon 

att metoden är mycket framgångsrik i Tyskland. 
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4. Resultat 
Nedan följer sammanställningarna av de intervjuer som jag gjort samt en beskrivning av 

observationen som jag valt att göra. Intervjufrågorna följer som bilaga ett och två. 

4.1 Intervju med klasslärare 
Karin arbetar som klasslärare i årskurs ett. Hon har arbetat som lärare i tio år, med inriktning 

matematik och naturkunskap i årskurs ett till sju. Skolan hon arbetar på jobbar med motorisk 

träning(INPP). 

   Karin talar om sambandet mellan motorik och inlärning och menar att motoriken har en 

koppling till läs och skrivinlärningen, dock kan det vara svårt att se om det enbart beror på att 

barnet har en omogen motorik. Det kan handla om att barnet har svårigheter att forma 

bokstäver, vilket kan hindra barnet i sin skrivinlärning. Karin berättar vidare att hennes 

intresse för ämnet väckte genom skolans speciallärare. Hon har på så sätt fått ny kunskap 

kring olika delar som samverkar när det gäller barns motoriska utveckling. 

   De svårigheter som Karin kan se hos barn med omogen motorik är dels en mindre utvecklad 

fin och grovmotorik. Det kan handla om hur barnet rör sina händer, hur det kryper i kroppen 

och nacksvaghet. När Karin ser ett barn som är i behov av extra träning ”signalerar” hon till 

fritidspedagogen som är ansvarig för motorikträningen(INPP) på skolan. Tillsammans med 

specialläraren tar man sedan ett beslut om träningsprogram eller andra åtgärder. 

   När det gäller motorisk träning som en naturlig del i skolans verksamhet och för de barn 

som är i behov av extra träning, menar Karin att man kan ha pausgympa i klassrummet.  

Skolan som Karin arbetar på har dans som ämne på schemat, idrott, bild och slöjd är också 

ämnen som tränar barns motorik. 

   Karin förklarar att barn med omogen motorik lättare kan tappa orken, då det går åt extra 

energi för att utföra det tänkta momentet. Det kan i sin tur leda till att barnet ”tappar sugen” 

för att det känns för svårt. Det man kan göra som lärare är att hjälpa barnet genom att t.ex. 

hjälpa till att skriva talen i matematiken eller skriva texten, så att barnet förstår. 

   Karin kan se det enskilda barnets utveckling genom att barnet har mer ork att fokusera 

vilket i sin tur leder till bättre koncentration. Dock vill hon poängtera att det kan vara svårt att 

särskilja vad som är ett resultat av träning eller mognad. 

   När det gäller användandet av träningsprogrammet INPP så tror inte Karin att det är vanligt 

förekommande i skolorna. Hon önskar att flera skolor skulle utbilda sin personal och på så 

sätt få upp ögonen för motorikens betydelse och hur man kan arbeta.  
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4.2 Intervju med förälder 
Lotta är mamma till Olle sju år, som är ett av de barn som deltar i skolans motorikprogram, ett 

träningsprogram utformat av Sally Goddard.  

   Lotta berättar om sin syn på motorikens betydelse för inlärningen sett ur en förälders 

perspektiv. Hon talar om betydelsen av att alla barn motoriskt utvecklas olika och därmed har 

olika behov. En del barn har enligt Lotta en tidigare utvecklad motorik än andra. Hon 

förklarar vidare att hon tror på att motoriken har en viktig betydelse i barns inlärning, att det 

går ”hand i hand”. Det kan handla om att kunna sitta stilla och koncentrera sig i klassrummet. 

   Lotta berättar hur hon har märkt Olles behov av motorisk träning. Redan i förskoleklassen 

var Olle en tystlåten och blyg pojke som ogärna bad om hjälp. När det gäller det finmotoriska 

märkte Lotta att Olle skrev bokstäver och siffror storskaligt. Det var svårt att forma 

bokstäverna och man märkte att Olle behövde extra stöd i sin läsning. På våren i första klass 

så fick Lotta en förfrågan om extra stödinsatser för Olle i form av motorisk träning. Lotta gav 

sitt godkännande, dock upplevde hon informationen som något otydlig och knapp. Olle är 

idag med i träningsprogrammet. Han får träna motoriken femton minuter, tre dagar i veckan 

tillsammans med en mindre grupp barn och en fritidspedagog som har fått utbildning i 

programmet. På frågan kring hur Lotta tycker att träningen fungerat svarar hon att hon tycker 

att Olle har utvecklats som person. Han vågar ta för sig mer, koncentrationen är bättre. Lotta 

upplever också att Olle tycker att det är roligare att läsa och hans handstil har blivit tydligare. 

Hon avslutar intervjun med att hon hoppas att flera skolor ser betydelsen av motorisk träning. 

 

4.3 Intervju med fritidspedagog 
Anna är fritidspedagog med utbildning inom träningsprogrammet INPP. 

 På den första frågan om pedagogens syn på motoriken betydelse menar Anna att 

förutsättningarna för en bra inlärning är att motoriken, reflexer etc. fungerar. Hon förklarar 

vidare att man kan upptäcka de barn som behöver motorisk träning genom att studera deras 

grovmotorik. Man kan då märka en stel kroppshållning samt svårigheter med samordning av 

rörelser. Vid finmotoriska svårigheter kan man märka att barnet har svårigheter att klippa, 

rita, skriva och pyssla.  

   På frågan kring hur man som fritidspedagog kan stärka barnet i sin motoriska utveckling, 

svarar Anna att de dels arbetar med barnen och deras individuella mål. De tittar då på vilket 

behov som finns. Har man ett barn som behöver stärkas i sin grov/fin motorik så tittar man på 

situationen och hur man kan stärka barnet i fråga. 
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 Motivationen är en viktig del när det gäller motorikträningen. Anna berättar att hon har fått 

frågan av barnen varför man behöver träna sin motorik. Hon svarar då att det är bra för att 

knoppen och kroppen ska orka jobba tillsammans. Anna menar vidare att det är viktigt att 

barnet känner meningsfullhet. Det ska vara en lagom balans mellan krav och lustfylldhet. Ett 

tips är att barnet får ta med sig en kompis och att man lockar med roliga övningar.  

  Anna berättar att de är åtta utbildade pedagoger/lärare som fått utbildning i 

träningsprogrammet INNP, en utbildning som pågick i två dagar och var förlagt i ett annat 

län. Skolan har ett regelbundet samarbete med den ”skolan” och utarbetar även tillsammans 

individuella träningsprogram till de barn som är i behov av det. Utvärdering och uppföljning 

görs kontinuerligt i samverkan med det berörda barnet och vårdnadshavare. 

Anna poängterar här vikten av en god samverkan med hemmet. Vårdnadshavarnas stöd och 

medverkan är otroligt viktigt! På frågan om hon som pedagog har märkt resultat av träningen 

så svarar hon att det är en lång tids träning, vilket gör att man successivt kan se utvecklingen. 

Hon berättar vidare att hon har märkt en ändrad kroppshållning hos barnen samt att de 

utstrålar en annan säkerhet. Det kan också bli märkbart i situationer som vid gymnastiken, då 

man kan se barnets i rörelse. När barnen hoppar hopprep, ålar, kryper etc. 

   Anna tycker att programmet fungerar bra och att det är roligt. Det som hon tror kan vara 

svårt är om man möter skepsis från föräldrar eller kollegor. Dock har detta inte varit några 

svårigheter på den nämnda skolan enligt Anna själv. 

   Avslutningsvis i intervjun talar hon om hur intresset väcktes kring motorikträningen. Hon 

hänvisar till skolans speciallärare, en eldsjäl som inspirerat och väckt både kunskapen och 

intresset till liv på skolan.  

 

4.4 Intervju med speciallärare 
Eva har arbetat som speciallärare i många år. Innan arbetade hon som mellanstadielärare och 

har även arbetat med undervisning utanför Europa. Hon berättar att första gången hon hörde 

talas om motorikens betydelse för inlärningen var på 80-talet. Hon hade då främst arbetat med 

lite större barn och kände då att hon saknade kunskap om barns utveckling i de yngre 

åldrarna. Hennes intresse växte och hon skaffade sig kunskap i grundläggande läsinlärning för 

de yngre åldrarna. 

 

Eva berättar vidare att hon i mitten av 90-talet fann inspiration av Janet Voss och Gordon 

Dryden, författare till Inlärningsrevolutionen, och därmed väcktes också intresset kring 
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kopplingen mellan lärandet och hela människan. Hon berättar vidare att hon upplevde en 

”jättekick”, då hon försökte förstå lärandet och dess koppling med hjärnans funktioner och 

rörelsens betydelse. Det hon märkte på slutet av 90-talet var att motorikens koppling till 

inlärning bemöttes med en vis skepsis. Idag har ämnet allt mer diskuterats, dock tror Eva att 

man inte jobbar medvetet förberedande med motorikträning på så många skolor i samma 

utsträckning som på hennes skola. 

   Eva förklarar att det finns många faktorer i barns motoriska utveckling och lärande. Syn och 

hörsel påverkas i den motoriska utvecklingen där också koncentration, balans och reflexer 

hänger intimt samman med motoriken. När Eva talar om motorikens betydelse menar hon att 

det är en stor grundsten i människan lärande. Kroppen utvecklas inifrån och ut. 

   Hon talar om barn med osäker motorik och förklarar att mycket energi går åt att hålla 

kroppen i styr för de barn som har den osäkerheten. När mycket kraft och energi går åt för att 

utöva en rörelse eller aktivitet, kan fokusen helt tappas på det man gör. Det blir då svårare att 

ta in informationen och lärandet kan på så vis drabbas. 

   Evas inställning när det gäller att hjälpa dessa barn bygger dels på tanken att förebygga, inte 

bara behandla! Det handlar om att skapa goda förutsättningar för lärandet. 

   Eva talar om barns reflexer och att kvar varandet av vissa reflexer kan medföra hinder i den 

fortsatta motoriska utvecklingen. 

 

På frågan kring hur man upptäcker de barn som är osäkra i sin motorik menar Eva att det 

främst handlar om kunskap. Det är viktigt med grundläggande kunskap kring barns motoriska 

utveckling. Ett flertal pedagoger på skolan har därför fått utbildning i det träningsprogram 

som skolan arbetar efter. På skolan samarbetar Eva med dansläraren som genom lekfulla 

rörelser och lek kan få en bild av barnets behov av motorikträning. Dessa observationer görs 

redan tidigt i förskoleklass, för att från början ge dessa barn förutsättningar att utveckla sin 

motorik. När man lokaliserat dessa barn som behöver träning, så skapar man mindre grupper 

som tillsammans med utbildade pedagoger får följa ett träningsprogram (INPP). Träningen 

följer ett visst program och bedrivs tre dagar i veckan. Övningarna tränar b.l.a balansen, 

styrka, nackstabilitet och koordination. För att se om barnet har utvecklats genom övningarna 

har man s.k. avstämningsövningar. Då tittar man på hur barnet utför övningarna och om 

behovet finns för repetition av övningarna. 

   På frågan kring hur man kan utveckla arbetet med motorik och inlärning anser Eva att 

utbildning och medvetenhet är viktigt i arbetet. Hon tar också upp betydelsen av forskning 

som med sin tydlighet kan visa på sambandet, och på så sätt väcka nyfikenhet kring ämnet. 
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   När det gäller att se resultatet av träningen så menar Eva att man kan se hur barnet 

utvecklats motoriskt, dock kan man inte säkert veta om träningen har skapat bättre 

förutsättningar för lärandet, t.ex. minskat risken för läs och skrivsvårigheter. Det finns enligt 

Eva inga raka svar när det gäller motorik och inlärning, man sambandet finns där.  

 

  4.5 Intervju med idrottslärare  
Katrin är i grunden idrottslärare och började arbeta på högstadiet och gymnasiet på mitten av 

70-talet på olika skolor i Södra Sverige. Hennes intresse kring barns motorik väcktes, då hon 

hos ett flertal ungdomar såg en viss osäkerhet. Önskan om att kunna hjälpa dessa barn redan 

från skolstarten, fick Katrin att börja jobba med barn i de yngre åldrarna. Hon såg då 

möjligheterna att bemöta dessa barn, som så ofta sågs som ”fumliga, lata och klantiga” av 

omgivningen. Idag arbetar Katrin tio procent som idrottslärare för årskurs ett till tre. Den 

övriga tiden arbetar hon med sensomotorisk träning. Hon har även fått utbildning (år 2000) i 

INPP- programmet, en utbildning utformad av Peter Blythe och Sally Goddard. 

Katrin tar emot barn ifrån olika skolor och andra orter. Hon utformar träningsprogram för 

barnen, samt har uppföljningar. 

   Katrin talar om motorikens betydelse som en förutsättning när det gäller inlärning och 

beteende. Det kan handla om hur barnet håller i en penna, huruvida barnet kan sitta stilla på 

en stol eller hur ögonen arbetar. Katrin tar även upp betydelsen av sensomotoriken när det 

gäller rörelsemönster och beteende. Katrin tar upp olika delar som är centrala för motoriken 

och menar att man bör titta på alla delarna för att få en bild av vilka delar som är säkra och 

vilka som ”busar”. De tre viktiga delarna omfattar dels de motoriska färdigheterna (balans, 

koordination, reflexer), de visuella (uppfattningen av vad man ser) och de auditiva 

(uppfattningen av vad man hör). Dessa tre delar påverkar varandra. Det kan t.ex. handla om 

att barnet har svårigheter att sitta stilla, vilket kan bero på att ögonen inte följer med då barnet 

försöker läsa en text. Det bidrar i sin tur till trötthet, då mycket energi går åt till att utföra 

handlingen, brister även orken. 

   Katrin talar om olika grupper av barn som har motoriska svårigheter. Dels finns det de tysta, 

försiktiga barnen. Det finns också den grupp av barn som ”lurar” sin omgivning, genom att 

barnet är mycket aktivt och orädd. Katrin förklarar att en del barn kan gå igenom den första 

delen av skolan, utan att omgivningen märker osäkerheten. Dock blir det synbart i takt med att 

kraven i skolan ökar. 
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  Dessa barn blir ofta tröttare än andra barn. Det kan förekomma huvudvärk, obehag av vissa 

ljud. Socialt undviker barnet att leka med fler barn samtidigt, det kan också märkas på att 

barnet inte tycker om att rita. Det kan också omfatta svårigheter att krypa, åla, klättra etc.  

   Katrin talar om betydelsen av rörelse och menar att det är viktigt för alla barn med den 

dagliga rörelsen. Det som är viktigt är att vara medveten om att vissa rörelser är mer 

utvecklande än andra. Katrin nämner några typer av övningar som baseras på barnets tidiga 

rörelser och som b.la tränar stabiliteten. Dessa övningar omfattar mag och rygg läge. 

Katrin berättar om en studie i England där man har tittat på resultatet av olika 

träningsprogram. Programmet INPP som omfattar dessa mag och ryggövningar visade på ett 

bättre resultat än andra program som deltog i studien. Man kunde se ett märkbart resultat, där 

flertalet barn utvecklade en bättre balans, nackstabilitet, koordination etc. 

   Katrin berättar om hur hon som arbetar med dessa barn, kan se en utveckling genom 

träningen. Hon menar att det kan se lite olika ut, beroende på vilka svårigheter barnet har. 

Det kan handla om att barnet är mer positivt till sina läxor. Barnet orkar mer. Handstilen kan 

ha förbättrats. Katrin berättar om en pojke som i början av året använde hela A4 pappret för 

att skriva sitt namn. Idag visar pojken på en mer kontrollerad handstil. 

   På frågan kring hur man kan utveckla motorikträningen i dagens skolor och hur arbetet för 

närvarande ser ut, menar Katrin att det handlar om att skaffa sig kunskap i ämnet. Hon menar 

att det finns en medvetenhet kring leken och rörelsens positiva betydelse, men dock inte svar 

på frågan varför vissa övningar är utvecklande. Katrin poängterar vikten av att som personal 

medvetet välja lekar och övningar som utvecklar och stimulerar barns motorik på ett roligt 

sätt. På idrotten kan man anpassa lekar och övningar efter behoven i gruppen. Man kan genom 

stationslekar träna vissa delar för det enskilda barnet utan att det blir synbart för gruppen. På 

så sätt blir det en naturlig del i undervisningen. 

   Katrins grundtanke när det gäller arbetet med dessa barn är att inte arbeta med det som är 

svårigheten, utan istället arbeta med övningar som skapar nya förutsättningar att lyckas med 

det som från början var svårt.  

4.6 Observation av ett motoriktränings pass. 
Följande text är en sammanställning av arbetsmetoden(INNP) som jag observerat i årskurs ett 

på den valda skolan. 

Denna träning utförs femton minuter, tre dagar i veckan. Fritidspedagogen har utbildning i 

programmet. 
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Pedagogen startar motorikpasset med en lätt uppvärmning, då barnen får jogga på stället. 

Sedan följer en basövning som b.l.a tränar balansen. Barnen ska med utsträckta armar snurra 

ett varv, först åt det ena hållet följt av det andra. 

Pedagogen visar sedan två nya övningar som tränar dels nackstabiliteten samt koordinationen. 

Barnen får ligga på rygg med lätt böjda knän, händerna vilandes på golvet samtidigt som de 

lyfter huvudet och tittar upp mot sina knän. Vid den andra nya övningen ligger barnen på 

mage och drar upp benet i krypläge. Detta upprepas med både höger och vänster ben. 

   Avslutningsvis visar pedagogen en tidigare känd övning för barnen, då de får ligga på rygg 

med sina knän lätt böjda samtidigt som de göra parerade rörelser med armarna. 

Pedagogen instruerar barnen vid varje övning. Hon visar genom att själv göra övningarna. 

Hon går även runt och ser till att barnen har uppfattat övningen rätt. Hon berömmer barnen. 

Träningen avslutas för dagen och barnen går tillbaka till sin klass. 

 

    

 

 



27 
 

5. Analys 
För att kunna ge en förklaring till motorikens betydelse för barns inlärning bör man först och 

främst klargöra de faktorer och delar som omfattar motoriken. 

När det gäller motorikens betydelse för inlärningen, så finns det enligt olika författare och 

forskare ett flertal betydelsefulla delar i den grundläggande motoriken.  

   Ericsson(2005:19) beskriver motoriken som en livslång process, där många faktorer 

samverkar. Jagtoien et al(2002:61) menar att motoriken utvecklas i takt med barnets mognad 

och lärande. 

   Motoriken omfattas även av den s.k. Sensomotoriken, som berör våra sinnen och rörelser. 

Tillsammans samverkar dessa och därmed utvecklar oss som människor, där hörsel, syn, smak 

och känsel spelar en viktig roll i vår utveckling.  

   Eva som arbetar som speciallärare talar om olika faktorer som alla är viktiga delar i barns 

motoriska utveckling. Hon menar att koncentration, hörsel, syn, balans och reflexer hänger 

intimt samman med motoriken. De barn som har en osäker motorik, tappar lättare orken och 

koncentrationen, då mycket energi går åt till att utföra vissa rörelser och moment. Detta i sin 

tur påverkar lärandet. Eva talar också om kunskapen som ett viktigt verktyg när det gäller att 

upptäcka de barn med osäker motorik. Hon pekar även på motorikobservationer som metod 

för att kunna ge alla barn förutsättningar att utveckla sin motorik. Hon berättar om INPP och 

hur man arbetar med motorisk träning i skolan. 

   Katrin som är idrottslärare tar upp betydelsen av en utvecklad motorik som en förutsättning 

för barns inlärning och beteende. Hon tar upp flera viktiga delar som samverkar i barns 

motoriska utveckling. Katrin har genom INPP metoden märkt en förbättrad handstil, bättre 

ork och en mer positiv inställning till läxor hos eleverna. 

   Ett flertal forskare och författare menar att barns motoriska utveckling är en förutsättning 

för inlärningen, där flera delar samverkar. Reflexer som bör integreras och andra som 

utvecklas. Enligt Sohlman(2000:111) bör den motoriska utvecklingen följa ett mönster som 

bidrar till att vi lär oss att springa, gå, hoppa etc. 

   Fritidspedagogen Anna talar om motorikens betydelse som en förutsättning för en bra 

inlärning. Hon är själv utbildad inom INPP metoden och håller i motorikträningen på skolan. 

Hon talar om barn som har svårigheter med sin fin och grovmotorik . Det kan handla om att 

barnet har svårigheter med att klippa med sax, knyta skosnören, rita och pyssla. När det gäller 

grovmotoriken kan man se hur barnet rör sig. Det kan märkas genom en stel kroppshållning 

och svårigheter med att samordna rörelser. 
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Jagtoien(2002:113) tar upp olika orsaker bakom motoriska svårigheter och menar att faktorer 

som ärftlighet, sinnenas betydelse samt hämmandet av barnets utveckling spelar en central 

roll. Författaren menar vidare att det kan handla om finmotoriska och grovmotoriska 

svårigheter. Det kan också handla om ögats styrning och dess muskler, en faktor som kan 

påverka förmågan att följa med i en text. 

   Ericsson(2005:38) tar upp betydelsen av de s.k. automatiserade rörelserna. Hon förklarar att 

svårigheten ligger i att utföra en rörelse utan att tänka. Det kan också handla om att barnet har 

en svag muskelspänning, vilket påverkar förmågan att sitta stilla i klassrummet, vilket också 

påverkar inlärningen och skrivförmågan. 

   Flertalet forskare benämner betydelsen av de primitiva och posturala reflexerna, som en 

viktig del i den motoriska utvecklingen. Jonsson (2011) talar för att kvarvarande av vissa 

primitiva reflexer har sin förklaring i omognaden av det centrala nervsystemet. 

   Forskaren Sally Goddard talar om reflexernas betydelse som en del i barnets neurologiska 

utveckling. Hon talar också om att utvecklandet av vissa reflexer redan sker i fosterstadiet. 

Hon talar även om de kvarvarande reflexernas betydelse och dess påverkan på barnets 

utveckling när det gäller nya färdigheter. Forskning kring betydelsen av reflexer visar på 

koppling mellan avvikande reflexmönster, neurologiska avvikelser samt koppling till läs och 

skrivsvårigheter (Goddard, 2004:164). 

   Balansen nämns som en viktig del i barnets utveckling. Balansen påverkar b.l.a vår förmåga 

att lära oss gå. Ericsson(2005:38) talar om betydelsen av det vestibulära systemet och menar 

att balans, koordination, rörelseförmåga, syn och hörsel spelar en central roll i sambandet 

mellan inlärning och rörelse. Balansen spelar också en viktig roll när det gäller 

skrivinlärningen, då hand och armrörelserna påverkar barnets finmotorik. 

   Klassläraren Karin kan utifrån sitt perspektiv se barnet i dess läs och skrivinlärning. Hon 

kan se om barnet uppvisar brister i sin koncentration, sitt rörelsemönster som i sin tur b.la. 

påverkar handstilen, förmågan att sitta stilla och bristande ork att utföra skolarbetet. Det som 

hon menar är viktigt är att se bakom svårigheten, för att kunna hjälpa barnet på ett bra sätt. 

   Flertalet av forskare tycks vara eniga om att motoriska svårigheter påverkar 

koncentrationen, då stor energi går åt till att utföra rörelsen eller handlingen. Det i sin tur 

påverkar självkänslan och motivationen hos barnet, vilket resulterar i att koncentrationen 

brister. Ericsson(2005:70) har genom olika studier kommit fram till att hälften av de barn som 

har någon form av motoriska svårigheter även har koncentrationssvårigheter. 
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Ericsson(2007) visar med sitt projekt Bunkefloprojektet att man utifrån motorikobservationer 

undersökt kopplingen mellan barns motoriska utveckling och dess påverkan på 

skolprestationer. Genom att jämföra olika grupper av barn, med olika grader av svårigheter 

har man konstaterat att den motoriska träningen påverkar skolprestationer positivt. Man har 

också genom olika tester på elevgrupperna upptäckt ett samband mellan motoriska svårigheter 

och läs och skrivsvårigheter. Ericsson talar också om vikten av att tidigt se de barn som är i 

behov av motorisk träning. Genom observationsschema kan man synliggöra barnens behov, 

något som kräver kompetens hos personalen. 

   Ericsson (2009:5) har arbetat med framtagandet av olika motoriska övningar(MUGI) som 

handlar främst om att träna barnets grovmotorik. Dessa övningar bör enligt Ericsson vara 

lustfyllda och meningsfulla för barnet. När det gäller motorisk träning i skolan menar 

Ericsson vidare att man genom olika studier har fått fram motorikträningens positiva inverkan 

på koncentrationen och därmed även inlärningen.  

   I min intervju med Lotta som är mamma till Olle fick jag en förälders syn på motorikens 

betydelse för inlärningen. Lotta talade dels om motoriken som en mognadsfråga 

och att det går ”hand i hand” med inlärningen. Hon menar också att det påverkar 

koncentrationen och förmågan att sitta stilla i klassrummet. Olle var till synes en tystlåten 

pojke som inte riktigt vågade ta plats. Det som Lotta märkte av var svårigheter med 

finmotoriska rörelser såsom att forma siffror och bokstäver. Han behövde också extra stöd i 

sin läsning. Genom träningsprogrammet INPP har Olle utvecklats som individ och vågar ta 

för sig mer och har en märkbart förbättrad koncentration. Olle själv har blivit mer positiv till 

läsningen och har fått en tydligare handstil.  

   Träningsprogrammet INPP är en metod som omfattar regelbunden träning i mindre grupper. 

Programmet kräver utbildad personal med kompetens inom området. Goddard(2012) som är 

en del i utförandet av metoden poängterar vikten av utbildning inom området. Hon menar 

också att man har sett positiva resultat av träningen genom en ändrad kroppshållning och ett 

förbättrat kroppsmönster hos majoriteten av de barn som deltagit i programmet. Goddards 

förhoppning om framtiden är att INPP metoden blir en del i skolverksamheten i allt fler skolor 

och länder. 

    Fritidspedagogen Anna talar om vikten av motivation när det gäller motorikträningen. 

Träningen ska kännas meningsfull och rolig för barnet. Det framkommer i intervjun av att 

Anna kan se en ändrad kroppshållning hos en del av barnen och en annan säkerhet som 

resultat av träningen. 
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Anna har genom INPP träningen visat på hur man kan arbeta med att träna motoriken genom 

olika övningar. Hon instruerar barnen genom att själv visa hur övningarna utförs. Hon 

berömmer barnen och lägger stor vikt på att träningen ska vara rolig och meningsfull för 

barnen. 

   Samtliga nämnda perspektiv har gett sin syn på motorikens betydelse när det gäller 

inlärningen. Klassläraren har gett sin syn på motorikens betydelse och dess koppling till 

koncentration och läs och skrivinlärning i klassrummet. Här framgår det också att man lägger 

stor vikt på samverkan när det gäller att upptäcka och hjälpa de barn som har en omogen 

motorik. 

   Genom intervjun med föräldern så fick jag ta del av hur man som förälder kan se sitt barn 

utvecklas genom regelbunden motorikträning i skolan. 

   Andra aspekter som framkom genom intervjuerna var vikten av motivation, samverkan och 

kunskap kring ämnet motorik och inlärning. Genom att man tidigt i skolan kan se barnets 

motoriska utveckling och behov kan man hjälpa dessa barn att skapa goda förutsättningar för 

lärandet. 

   Man har genom träningsmetoden INPP visat på ett märkbart resultat när det gäller dess 

koppling till inlärning. Lärare, pedagoger samt föräldern pekar på dess betydelse för barnets 

personliga utveckling samt dess positiva inverkan på koncentrationen och skriv och 

läsinlärningen. 
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6. Slutsatser 
När det gäller resultatet av mina intervjuer så kan jag konstatera att motoriken har en 

betydelse i barns inlärning, dock kan det vara svårt att enbart nämna motoriken som en ensam 

faktor. Ett gemensamt tankesätt både hos forskare och genom resultatet av mina intervjuer 

visar på att motoriken är en betydelsefull förutsättning för inlärningen.  

   Reflexernas betydelse i barnets motoriska utveckling tycks idag vara en mycket diskuterad 

faktor när det gäller barns motoriska utveckling kopplat till lärandet. Vi kan genom 

forskningen se sambandet mellan kvarvarande reflexer som i sin tur kan vara en faktor i den 

omogna motoriken. Det i sin tur skapar svårigheter att fokusera på skolarbete, sitta stilla på 

stolen eller att forma bokstäver, då stor energi och ork går åt till att utföra den tänkta rörelsen. 

   Koncentrationen har även framgått som en betydelsefull del i barnets inlärning och har visat 

på stark koppling till motoriska svårigheter. En osäker motorik kan påverka barnets 

självkänsla, vilket i sin tur påverkar skolprestationer. 

   Jag anser att motoriken omfattar många delar, vilket gör att det kan vara svårt att peka på en 

specifik faktor som har betydelse för inlärningen. 

   När det gäller motorisk träning i skolan så visar forskningen tydliga bevis på att fysisk 

träning främjar inlärningen. Jag har genom mitt syfte i denna undersökning visat på 

motorikens betydelse för barns inlärning genom att ställa mitt resultat av undersökningen i 

förhållande till litteratur och tidigare forskning inom ämnet.  

   Jag har observerat INPP som träningsmetod, vilket har gett mig en syn på hur man arbetar 

med metoden, hur man lär ut och vilket resultat man kan se på sikt. Dessa resultat har jag fått 

bekräftat genom mina intervjuer, då man har pekat på dess betydelse för den personliga 

utvecklingen och som en förutsättning för inlärningen. Jag är själv förälder och har genom 

mina egna barn sett resultat av motorikprogrammet INPP. Jag vill med det stärka beläggen för 

dess inverkan på skriv och läsinlärningen b.la genom en märkbart förbättrad koncentration 

och en tydligare handstil. 

   Enligt intervjupersonerna är kunskap inom ämnet en viktig del i arbetet. Har man inte 

kunskapen kan det också vara svårt att finna de rätta ”verktygen” till att hjälpa dessa barn.  

När det gäller föräldrasamverkan så är det viktigt att förmedla kunskapen kring barns motorik 

och dess inverkan på inlärningen. På så sätt kan man öka förståelsen och även förmågan att 

hjälpa sitt barn på bästa möjliga sätt. 

   Jag har uppfyllt mitt syfte med detta arbete och för mig har sambandet klarnat och därmed 

den röda tråden som följer oss från fosterstadiet, genom den tänkta utvecklingen, som inte 
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alltid är så enkelspårig. Jag anser att samtliga perspektiv är nödvändiga för att få en 

helhetsbild när det gäller betydelsen av motoriken och dess inverkan på barns inlärning. 

   Vidare kan man diskutera varför motorikens betydelse inte har uppmärksammats mer inom 

skolverksamheten. 

    Fortsatt forskning inom ämnet motorik och dess koppling till inlärning, tror jag kan ge 

ytterligare svar på frågan och förhoppningsvis växer även kunskapen inom ämnet och fler 

skolor får upp ögonen för motorikens olika delar och betydelse för inlärningen. 
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7 Metoddiskussion 
När det gäller mina val av metoder vill jag främst belysa det breda perspektivet på motorikens 

betydelse, vilket jag fick genom mina intervjuer. För att förstå motoriken som en förutsättning 

för vidare inlärning bör man se barnet genom de olika perspektiven som lärare, pedagoger och 

föräldrar kan ge. Man bör även få klarhet kring begreppet motorik och dess olika delar för att 

förstå hur det kan påverka inlärningen, något som jag fick genom min litteraturstudie. 

   Genom mina intervjuer och observationen av INPP metoden fick jag en tydlighet kring hur 

man arbetar och lär ut de olika övningarna till eleverna, vilket på sikt har gett resultat hos 

många elever genom dels en ändrad kroppshållning, förbättrad koncentration och en tydligare 

handstil. Dock tror jag att det kan vara svårt att enbart dra slutsatsen utifrån ett 

observationstillfälle när det gäller motorikträningen. 

   Det som skulle vara intressant när det gäller observationen av träningsmetoden INPP, är att 

man under en längre tid får observera samma elevgrupp. På så sätt kan man se den märkbara 

utvecklingen hos det enskilda barnet genom de olika övningarna som bland annat stärker 

balans, nackstabilitet och koordination. Det är här som betydelsen av intervjustudien blir 

synlig, då man kan koppla den motorikutvecklande träningen till inlärningen genom att ta del 

av intervjupersonernas perspektiv. Tillsammans skapar det en helhetsbild av vad motoriken 

innebär, hur vi kan arbeta för att stärka barns motorik och framförallt, dess betydelse för 

inlärningen!  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

Fritidspedagog/lärare/speciallärare/idrottslärare 

 

Om motorikens betydelse för barns läs och skrivutveckling. 

1. Hur ser du på motorikens betydelse när det gäller barns inlärning? 

2. Hur kan du som lärare/ fritidspedagog/speciallärare se barns olika motoriska 

utveckling? 

3. Hur kan man inom fritidsverksamheten/skolan stärka barns motoriska förmåga, 

både generellt och för de barn som man ser har extra behov av träning? 

4. Arbetar skolan/fritids med motorisk träning? Och i så fall hur? På vilket sätt kan 

man se att barnet har utvecklats motoriskt genom träningen?  

5. På vilket/vilka sätt tror du man kan utveckla motorikträningen? 

6. Hur tror du att man arbetar på andra skolor när det gäller motorikträning? 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

Förälder till barn som deltar i motorikträningen INPP 

1) Viken syn har du på motorikträningen och motorikens betydelse för barns inlärning? 

2) Vilken information har du fått ifrån skolan gällande ditt barns motoriska utveckling? 

3)  Hur har ni märkt att ert barn är i behov av extra motorisk träning, hemma samt i 

skolsituationen. 

4) Hur länge har ert barn fått extra träning? 

5) Har ni som föräldrar märkt resultat av träningen? Och i så fall på vilka sätt? 

6) Tror du att flera skolor jobbar med motorisk träning och i så fall, i vilken form tror du? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


