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Abstract 
Syftet med detta examensarbete är att studera motorikens betydelse för läs- och skrivinlärning 

samt att undersöka pedagogers uppfattning om hur rörelseträning påverkar läs och 

skrivinlärning. Forskning visar att rörelse har betydelse för läs- och skrivinlärning när rester 

av reflexer från småbarnsåren kan försvåra läs- och skrivinlärning när koncentration och 

handmotoriken störs. Koncentrationsförmåga har en indirekt betydelse för läs- och 

skivinlärningen när detta till viss del kräver koncentration från barnet sida. Forskning visar 

även att mer rörelseövning i skolan ökar barns skolresultat i svenska och barn med läs- och 

skrivsvårigheter stärker sina resultat. Det finns även forskare som menar att motorik och läs- 

och skrivinlärning inte har något samband men vi fann inga forskningsresultat som stödjer 

deras torier. 

Vi ville därför undersöka verksamma pedagogers uppfattning om detta. Intervjuerna 

genomfördes med pedagoger verksamma i Norrbotten och intervjuerna genomfördes på olika 

skolor. Resultatet visade att alla pedagoger vi intervjuat arbetade med rörelser på något sätt 

under skoldagen varav en skola arbetade målinriktat med ett rörelseprogram i syfte att öka 

rörelsemönster samt läs- och skrivinlärningsförmågan. Slutsatsen av rapporten visar att 

intervjuade pedagoger anser att rörelsen har stor eller mycket stor betydelse för läs och 

skrivinlärningen.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   4 

Förord  
Vi vill börja med att tacka alla inblandade i detta examensarbete. Vi vill tacka våra 
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Inledning 
Intresset för detta ämne började under vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu). Där 

observerade vi att elever med motoriska brister ofta men inte alltid har problem med läs och 

skrivinlärning. Eleverna med grovmotoriska brister kunde även ha problem med 

koncentrationsförmågan samt handmotoriken. Vi ville ta reda på om förhållandet mellan 

motoriska brister och läs- och skrivinlärning hänger ihop eller om våra observationer var 

felaktiga samt verksamma pedagogers uppfattning. Målet med examensarbetet är att studera 

pedagogers syn på samband mellan motorik och läs- och skrivinlärning. Vi har utgått från 

våra egna erfarenheter, litteraturstudier, vfu och intervjuer.  

 

Bakgrund 
I bakgrunden redovisas forskningsresultat som visar att motoriken har ett samband med läs- 

och skrivinlärning samt även forskare och praktiker som inte delar denna uppfattning. 

Bakgrunden tar även upp olika fakta som är relevant kring ämnet motorik och läs- och 

skrivinlärningen. Utifrån den litteratur och forskning som tagits del av känns de viktigt att 

dessa delar finns med i arbete för att få övergripande bild. Dessa delar omfattar reflexer, 

motorikens utveckling, tidiga rörelsemönster men även perception och hjärnas tillväxt. 

Bakgrunden tar även upp kortfattat om läs- och skrivinlärning samt olika metoder som kan 

förekomma i skolan.  

 

Teorier 

Rousseau (1712-1778) räknas till upplysningsfilosoferna. Kännetecknande för upplysningen 

är tilltron till kunskap och rationellt vetande. Kunskapen skall frigöra människorna och 

förändra samhället. Människan är en del av naturens ordning och kunskap om denna ordning 

kommer till människan genom hennes sinnen. Naturens processer är långsamma och skall inte 

påskyndas menar upplysningsfilosoferna. Sinneskunskap är den kunskapsform som 

kännetecknar den tidiga människan och det växande barnet. Kunskapen består av intryck som 

verkar direkt på de fem sinnena. Hörsel, syn och lukt kan fånga intryck av föremål som finns 

på avstånd och känsel och smak fodrar närhet eller direkt beröring med föremålen.(Stensmo 

1994)   

Rousseau ansåg att barnen lär genom rörelser. Barnet har ett behov av att röra armar, ben och 

röstorgan, dess skrik och stojande är en förutsättning för organens utveckling. Rousseau var 

negativ till att linda barnen, detta hindrade dem från att röra sig och detta gjorde slut på dess 

krafter och försenade deras tillväxt. (Att linda barnen menas att man lindar lakan runt kroppen 

på spädbarnen så det inte kan röra sig alls.) Rousseau menade också att lärandet inte skulle 

påskyndas, barnen skulle få vara barn så länge som möjligt. Alla barnets rörelser föreskrivs av 

krav från dess natur och dess naturliga behov. (Stensmo 1994)  

 

Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog vars verk kom att bli känt i västvärlden under 

1960-talet. Vygotskij utvecklar ett synsätt där kunskapsprocessen ses som en förmedling, det 

vill säga barns utveckling och lärande sker i samspel med dess sociala och kulturella 

omgivning skriver Gunilla Lindqvist (Vygotskij 1934). Vygotskij ansåg att det bland eleverna 

i en klass fanns variationer mellan elevernas mognad och verksamheten måste anpassas 

individuellt. Verksamheten i klassrummet är social och eleverna lär av varandra. 

Skrivförmågan utvecklas enligt Vygotskij efter talet. Skriften är en ersättning av det talade. 

Skriften börjar redan hos det lilla barnet med synliga gester. Att göra dessa gester är att teckna 

i luften och dessa tecken är meningsbärande med en betydelse. Gesterna kan ersätta verkliga 
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föremål. I leken utvecklas det talade ordets symboler och detta kan överföras till skriften. 

Barn kan också skriva innan det kan bokstäverna. Krumelurer på ett papper har ett symboliskt 

värde för barnen innan de har lärt sig de rätta skrivtecknen. Det skrivna ordet är ett 

kommunikationsmedel som bär ett budskap till en annan. Skrivprocessen är därför vara 

meningsfull för barnet. (Stensmo 1994)  

 

 

Piaget (1896-1980) var en schweizisk pedagog, filosof, kunskapsteoretiker, biolog och 

utvecklingspsykolog. Han ansåg att barns tankeutveckling genomgår olika faser och är 

biologiskt betingade. Barnen kan inte tillgodogöra sig kunskap som är för avancerade för 

deras biologiska utveckling skriver Egil Ruuth (Piaget 1968). Piagets teori är mest känd som 

en teori om intellektuell utveckling, om hur barnet tänker och hur tanken ändrar karaktär från 

födsel till vuxen ålder (Imsen 2000). Piaget delade in den intellektuella utvecklingen i sex 

stadier, reflexerna, de första motoriska vanorna och varsebildning, sensomotorisk, den 

intuitiva och känslornas stadium, logikens början och slutligen det abstrakta stadiumet. I 

praktiken har detta lett till föreställningen om att när ett barn är i en viss ålder befinner sig 

denne på en utvecklingsnivå. I pedagogiskt sammanhang blir det en uppgift att skräddarsy 

undervisningen efter nivåns hemligheter. (Imsen 2000) När det gällde kroppen och dess 

rörelser ansåg Piaget att ju bättre ett barn kan kontrollera sina rörelser, desto större frihet får 

de att koncentrera sig på problemens mer abstrakta aspekter. Han ansåg även att de 

grovmotoriska och finmotoriska rörelserna står nära samband med varandra. De kroppsdelar 

som utför de finmotoriska rörelserna förs genom den grovmotoriska rörelseaktiviteten till 

positioner som är lämpliga för deras funktion. (Furth och Wachs 1978) Piaget menade att 

fröet till språkutveckling är tack vare barnets härmningsförmåga som enligt honom utvecklas i 

nära anslutning till den sensomotoriska intelligensen. Dessa handlar om enkla kroppsrörelser 

som blir mer komplicerade. Ljudhärmningen utvecklas på samma sätt och när ljudhärmningen 

sätt i relation till handlingen  kommer språkets utveckling att ta sin start (Piaget 1968). 

  

 

Teorierna visar att motoriken indirekt har betydelse för läs- och skrivinlärningen. Filosoferna 

Rousseau och Piagets teorier visar att rörelsen har betydelse för barns utveckling och lärande 

och har på så sätt en indirekt betydelse för läs- och skrivinlärning. Vygotskij teorier stödjer 

detta när han menade att barnens väg till skriftspråk börjar med att barnet tecknar rörelser i 

luften.   

 

 

Piaget (1896-1980) och  Rousseau (1712-1778) ansåg att rörelsen är betydelsefull för barnets 

utveckling. Två nutida praktiker inom området Holle (1976) och Sohlman (2000) skriver att 

barnen måste ges tillfälle och stor möjlighet till rörelse under de första levnadsåren. De menar 

att barn som inte getts denna möjlighet kan ha kvar rester av reflexer som normalt ska 

försvunnit under det första levnadsåret. Dessa reflexer  kan medföra att barnets läs- och skriv 

utveckling  påverkas negativt. Barnets första reflexer, de primära reflexerna lägger grunden 

till barnets grovmotorik. Ur de grovmotoriska rörelserna växer finmotoriken fram,  Holle 

(1976) beskriver att barnet först använder hela armen vid ritandet men desto mer barnet 

utvecklas kommer handmotoriken, det vill säga finmotoriken att utvecklas så att barnet inte 

använder  hela armen utan endast handrörelser när denne ritar eller skriver. Vygotskij menade 

att barnen leker sig till lärande. När barnen leker att de skriver i form av låtsatsskrift så 

menade Vygotskij att barnen kan skriva innan de kan de rätta skrivtecknen.  
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Holle (1976), Sohlman (2000) med erfarenhet från sina tidigare arbeten med barn med 

inlärningssvårigheter. Dessa menar att barn som har liten möjlighet att röra sig i 

småbarnåldern kan ha kvar reflexer som normalt borde försvunnit eller ingått i annan rörelse. 

Kvarstående reflexer kan medföra rörelsesvårigheter som kan ha betydelse för  läs och 

skrivförmågan. Forskning som stödjer Holle och Sohlman har genomförts i England år 2000 

av specialpedagogen och forskaren McPhillips. På Irland genomförde dr Julie-Anne och 

Jordan- Black år 2006 forskning kring samma ämne.   

  

Tidigare forskning  

McPhillips vid  Queen´s University Belfast (http://www.qub.ac.uk) har bedrivit forskning 

kring vad som händer om medfödda reflexer som inte inhiberats. Det vill säga medfödda 

reflexer som normalt ska ha försvunnit eller integrerats i en annan rörelse barnet har kontroll 

över. Han har funnit att enkla rörelseövningar för att eliminera rester av tidiga reflexer har 

stor inverkan på barn med läs och skrivsvårigheter. McPhillips erfarenheter som speciallärare 

där han arbetade med barn med inlärningsproblem gav honom iden till ett rörelseprogram som 

tar bort reflexer som förhindrar för barns inlärningsförmåga.  

 

År 2000 genomförde McPhillis en studie tillsammans med forskar Hepper PG och Mulhern G 

vid School of Psychlogy, Queen´s University of Belfast. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

Studien genomfördes på 60 elever som var åtta till elva år. Samtliga elever hade rester från 

tidiga reflexer kvar bland annat den asymmetriska toniska nackreflexen. Denna reflex 

påverkar handkoordinationen och ska ha försvunnit helt när barnet är tre till fyra månader. 

Alla elever i studien hade inlärningsproblem. De 60 eleverna delades in i grupper var av en 

var placebogrupp, den andra gruppen arbetade efter ett rörelseprogram som tar bort reflexer 

som borde vara inhiberad. När man jämförde placebogruppen (de som inte fått ta del av 

rörelseprogrammet) och de som tagit del av rörelseprogrammet visade resultatet att det finns 

ett tydligt samband mellan svårigheter att kontrollera rörelsen och läs svårigheter.   

 

Forskning kring samma ämne bedrevs av Dr Julie-Anne och Jordan-Black 2006. Forskningen 

genomfördes i 13 skolor i Norra Irland över en tvåårs period på över 1000 barn, Dr Julie-

Anne säger till BBC News i en intervju.  "The results have shown that the children who received 

primary movement significantly increased their standard score in maths, spelling and reading." (Dr Julie-

Anne http://news.bb c.co.uk) Resultatet förbryllar skeptiker som anser att rörelse inte 

påverkar läs- och skrivförmågan.  

Myrberg (2003) skriver att forskare anser att motoriken inte har något samband med 

läsförmågan. Läsning är något abstrakt och lärare borde ge direkta instruktioner gällande ljud 

och bokstäver. Myrberg skriver att forskare menar att fysisk rörelse är bra i den mening att 

barnen mår bättre och får bättre rörlighet och det medför att barnen börja finna glädje i 

läsning. Myrberg skriver att forskare menar att läsningen handlar om att läsa och det är den 

träningen barn bör ägna sig åt.  Elbro (2004) skriver också att det inte finns något samband 

mellan motoriken och läsutveckling. Hon anser att det är en myt att det skulle finnas något 

samband mellan utvecklingen av motorik, språk och läsning. Inga undersökningar har 

framlagt någon dokumentation för att arbete med motorisk stimulering eller med integration 

av syn och motorik skulle ha någon väsentlig verkan på den senare läsutvecklingen. Elbro 

anser också att man kan bespara sig och eleverna omaket med speciell motorisk träning i 

förskoleåldern  för att stimulera elevernas läsutveckling. Hon påpekar dock att det kan finnas 

klumpiga elever i skolan som har motoriska problem men att detta inte är ett kännetecken för 

att de skulle ha skriftspråkliga svårigheter.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.qub.ac.uk
http://news.bb
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Ericsson (2005) anser att motorisk träning har en positiv effekt på barns skolprestationer. 

Elever med små eller stora brister i motorik kan genom fysiks aktivitet påverka sina 

skolprestationer. Skolprestationer som till exempel läs och skrivning.  

 

Läs och skrivutveckling.   

Från början engagerar sig barnet i bilder som finns i böckerna. Barnets syn på läsningen är att 

barnet tror att den vuxne berättar utifrån bilderna. Så småningom kommer barnet underfund 

med att läsningen sker från texten och inte från bilderna. Snart kommer barnet att intressera 

sig för den skrivna texten och dess utformning. När barnet gjort den kopplingen kommer 

barnet att intressera sig för sitt skriva namn och förmågan att minnas text som bild ger dem 

möjlighet att lära sig läsa ordbilder. Denna läsning kan enligt Dahlgren, Gustavsson, 

Mellgren, Olsson (1999) tillämpas från cirka tre års ålder. I ordbildsläsningen lär sig barnen 

att läsa med hjälp av att barnet minns ordet i bild. Från intresset för ordbilder kommer barnet 

att börja se de enskilda bokstäverna och dess ljudmässiga konstruktion. För att barnet ska 

knäcka läskoden krävs det att barnen tillämpar skriftspråkets funktion och konstruktion. 

Barnen måste lära sig bokstäver, känna igen dem och veta hur de låter för att lära sig läsa och 

skriva. I detta skede använder sig barnen av sin syn, hörsel och motorik (Dahlgren, 

Gustavsson, Mellgren, Olsson 1999).  

 

Barnets väg mot skrivningen kommer från att barnen låtsasskriver, skrivhärmar, mer eller 

mindre bokstavsliknande tecken. Med stöd från vuxna kommer barnet att förstå att den skriva 

texten är ett kommunikationsmedel och detta utvecklas från namnskrivning till 

meddelandeskrivning. Skrivförsöken ställer krav på att motoriken och koordinationen mellan 

öga och hand är utvecklad. (Dahlgren, Gustavsson, Mellgren, Olsson 1999) 

 

I läroplanen för förskolans strävansmål kan vi läsa att pedagogerna skall sträva efter att 

barnen utvecklar sitt ordförråd, begreppsförråd, sin förmåga att leka med ord och sitt intresse 

för skriftspråk Redan i förskolan så möter barnen böckerna och bokstävernas värld och 

barnens väg in i läs och skrivutvecklingen tar sin start. Även i förskoleklass använder man sig 

på ett lekfullt sätt av språkstimulering och många pedagoger använder sig av 

språkstimulerande böcker där barnen tar del av vad exempelvis meningar och ord är. En del 

pedagoger använder sig av bokstavsböcker där barnen övar och lär sig hur man skriver 

bokstäver medan andra pedagoger inte alls använder sig av detta. Hur man som pedagog 

arbetar i förskoleklass är väldigt olika. Först i klass ett kommer pedagogerna att arbeta mer 

målinriktat med läs och skrivinlärningen. Ofta ställs högre krav på koncentration och eget 

ansvar än tidigare. 

I femteklass skall eleverna kunna läsa flytande, samtala om läst text, reflektera och kunna 

skriva egna texter Skolverket (2007).  

De finns olika metoder pedagoger kan använda sig av i skolan för att stimulera läs och 

skrivförmågan, metoder som till exempel Trageton och skrivdans.  

 

 

Metoder för att utveckla läs och skriv förmågan.  

Tragetons projektet 

Den norske forskaren Arne Trageton även pedagog och lärarutbildare vid högskolan Stord i 

Norge, han menar att det är dags att gå från läs och skrivinlärning till skriv och läslärandet. 

Han menar att vi börjar med läsningen därför att de är för svårt för barnet att forma bokstäver. 
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I denna Tragetons  metod så skriver sig barnen till läsning med datorns hjälp. Arne Trageton 

och skapare till Tragetons projektet vill ändra läs och skriv inlärningen från grunden och är en 

ledande figur bakom Tragetorn projektet/metoden. 

 

Att skriva på datorn är lätt och bokstäverna ser ut precis som i böckerna menar Trageton. 

Barnen börjar i förskoleklass och skriver på datorn fram till klass två. De använder inte 

pennan när de ska skriva utan skriver bara på datorn. Först i tredje klass börjar eleverna med 

handskrivning. Från början skriver barnen en hemligskrift, barnet leker att de skriver. Detta är 

en text som är oläslig för andra men barnet kommer ihåg vad de skrivit. Barnen använder alla 

fem fingrar när de skriver för att få en bra fingersättning och storleken på bokstäverna är stora 

för att kunna urskilja dem lättare. Nästa steg är att barnen går på ”bokstavsjakt” och letar rätt 

på bokstäver som de känner igen. I början när texten är oläslig skriver någon vuxen ner texten 

och sätter den i anslutning till barnets text. Barnen skriver inte med pennan de första åren 

däremot läggs stor vikt på de teckningar som barnen ritar till sina skrivna texter för att öva 

finmotoriken. (www.diu.se) 

 

Forskning har bedrivits kring Trageton projekt vid namnet "Textskapning på datamaskin" som 

genomfördes i Norge, Danmark, Finland och Estland. Forskningen bedrevs i tio klasser med 

elever från förskoleklass till och med klass fyra. Eleverna började skriva med hjälp av datorn i 

klass ett, motsvarande förskoleklass i Sverige. I utvärderingen 2004 jämfördes åtta norska 

klasser som använt sig av Tragetons metoden med klasser som använde sig av en traditionell 

läs och skrivundervisning. Eleverna gick i klass tre, motsvarade klass två i Sverige. Eleverna 

fick skriva två olika texter där en handlade om ett tandläkarbesök och den andra texten var en 

saga. Eleverna som varit involverade i Tragetonsprojektet skrev på datorn och de andra skrev 

förhand och sedan fördes all text i datorn. Utvärderingen visade att eleverna som använt sig 

av Tragetonsmetoden skrev längre och bättre texter. De genomfördes även ett test i 

handskrivning och de visade sig att eleverna som använt datorn hade snyggare handstil även 

om de inte använt sig av pennan i samma utsträckning som elever som fått den traditionella 

undervisningen. Jämförelsevis så hade eleverna i Tragetonsmetoden arbetat 15 timmar med 

handskrivning och de övriga elever 120 timmar. (http://www.kollegiet.com)  

 

Skrivdans  

En annan pedagogisk metod är skrivdansen som utvecklades av Ragnhild Oussoren Voors, i 

slutet på 80-talet. Hon är diplomerad skriftpsykolog, skrivpedagog och grafolog från Holland. 

Skrivdansmetoden är en rörelsebaserad pedagogik som får barn att utveckla stora och små 

rörelser. Genom lek, rörelser, tecknande och ramsande hjälper detta barnen att utveckla sin 

motorik, de ska få händer som lyder. Musiken är en viktig roll i skrivdansen då rätt vald 

musik kommer med sin melodi och sina rytmer att ge barnen stadga, fasthet, hastighet, tryck, 

frihet, inspiration och koncentration. Musiken vägleder barnen genom olika teman. 

Metoden är idag spridd till England, Danmark, Holland, Belgien och Tyskland. 

(www.seminarium.se) 

 

Rörelsen betydelse för läs och skrivinlärning?  
De flesta barn som börjar skolan ser fram emot att lära sig läsa och skriva men för många av 

dessa barn blir skolan en besvikelse när kraven är stora. De barn som är sent utvecklade, 

motoriskt och perceptuellt kan få svårt när skolinlärningen börjar och de kommer inte att få ut 

mycket av skolgången om de inte först bli läs och skrivberedda. Vissa barn utvecklas senare 

än andra och bristerna försvinner oftast inte av sig själv och av detta kan de bli svårt för 

http://www.diu.se/
http://www.kollegiet.com)/
http://www.seminarium.se/
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barnen i skolan med skolans krav. De är viktigt att dessa barn får hjälp tidigt och hjälpen bör 

sättas in redan i förskolan. För att prata om detta område måste pedagogerna sätta sig in i 

kunskaper om hjärnas utveckling, motorik och perception (Mortensen 1993). Perception 

innebär förmågan att ta emot intryck via ett sinnesorgan exempel vis via ögat, örat eller känsel 

(Mellberg 1993).  

 

Motorik är de rörelser musklerna utför och motoriken styrs från hjärnan. Samarbetet mellan 

muskelgrupper och kroppsdelar kallas koordination. Motorik används i allt barnet utför som 

när barnet andas, leker, skriver, sitter stilla, står och idrottar . (Weibull 1993 )  

 

Barn som har svårt med motoriken kan till exempel ha svårt att hoppa. Deras  gång kan vara 

stel och de kan ha svårt att gå balansgång. Fånga en boll kan vara svårt, rita och hålla i 

pennan. De finns mycket som kan utmärka motoriska brister. Vissa barn kan vara sena i sina 

perceptionsområden och det vill säga deras sinnen. ”Dessa färdigheter har barnet saknat i flera 

år och bristerna har påverkat den totala hjärnutvecklingen och därmed också beredvilligheten 

till inlärning vid skolstarten. ” (Mortensen s10.1993)   

 

Börje Nilssons skriver i sin artikel i tidningen Sjukgymnasten (1993) att Hans Forsberg 

docent vid Karolinka sjukhuset inte håller med i detta resonemang. Forsberg menar att man 

inte kan bota läs och skrivproblem som till exempel dyslexi med grov och fin motorisk 

träning. Sjukgymnasten Jenny Weibull säger i samma artikel att motorisk träning är bra men 

att det inte finns något samband mellan motorik träning och läs och skrivsvårigheter. Jenny 

Weibull uttrycker att om motorisk träning tillåts ta över stjäl denna tid från annat viktigt 

pedagogiskt arbete som kan hjälpa barnen i deras läs och skrivutveckling.  

 

Digerfeldt (1990) skriver i sin avhandling att forskning visar att ett av fem förskolebarn är 

försenade i sin utveckling av en eller flera grundläggande rörelsefärdigheter. Eriksson (2005) 

skriver att 10 % av alla nybörjare i skolan bedöms vara motoriskt osäkra och detta försvinner 

oftast inte av sig självt. Motoriska problemen följer oftast med upp i tonåren. Allt lärande i 

skolan förutsätter att barnen kan uppfatta sinnesintryck och kan percipiera, det vill säga 

uppfatta intryck via sinnesorganet, detta gäller särskilt vid läs-, och skrivinlärning. Försenad 

motorisk utveckling hämmar den perceptuella utvecklingen och tvärt om. Perceptuella 

svårigheter som hämmar hjärnans förmåga att registrera, organisera och tolka sinnesintryck är 

nedsatt. Ericsson (2003) skriver i sin avhandling att rörelser ger en ökad effekt på 

skolprestationer. Avhandlingen är en delstudie i Bunkefloprojektet som är ett större 

forskningsprojekt som startade 1999 och beräknas avslutas 2009. Studien omfattar två 

grupper som fick ta del av fem extra idrottslektioner i veckan samt extra motorik träning. I 

studien fanns även en tredje grupp som var en jämförelsegrupp. Resultatet visade att de båda 

grupperna som fick extra fysik träning och extra motorisk träning hade bättre resultat i de 

nationella proven i svenska skolår två än eleverna i jämförelsegruppen. Detta gällde främst i 

skrivförmåga och läsförmåga. 

 

Centerheim-Jogeroth (1998) som är praktiker inom området skriver att språket och talets 

utveckling inte utvecklas parallellt innan de motoriska rörelserna blivit automatiserade. För att 

rörelserna ska kunna bli automatiserade (viljestyrda rörelser) krävs träning i motoriska 

färdigheter som till exempel genom lek.  

 

Centerheim-Jogeroth menat att vi idag inte rör oss så mycket som vi borde och barnen i dag 

inte får den lekstimulans de behöver för den motoriska utvecklingen och detta kan hämma 

barnets utveckling. Sohlman (2000) skriver att forskning som är gjord i Sverige bevisar att 
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motoriska aktiviteter har betydelse för barns lärande, aktivitet och att en stimulerande miljö är 

viktig för hjärnas utveckling.  

 

Mortensen (1993) menar att de är vikigt att barn med motoriska brister får hjälp redan i 

förskolan och menar att pedagoger måste sätta sig in i kunskaper om hjärnas utveckling, 

motorik och perception för att bilda sig en uppfattning om varför detta är viktigt. Ericsson 

(2005) menar att motorik och att kunna ta in sinneintryck är en viktig förutsättning för 

lärandet som till exempel läs och skrivinlärningen. Sohlman(2000), Holle(1976) och forskare 

i England och Irland säger att rester av reflexer har betydelser för läs och skrivinlärningen.  

 

Reflexer 

Barnets första rörelser är omedvetna och reflexmässiga. När barnet utsätts för beröring eller 

viss retning så utlöses alltid samma omedvetna rörelse. Sohlman (2000) beskriver reflexerna 

som byggstenar för barnets motoriska utveckling. När barnet rör sig och blir mer aktivt i sina 

rörelser så utvecklas även det centrala nervsystemet och reflexerna försvinner eller blir del i 

en annan rörelse. Mellberg (1993) skriver att de flesta reflexer är medfödda och är en spontan 

reaktion på ett sinnesintryck.  

 

Det finns två sorters reflexer, primära och posturala reflexer. De primära reflexerna bildas i 

fosterstadiet och har betydelser under barnets första levnadsår. De primära reflexerna handlar 

om de tidiga grundrörelserna och lägger grunden till grovmotoriken och kommer att 

successivt inhiberas till posturala reflexreaktioner och barnet kan utveckla andra motoriska 

färdigheter. De posturala reflexerna utvecklas under första levnadsåret och kommer att finnas 

kvar under hela livet, reflexer som till exempel hållning och rätningsreflexen (Sohlman 2000). 

Att hållning och rätningsreflexen utvecklas är viktigt för att barnen ska kunna lyfta huvudet, 

resa sig, springa och till exempel hålla balansen. Reflexer som ska inhiberas men kvarstår kan 

på ett negativt sätt påverka barnets motoriska utveckling (Mellberg 1993)   

 

Holle (1976) skriver att ryggradsreflexen, asymmetriska toniska nackreflexen och 

symmetriska reflexen finns medfödd hos alla barn och dessa reflexer finns kvar till dess att 

barnet lärt sig kontrollera dem. Finns reflexrester kvar menar Sohlman (2000) att detta kan 

vara ett hinder vid läs och skrivinlärningen när detta kräver både koncentration och motoriska 

färdigheter något som inte kommer att uppfyllas när reflexresterna kan vara ett hinder i både 

koncentration och handmotoriska rörelser.  

Asymmetriska toniska nackreflexen 

Sohlman (2000) skriver att denna reflex är en primitiv reflex som påverkar arm och 

benrörelsen. Denna reflex utlöses när barnets huvud vrids åt sidan, då kommer armen på den 

sidan dit huvudet vrids åt att sträckas och den andra armen böjs in mot kroppen. Dessa 

reflexer hindrar barnet från att rulla från rygg till sida. Holle (1976) skriver att denna reflex 

bör ha försvunnit innan barnet är tre till fyra månader. Finns reflexen kvar i senare ålder kan 

handkoordinationen påverkas menar Mellberg (1993). Sohlman (2000) skriver att denna 

reflex kan ställa till problem för elever i skolan när de går åt mycket energi och koncentration 

till att hålla i pennan och barnet får svårt att koncentrera sig vad som ska skrivas och 

innehållet. Att skriva blir jobbigt och tråkigt, att skriva snyggt är nästan en omöjlighet skriver 

Sohlman (2000). Förbundet mot läs och skrivsvårigheter (1990) skriver att barnen får svårt att 

forma bokstäver, hålla sig kvar på skrivraden och innehållet i texten kan bli 

osammanhängande. 



 

 

 

   13 

Symmetriska toniska nackreflexen 

Mellberg (1993) skriver att om denna reflex finns kvar kommer det att medföra att barnet inte 

kan komma upp på alla fyra, (hand och fot läge). Sohlman (2000) beskriver denna reflex som 

en bro mellan ålande och krypande för barnet, reflexen behövs för att barnet ska kunna lära 

sig att krypa. Denna reflex bör finnas mellan sex och nio månaders ålder fram till nio- elva 

månaders ålder. Om denna reflex fortsätter att vara aktiv kommer det att resultera i att barnet 

inte kommer att krypa utan finner andra sätt att ta sig fram eller hoppar över krypstadiet och 

börjar gå direkt. Holle (1976) skriver att fördelarna med att barnen kryper är att 

ögonfixeringen utvecklas och  barnet utvecklar korsmönster. Att krypa i korsmönster menas 

att motsatt arm och ben för barnet framåt och i detta förstärks samordningen mellan 

hjärnhalvorna. Fler fördelar med att barnen kryper är att armmusklerna tränas och Holle  

skriver att detta är en bra balansövning för barnet. 

Finns denna reflex kvar kan det innebära problem när det gäller skrivningen. Exempelvis om 

barnet ska skriva av från tavlan och rör huvudet upp och ner så innebär reflexen att armen 

kommer att stäckas. Reaktionen blir att de håller krampaktigt i pennan och pennan trycks hårt 

mot underlaget.  

Förbundet mot läs och skrivinlärning (1990) skriver att denna reflex kan ses hos elever som 

drar ihop benen under sig när de sitter, detta för att få ordning på benen. Eleven undviker att 

böja på nacken och böjer midjan istället när avskrivning ska ske från till exempel tavlan.  

Ryggradsreflexen 

Denna reflex utvecklas redan i fosterstadiet och bör ha försvunnit när barnet är ett år. 

Sohlman (2000) skriver att denna reflex är aktiv vid födseln och att man inte vet så mycket 

om den. Den bör ha samma styrka på bägge sidor om ryggraden och aktiveras när något berör 

ryggraden. De barn som har reflexen kvar har oftast svårt att sitta still om linningen på byxan 

tar på ryggraden. Detta är mycket obehagligt för att barnen rycker till när reflexen utlöses. 

Barn med rester av denna reflex kvar hänger då över bänkarna för att byxornas linning eller 

stolsryggen inte ska komma åt att utlösa reflexen.  

Sohlman (2000) skriver att rester från denna reflex kan störa barnets koncentrationsförmåga 

när barnet kan ha svårt att sitta stilla.  

Kan rester från tidiga reflexer tränas bort?  

Det finns olika rörelser som kan genomföras i syfte att ta bort kvarliggande reflexer och få 

kontroll över dem. Forskaren Mcphillips har tagit fram ett rörelseprogram i syfte att ta bort 

primitiva reflexer och därmed förbättra läs och skrivinlärningen. I vår rapport har vi valt att 

inte beskriva rörelseövningar när detta är något som kräver viss utbildning.  

Sohlman (2000) skriver att fler och fler barn verkar få koncentrationssvårigheter och 

inlärningssvårigheter och detta verkar inte helt naturligt. Sohlman undrar om barn i dag får 

ligga på golvet och röra sig, hur mycket tid de spenderar i babysitter, bärselen och 

barnvagnen. Får inte barnen utnyttja dess naturliga rörelsemönster kan risken finnas att 

reflexer kvarstår som ligger till hinder för läs och skrivförmågan (Holle1976, Sohlman 2000)    

 

Skolan har en vikig roll för barns motoriska utveckling och Ericsson (2005) menar att skolan 

borde ta sitt ansvar och utöka antalet rörelselektioner i skolan för att hjälpa barn med 

motoriska brister. Detta kommer i sin tur hjälpa elever med brister i läs och skrivinlärningen.   
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Motorikens utveckling 

Det nyfödda barnets motorik är outvecklat och detta beror bland annat på nervtrådarna och 

myelinskidor som inte är färdigbildade vid födseln. Myelinskidor är ett skyddande hölje på 

nervtrådarna och  har till uppgift att skydda nervtrådarna så att impulser inte slår över på 

närliggande nervtrådar. Detta kan vara en av förklaring till varför barnets rörelser är stora och 

oprecisa (Ericsson 2005). För att rörelserna ska bli automatiserade, det vill säga en 

koordinerad rörelse, så krävs det motorisk övning samt att nervvävnaden är tillräckligt 

utvecklad. Motorikens utveckling genomgår fyra faser, reflexrörelser, (som inte styrs av 

hjärnan) symmetriska rörelser (samrörelse, bägge armarna rör sig samtidigt) , viljestyrrörelse 

(motiverade rörelser) och slutligen den automatiserade rörelsen.(Holle 1976)  

 

Barn föds med många olika reflexer. Den mest kända reflexen av dessa är gripreflexen som 

innebär att barnet griper tag om objekt som kommer i handflatan. Många av barnets medfödda 

reflexer försvinner redan efter de första månaderna. (Hwang och Nilsson 1995)  

 

Tidiga rörelsemönster 

Gustavsson och Hugoh (1987) och Holle (1976) menar att de barn som missar de första 

rörelsemomenten i livet inte går att ta igen senare med rörelseaktiviteter av annat slag än att 

gå tillbaka till kärnan, att öva och träna in de tidiga rörelserna. Tidiga rörelser som att rulla, 

åla, sitta, krypa, stå och gå. Barn måste gå igenom dessa för att träna bort rester av 

kvarliggande reflexer. Har barnen kvar vissa av dessa reflexer kan barnen få problem med 

asymmetriska rörelsemönster och där igenom kommer barnen eventuellt att få problem med 

skrivningen.   

 

Britta Holle har arbetat som sjukgymnast och gymnastiklärare i över femton år. Sin erfarenhet 

av rörelseträning har hon fått från sitt arbete med normalbegåvade barn och med 

utvecklingshämmade barn. Holle (1976) skriver att om barn får leka mycket på golvet 

stimuleras barnet till rörelser, såsom, rulla, sitta och krypa. Barnets motoriska utveckling sker 

då naturligt. Under de första levnadsveckorna lyfter barnet huvudet en kort stund, rörelsen 

sker reflexmässigt. När barnet är cirka tre månader klarar barnet av att hålla huvudet uppe och 

se sig omkring, barnet stödjer sig på underarmarna. Detta är en medveten och motiverad 

rörelse. Under de två första levnadsmånaderna fungerar armrörelsen reflexmässigt och 

symmetriskt. De är huvudsakligen axlarna som rör sig den första tiden. Alla leder, axel, 

armbåge och handleden är sträckta eller böjda. ”Sträcka sig efter rörelsen” utvecklas av denna 

rörelse och Holle skriver att de är viktigt att barnen får leka med sina händer när detta är en 

viktig del för barnets utveckling och detta förekommer ofta vid tre månaders ålder. Denna lek 

och rörelse är en förutsättning för öga- hand koordinationen som är viktig för läs och 

skrivinlärningen. Den symmetriska rörelsen kan kvarstå om inte rörelsemöjligheter erbjuds. 

 

När barnet är ca sex månader kan barnet rulla från magläge till ryggläge genom att barnet 

lyfter huvudet och tar armarna till hjälp. Barnet klarar även att rulla från ryggläge och då 

lyfter barnet huvudet och tar benen till hjälp. Barnen klara att sitta när huvudbalansen är under 

kontroll, då börjar även kroppsbalansen att utvecklas. 

 

Barn börjar vanligtvis gå när de är omkring arton månader men det finns stora individuella 

skillnader i färdigheten rörande gång samt andra rörelsefärdigheter skriver Holle (1976). 

Innan barnet har utvecklat en bra balans i gången kommer armarna att hållas högt för att 

senare när balansen har stabiliserats kunna sänkas och slutligen kunna svänga med i kroppens 

rörelser.  
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De flesta barn klarar vid två års ålder att åla, krypa, gå och springa men dessa motoriska 

rörelser kräver koncentration från barnet. Alla dessa rörelser är inte ännu automatiserade, det 

vill säga att rörelserna styrs med vilja och inte än är helt inlärda. För att grundrörelserna ska 

bli automatiserade krävs träning. När alla rörelser har blivit automatiserade kan barnet 

utveckla språket och sin tankeverksamhet.  

 

 

 

 

Den motoriska utvecklingen saktar ner och går långsamt när barn är mellan två och tre år 

skriver Hwang och Nilsson (1995). När samordning mellan rörelser blir bättre lämnar barnet 

sin klumpighet i både kropp och rörelsemönster. De flesta fyraåringar klarar av att kasta och 

ta emot en boll. (öga- hand koordinationen är utvecklad vilket har betydelse för läs och 

skrivinlärningen) Balansen hos en femåring har förbättrats avsevärt jämför med tvåringen. 

Enligt Hwang och Nilsson är fyra åriga pojkar grovmotoriskt skickligare jämfört med 

flickorna i samma ålder. Flickorna visar däremot bättre koordination och bättre finmotorik 

men detta menar Hwang och Nilson är beroende på intresse och uppmuntran.   

Balansen hör till grovmotoriken och har på ett indirekt sätt betydelse för läs- och 

skrivinlärningen.  

Balansfunktionen 

Sohlman (2000) skriver att balansen inte är något sinne utan en funktion som bygger på 

samspel mellan de olika sinnena. Taktila sinnet berättar om var kroppen har sin tyngdpunkt. 

Musklerna får information via det kinestetiska sinnet. Det visuella sinnet har stor betydelse 

för balansen. Holle (1976 ) skriver att balansen till stor del styrs av labyrintsinnet som finns i 

örats båggång och lilla hjärnan. Labyrinten har förbindelse till ögonmusklernas motoriska 

nervceller, ett visst samspel sker mellan balans och ögonrörelse detta kallas för 

vestribularreaktion. Sohlman (2005) förklarar att örats båggångar är fyllda med vätska och 

båggångarna är täckta med hårliknande celler. När barnet är i rörelse så rör sig vätska över 

hårcellerna och dessa skickar i sin tur informationen till hjärnan som får en uppfattning om 

riktning och hastighet i rörelsen. Hjärnan skickar impulserna vidare till musklerna så att de 

kan anpassa rörelsen så att balansen inte går förlorad. Sohlman skriver för att hålla balansen 

är de främst de vestibulära systemet, (balansorgan i innerörat) kinestetiska och visuella sinnet 

som tolkas av hjärnan för att senare kunna skicka rätt impulser till musklerna. Denna reaktion 

kan märkas när personer står på ett ben och senare blundar, så ögonen inte ser vad det 

vestibulära systemet upplever, så får hjärnan svårt att parera om, kroppen svajar till och 

personen tappar balansen. Barn med balansbrister ofta har problem med de vestibulära 

systemet. Dålig balans kan medföra att barnens energi går åt till att klara av att sitta eller bara 

stå. När stor energi går åt till detta finns det inte mycket kvar till att lära sig bokstäver eller 

annat energikrävande i skolan. Det vill säga att skolprestationerna påverkas indirekt. Sohlman 

(2000) menar att barn med dålig balans kan ha  koncentrationssvårigheter. Balansen innefattas 

i grovmotoriken och Ericsson (2003) skriver i sin avhandling att 68% av elever med 

koncentrationssvårigheter har motoriska brister. I  Ericssons delstudie intygar lärare att 

elevernas koncentrationsförmåga förbättrades med extra motoriskträning. 

 

Förutom den grovmotoriska delen så spelar finmotoriken en viktig roll när det gäller 

skrivinlärningen när de handlar om att behärska en liten handrörelse.  
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Finmotorik 

Finmotoriken avser ögonens, talets och händernas utveckling. Barn behärskar först de stora 

grovmotoriska rörelserna först och sedan utvecklas finmotoriken. Bland annat bollekar 

stimulerar handen och ögats utveckling, det vill säga öga-hand koordinationen. Mellberg 

(1993)  

Denna färdighet handlar bland annat om att öppna dörrhandtag, sätta ihop leksaker, knäppa 

upp knappar, använda sax, lägga pussel, använda penna och kunna rita av till exempel en 

triangel. Hwang och Nilsson (1995) skriver att finmotoriken handlar om exakta avgränsande 

rörelser. Finmotoriken förbättras avsevärt under förskoletiden. En viktig del i utvecklingen är 

vilken hand som är dominant. Vilken hand som kommer att vara den dominanta kommer först 

att visa sig vid femårs ålder. Finmotoriken kräver små muskler och kroppsrörelser. Barn i 

förskoleåldern har svårt med dessa rörelser jämfört med grovmotoriska rörelser som är 

enklare att utföra. Detta beror på att muskler och nervsystemet inte är färdigutbildade. 

Till finmotoriken hör även ögonmotoriken.  

Handrörelse 

Gripreflexen börjar hämmas när barnet är omkring fyra månader gammalt och gör att barnet 

medvetet kan börja släppa taget om föremål. I nästa utvecklingsfas börjar barnet att gripa tag 

om saker med fingertopparna, alla fem fingrar på en gång. När fingerkoordinationen har blivit 

bättre kan barnet börja använda den andra handen utan medrörelser. Vid cirka tio månaders 

ålder kan barnet börja använda sig av pekfinger och tumme för att plocka upp saker, 

pincettgreppet.  

När barn börjar använda penna så håller de flesta barnen pennan i ett tvärgrepp med tummen 

ner och ritar med stora grovmotoriska rörelser som utgår från skuldra och armbåge. Enligt 

Holle (1976) så kommer barn att upptäcka att rörelsen kan preciseras om pekfingret hålls 

neråt längst pennan, pekfingret styr då rörelsen. Så småningom kommer barnet att hålla penna 

i ett vuxengrepp där underarmen vilar på bordet under skrivningen. Att klippa kan vara svårt 

för barn när det ställer krav på att barnets motorik, öga-hand-koordination samt styrka. För 

barn med motoriska problem så måste öga-hand-kordinationen förbättras jämsides med 

perceptionsövningar i form av riktning och rumsuppfattning, även det taktila sinnet (använda 

händerna)  och kinestetiska (hela kroppen) är involverade i lärandet menar Holle(1976)  

Ögonrörelse 

Ögonen är inte färdigutvecklade på det nyfödda barnet, ögonen måste användas för att kunna 

utvecklas. Därför är det viktigt att barnen ges möjlighet att öva den visuella stimulansen. 

Barnen har vid födseln en fokuseringsförmåga från cirka 17 centimeter till en armlängds 

avstånd. Vid cirka sex månader börjar barnet att se föremål som finns längre bort.  

(Holle 1976)  

Fixeringsreflexen.  

Ögonmusklernas sammandragningar gör att ögonen rör sig och detta ingår som ett led i 

fixeringsreflexen skriver Holle (1976) Ögonen fixerar sig inte på vad som helst utan det är 

intresse och uppmärksamhet som spelar en stor roll. Att fixera blicken innebär att ögonen 

fäster blicken på ett föremål tillräckligt länge för att bilden ska träffa näthinnan. När barnet är 

cirka fyra veckor börjar fixeringsreflexen att utvecklas och utvecklingen fortlöpor till barnet 

är cirka fem år och då sker fixeringen snabbare och säkrare.  
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Ackommodationsreflexen  

Ackommodation innebär att anpassa. Ögats ackommodationsmuskel är en muskel som sitter 

inne i ögat och gör att linsen regleras och anpassar synen till olika avstånd. Muskeln är inte 

viljestyrd vilket innebär att den sker reflexmässigt. Reflexen verkar när föremålet har fixerats. 

Denna reflex börjar utvecklas när barnet är cirka sex månader och vid cirka tre års ålder är 

reflexen färdigutvecklad men löper risk att förstöras om inte ögat används, detta gäller även 

fixeringsreflexen menar Holle (1976)  

Ögonmotorikens betydelse för läs och skriutvecklingen.  

Ögonmotoriken måste fungera automatiskt för att barn ska kunna förstå sammanhanget i det 

lästa. Barn vars ögonautomatik inte fungerar får svårigheter att hålla ordning på orden, de 

läser ofta om orden och har svårt att få ett sammanhang i det lästa. Den visuella förmågan kan 

tränas upp och förbättras genom övningar. Barnen bör besitta färdigheter i att kunna fixera 

blicken och kunna följa med föremålet med blicken. Förmåga att snabbt kunna rikta fokus 

från ett föremål till ett annat samt förmågan att ändra blicken från föremål som befinner sig på 

olika avstånd. (Förbundet mot läs och skrivinlärning 1990)   

  

Hjärnas tillväxt  
Det som först mognar i hjärnan är de områden som styr sinnena och enkla kroppsrörelser. Utvecklingen 

av dessa områden är viktig för förmågan att använda sinnen och kropp. Men det finns också en påverkan 

som går åt andra hållet: om man stimulerar sinnen och använder kroppen så utvecklas motsvarande 

områden i hjärnan. (Hwang-Nilsson 1995 s 101)  

 

Troligen så används och utvecklas den högra hjärnhalvan hos barnet under de två första 

levnadsåren. Där lagras bland annat erfarenheter, sinnesintryck, inlärda rörelser och ordbilder 

Troligen så använder sig barnet av den högra sidan när det gäller språkutvecklingen. Först när 

den västra hjärnhalvan och hjärnbalken börjar samarbeta med den högra hjärnhalvan kan 

barnet börja styra sitt tänkande och sin motorik. I den vänstra halvan lagras viljemässiga 

rörelser, tal och språk och skriven text. All den aktivitet som barnet gör, leker, sjunger 

springer, lyssnar på böcker eller talar registreras i hjärnan och i detta utvecklas de båda 

hjärnhalvorna och hjärnbalken. Hjärnans två halvor är beroende av att samarbeta med 

varandra. Detta samarbete sker genom hjärnbalken som består av flera miljoner nervtrådar. 

När barnets föds är samarbetet mellan hjärnhalvorna inte utvecklat. Hjärnhalvorna arbetar var 

för sig med sina specialiserade uppgifter. Hjärnbalken börjar sakta utvecklas när barnet är 

cirka fyra till fem månader och när barnet är vid två års ålder börjar hjärnbalken delvis 

fungera som en länk mellan de två hjärnhalvorna. Utvecklingen och kopplingen fortskrider 

och först när barnet är tolv år så fungerar hjärnan som hos en vuxen. Hjärnhalvornas 

specialiserade uppgifter klarar vid denna ålder av att samarbeta genom hjärnbalken men 

utvecklingen fortsätter troligen hela livet skriver Centerheim-Jogeroth (1998).  

 

Perception  

Att percipiera innebär att uppfatta intryck via sinnesorganet. Holle (1976) skriver att 

percipiera innebär mycket mer än att själva sinnesorganet fungerar. Sinnesintrycket ska 

bearbetas av hjärnan för att senare kunna användas, dels omedelbart dels senare som 

erfarenhetsmaterial. Man talar vanligtvis om de fem sinnena, den visuella perceptionen 

(synen), auditiva perceptionen (hörseln), taktila perceptionen (känseln), smak och luktsinnet. 

Lukt och smak sinnet har inte någon större betydelse för läs och skrivinlärningen. 
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  ”Alla ämnen i skolan förutsätter att barnet kan uppfatta alla sinnesintryck, kan percipiera; det gäller bland annat 

läsning, skrivning, matematik och geografi, där särskilt from-, riktnings och rumsuppfattning är nödvändiga 

förkunskaper.” (Holle 1976. s 67) 

 

Perception står i nära relation till motoriken. Motoriken handlar inte enbart om rörelseförmåga 

och rörelsemönster utan även om hur rörelsen utvecklas och lärs in. Ericsson (2005) 

benämner detta som en motorisk handlingskedja. Den första fasen är perceptionsfasen där det 

sker en reaktion via sinnesintrycken och det väcks en motorisk önskvärd handling. 

Hjärnan har nu fått en inre bild, en rörelseföreställning som benämns som kroppsbild eller 

kroppsuppfattning (kinestetiska sinnet). Den andra nivån innebär att hjärnan skapar en 

rörelseplan för den tänka rörelsen. För att rörelsen sen ska ske så krävs det att barnet har en 

fungerande kroppsuppfattning och att grundläggande motoriska mönster är automatiserande. 

Den tredje nivån handlar om själva genomförandet av rörelsen, till exempel skrivning, där 

vissa muskelgrupper ska aktiveras medan andra ska vara passiva. Detta samspel kallas för 

koordination (Ericsson 2005).  

 

Kroppsuppfattning innebär att barnet har en uppfattning om den egna kroppen och kan 

namnge sina kroppsdelar. Barnet uppfattar sin kropp via känsel, hörsel, kinestetiska sinnet och 

lär sig på så sätt mer om den egna kroppen menar Holle (1976). 

 

Samspelet mellan motoriken och perception är nödvändig för att den automatiserade rörelsen 

lätt, obesvärat och ändamålsenligt ska kunna ske. Detta innebär att musklerna arbetar och 

planerar rörelsen med lämplig styrka, hastighet, lämplig tidpunkt och tidsrymd (Ericsson 

2005).  

 

När barnet börjar skolan bör barnet ha en bra utvecklad perception när perceptionen även är 

en förutsättning för den kognitiva utveckling, det vill säga tanken, vetandet och erfarenhetens 

utveckling. (Mortensen 2.93/94) 

 

Vid skrivningen krävs att barnet kan planera sin rörelse i skrivningen. Barnet måste veta hur 

hårt denne måste hålla i pennan och hur hårt pennan ska tryckas mot pappret. Perceptionen 

står i nära relation till motoriken och motoriken har betydelse för läs och skrivinlärningen 

enligt forskare som McPhillips, dr Julie-Anne och Jordan-Black (2006). Hela barnets 

utveckling är viktigt för läs och skrivinlärningen, indirekt och direkt. Att barnet har en bra 

utvecklad kroppslig motorik kan båda kopplas indirekt och direkt som betydande för läs och 

skrivinlärningen. Andra faktorer som kan kopplas till läs och skrivinlärningen är miljö och  

samhälle.    

 

Pedagogiska synsätt 
Lagmyr (2004) skriver i sin rapport att under 1930 talet så förespråkades ett 

utvecklingspsykologiskt synsätt på barns utveckling som innebar att elever utvecklas 

individuellt men inom vissa ramar för vad som räknades som normal utveckling inom skolan. 

De svagheter som fanns hos elever skulle tränas, det vill säga att man såg eleven som bärare 

av problemet. Under 60 talet så kom specialpedagogiska synsätt in i skolan och man tog 

hänsyn till elevers olika förkunskaper och inlärningstakt. Wäppling skriver i sin rapport från 

2007 att utvecklingspsykologiska tankar var på nedgång under 70 talet för att lämna plats åt 

ett mer specialpedagogiskt synsätt där pedagogen tar hänsyn till hela elevens sociala situation. 

Elevens problem lyftes från denne och man började leta orsaker i miljön, miljön runt eleven 

fick en större betydelse.  
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Utvecklingspsykologi innebär vetskap och studie om människans från födsel till vuxen i olika 

sammanhang och aspekter. Detta kan vara perceptuell, motorik, språklig och 

personlighetsutveckling. Målsättningen är att via teorier och metoder skapa en förståelse för 

vilka faktorer som har betydelse för barnets utveckling. (http://www.psy.umu.se) 

 

Även om pedagoger har olika pedagogiska synsätt på elever så har pedagogerna samma 

läroplan att följa inom de olika grenarna, förskolan och skola. 

http://www.psy.umu.se
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Förankring i styrdokument 
Uppdraget pedagoger har är att främja elevernas lärande och se varje elevs individuella 

behov. Undervisningen ska anpassas till varje elev och dess förutsättningar. Lek och rörelse är 

något som varje elev ska ha tillgång till varje dag enligt läroplanen: 

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter 

att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.” (lpo94 s. 5)  

  

De mindre barnen leker sig ofta till lärande och detta främjar även lärandet och barnets 

utveckling. 

”Leken är viktig för barns lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskola.” (lpfö98 s. 6) 

 

Motoriken är enligt vissa forskare och praktiker viktig för läs- och skrivinlärningen och i 

läroplanen för förskolan kan vi läsa att: 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning.” (lpfö98 s.9) 
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Syfte 
Syftet är att studera om pedagoger anser att det finns ett samband mellan motorik och läs- och 

skrivinlärning.  

 

 Hur ser verksamma pedagoger på rörelsens betydelse för läs och skrivinlärningen? 

 Hur stor del av pedagogerna anser att rörelsen har betydelse?  

 

 

 

Metod 

Ett kvalitativt arbetssätt har använts i denna undersökning angående rörelsens betydelse för 

läs- och skrivutveckling. Med ett kvalitativt arbetssätt menas att enkla och raka frågor ställs 

vid intervjuer för att få komplexa och innehållsrika svar men de kan också vara observationer 

och textanalyser. Frågorna som ställs ger utrymme för svar med egna ord. (Trost 1993) En 

hög grad av strukturering har använts då frågorna har blivit ställda i en viss ordning men 

osynliga frågor har även använts för att utveckla dessa svar. Kylén (2004) skriver att 

intervjuaren kan för egen räkning ställa upp underrubriker till varje punkt i guiden. Visar man 

detaljfrågorna har intervjuaren inte längre en öppen intervju, den intervjuade blir allt för styrd 

i sitt sätt att tänka. 

 

Förhållningssättet som genomsyrar arbetet är det hermeneutiska, det handlar om att se och 

tolka andra människor och vår livssituation. Pendling sker mellan helheten, delar och olika 

synvinklar i tolkningsakten. Ordet hermeneutik kan översättas med tolkningslära och 

betecknar en verksamhet som tillämpas inom humanistiska vetenskaper och 

samhällsvetenskaper. En hermeneutisk forskare närmar sig forskningsobjektet utifrån sin egen 

förförståelse. (Andersson och Mattsson 2001)  

 

Arbetet är upplagt efter Backmans (1998) metod där deltagare, material och genomförande 

beskrivs.  

 

Materialet har kontinuerligt sammanställts under arbetets gång. För att få en djupare insikt i 

ämnet har litteraturstudier, diskussioner och reflektioner genomförts.  

 

Deltagare 

Alla intervjuer är gjorda med verksamma lärare på tre olika skolor i Norrbotten under 

höstterminen 2007. Intervjuerna är gjorda med två (2) specialpedagoger, två (2) pedagoger i 

årskurs ett. I förskolan intervjuades en (1) pedagog och från förskoleklass var det två (2) 

stycken pedagoger som blev intervjuade. Sammanlagt blev det sju (7) personer. Vi valde att 

intervjua specialpedagoger för att få deras syn på rörelsens betydelse för läs och 

skrivutvecklingen samt om de jobbar med detta aktivt. Pedagoger från förskoleklass och 

förskolan valde vi för att det är i dessa klasser grunden till läs och skriv läggs. Eleverna i 

dessa klasser leker också väldigt mycket så vi ville veta om de har speciella övningar för att 

träna på motoriken. Pedagoger i årskurs ett valde vi för att se om de arbetar med rörelser i 

syfte att förbättra läs och skrivutvecklingen för eleverna. Vi ville även se om dessa pedagoger 

använder sig av rörelse i undervisningen i annat syfte än för läs och skrivutvecklingen. 

Pedagoger i andra klasser valde vi att inte intervjua på grund av att grunden är redan lagd i 

tidigare årskurser och undervisningen läggs upp på ett annat sätt. Antalet intervjuer ville vi ha 
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till två stycken från varje klass, helst från olika skolor för att se hur de ansåg rörelsen ha 

betydelse för läs och skrivutvecklingen. På grund av hög arbetsbelastning hos pedagogerna 

under perioden vi gjorde intervjuerna på var det bara en pedagog från förskoleklass som 

kunde ställa upp under tidsperioden vi hade satt upp. 

Material 

 Intervjuer med verksamma lärare genomfördes under arbetets gång (Bilaga 1) 

Genomförande 

När intervjuer skulle genomföras så har pedagoger och specialpedagoger kontaktats via 

telefon eller personligt möte. Då har arbetets syfte förklarats för dessa. Intervjuerna är gjorda 

efter överenskommelse och på skolorna pedagogerna arbetar i och i enskilda rum för att få en 

lugn atmosfär för intervjun. Varje intervju varade i ungefär 20 minuter. Vi valde att under 

intervjun dela upp arbetet mellan oss så att en gjorde anteckningar och den andra intervjuade. 

Detta gjordes för att en av oss kunde på så sätt rikta uppmärksamheten till den intervjuade 

medan den andra antecknade. Bandspelare har även använts efter att intervjupersonen godkänt 

detta. Trost (1993) menar att en bandspelare har de fördelarna att efter intervjun kan 

intervjuaren gå tillbaka och lyssna till tonfall och ordval upprepade gånger. Det går även att 

skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrants sagts. Trost fortsätter med att det är även bra 

för en själv, lär av sina misstag då man lyssnar till sin egen röst. Efter att bandspelaren stängts 

av har samtal fortsatt och endast anteckningar har gjorts. Detta för att ta del av saker som den 

intervjuade inte alltid kommer ihåg under intervjun. Trost (1993) skriver att den 

datainsamling som intervjun utgör inte alltid är avslutad i och med att intervjun formellt 

avslutats.  

 

Efter att vi gjort intervjuerna så har vi diskuterat och reflekterat över vad som blev sagt under 

intervjuerna och vilken respons vi fick under intervjutillfället. Vi diskuterade om den 

intervjuade hade verkat vara osäker och eller tvekat vid någon fråga. Efter detta så har vi gått 

igenom anteckningarna och lyssnat på respektive inspelad intervju för att komma åt det som 

kan ha missats antecknas från intervjun. Vi valde att renskriva alla anteckningar och förde 

även in information som blivit sagt efter de att bandspelare stängts av. Efter renskrivningen så 

tolkades materialet mot vårt syfte och frågeställningar. Vi analyserade respektive intervju mot 

varandra och mot forskares resultat från liknade studier. Forskares studier om hur rörelsen har 

betydelse jämfördes mot vad de intervjuade pedagogerna anser och hur de arbetar i skolan 

kring motorik. Materialet jämfördes och analyserades även mot vad praktiker inom området 

anser. 

 

Vi valde att plockat ut kärnan i varje intervju utifrån våra frågor. Vi har här även tolkat det 

som blivit sagt under intervjuerna. När alla intervjuer var färdiga och de väsentligaste 

plockats ut från respektive intervju och de spontana som sagts så valde vi att sammanställa 

datainformationen. Vi gjorde en sammanställning av vad förskolepedagoger, förskoleklassens 

pedagoger, årskurs ett pedagoger och specialpedagoger sagt. Trost (1993) skriver att 

intervjuer består av tre steg, samla in data, analysera och tolka svaren man fått. Det handlar 

om att läsa igenom den som skrivits men även om att reflektera över vad som hördes och vad 

setts. När detta görs får man fram tankegångar som kan vara intressanta.  

 

 



 

 

 

   23 

Resultat 
Vi har valt att dela upp och beskriva de olika klasserna för sig. Detta för att läsaren ska få ett 

större sammanhang över resultatet vi fann inom de olika verksamheterna och klasserna.  

  

Förskolan  

Ålder på barnen är 5-6 år.  

Förskolan vi var på arbetar med att utveckla språket och andra färdigheter och arbetar inte 

med rörelseövningar i syfte att stimulera läs och skrivinlärningen. Pedagogen säger att barnen 

utvecklar språket eller motoriken inte båda samtidigt. Barnen tränar sin finmotorik när de 

arbetar med att klippa, klistra, göra pärlbrickor och fingerramsor. Mycket material finns 

framme och barnen kan pyssla och måla när tillfälle och lust faller på. Pedagogerna som 

arbetar på denna förskola arbetar även med att ge barnen uppdrag i form av olika pyssel som 

till exempel göra konstverk eller andra finmotoriska aktiviteter i syftet att bland annat träna 

motoriken. Barn som inte har en bra finmotorik tar inte gärna självmant till exempel en sax 

och börjar klippa eftersom denna övning är väldigt svår. Balansen tränas på de balansbrädor 

som finns i förskolans lokaler, barnen tycker att detta är väldigt roligt och leker även andra 

lekar med dessa brädor. Grovmotoriken tränsas även när barnen har gymnastik och övar på 

bland annat hinderbanor och balansgångsövningar. På denna förskola går barnen till en 

gymnastiklokal en gång i veckan, barnen går i små grupper. Motoriken testas inte på eleverna. 

I vissa enskilda och speciella fall kan detta göras om någon förälder skulle be om detta. Rester 

av reflexer kanske kan förekomma i gruppen men detta testas inte heller på förskolan. 

Pedagogen vi intervjuat på förskolan anser att rörelser har en stor betydelse för läs och 

skrivförmågan.  

 

Förskoleklass  

Elevernas ålder är 6 år.  

I en av de förskoleklasser vi besökte arbetade pedagogen med rörelseövningar i syfte att göra 

motoriken bättre för läs och skrivinlärningen. Alla elever testades innan rörelseprojektet drogs 

igång i september. Eleverna kommer även att testas efter projektets slut för att se om det skett 

någon förändring. Rörelseövningarna utgår från barnets tidiga rörelsemönster samt balansen 

tränas vid varje rörelseövning. Pedagogen vi intervjuat säger att ryggradsreflexen samt den 

asymmetriska toniska nackreflexen förekommer i klassen men inte den symmetriska toniska 

nackreflexen. Pedagogen anser också att det finns ett samband mellan rester från reflexer och 

barns läs och skrivförmåga. Övningarna som genomförs i skolan ska ta bort dessa reflexrester. 

Den intervjuade pedagogen tycker att rörelseövningarna har stor inverkan på läs och 

skrivförmågan. När detta projekt nyss har startat så är det för tidigt att säga om det har skett 

någon förbättring av elevernas läs och skivinlärning men barnens rörelser och motorik har 

förbättrats sedan projektet startade. Grovmotoriska övningar görs i form av olika balans och 

korsmönsterövningar. Barnen i denna klass vistas även mycket ute när pedagogerna anser 

detta som viktigt. Dels för lekens skull men även för att barnen tränar motoriken. 

Finmotoriken övas genom att barnen i klassen gör pärlbrickor, väver, klipper, gör smycken 

och syr. 

 

I den andra förskoleklassen svarade pedagogen att eleverna övar på balansen, mage och rygg 

på gymnastiklektionerna där pedagogen använder sig av bland annat stationsbanor. 

Gymnastik hade eleverna en gång i veckan men det var inte alltid de använde sig av  
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stationsbanor så hur ofta var väldigt varierande. De hoppar en del hopprep i syfte att träna på 

korsmönster. Klassen delas in grupper om behov finns. Barnen i denna klass får öva på 

finmotoriken med att klippa, klistra och måla. Pedagogen vi intervjuade arbetar med 

Tragetonsprojektet där eleverna skriver sig till läsning och skrivning på dator. Eleverna 

använder inte penna i syfte att skriva förrän i klass två och då har pennfattningen redan 

utvecklats. Eleverna har övat på finmotoriken med att skriva på dator. Pedagogen i denna 

klass har även pausgymnastik där barnen får röra sig för att orka mer.    

 

Årskurs ett  

Eleverna i denna klass är sju år.  

Pedagogen vi intervjuade berättade att de arbetar med rörelseövningar i syfte att stimulera läs 

och skrivinlärningen. Dessa rörelseövningar började användas i september och innan projektet 

drogs igång hade elevernas rörelsemönstertestats (se bilaga 2) och de kommer att testas igen 

till våren för att kunna avgöra om de skett någon förbättring av rörelsemönster. Övningarna 

genomförs i helklass och pedagogen har som mål att genomföra rörelserna en gång om dagen. 

Elever som har problem med övningarna får en gång i veckan öva dessa med idrottsläraren. 

Eleverna i denna klass får även arbeta med att klippa, klistra och arbeta med skrivdans för att 

öva på finmotoriken. Grovmotoriken tränas genom  balansövningar, korsövning och genom 

utelek. Den intervjuade pedagogen anser att rörelseövningarna har mycket stor betydelse för 

läs och skrivinlärningen. Några elever i klassen har rester av ryggradsreflexen och 

asymmetriska toniska reflexen kvar. Pedagogen vi intervjuat anser att de finns ett samband 

mellan rester från reflexer och läs och skrivförmåga. Pedagogen anser även att det finns ett 

samband mellan motorik och läs och skrivförmåga. Pedagogen har inte erfarit någon 

förbättring av elevers läs och skrivinlärning genom motoriska övningar.   

 

Den andra pedagogen vi intervjuade svarade att eleverna är i behov av rörelse, de är tröttsamt 

att sitta stilla. Pedagogen arbetar med rörelse i form av att eleverna får göra rörelseövningar 

en till två gånger i veckan i syfte att de ska få mer energi och orka koncentrera sig. På detta 

sätt har rörelsen en positiv effekt på läs och skrivutvecklingen menar pedagogen. Eleverna i 

denna klass har dans och idrott tre dagar i veckan. Eleverna har rörelseövningar och tränar 

grovmotoriken i form av balans, korsövningar, klappövningar, gå i takt till sång och ramsor 

som barnen tycker är roligt. Finmotoriken tränas med att skriva på dator, klippa, måla 

innanför linjer med penslar och kritor. Eleverna har fria lekar ute och detta gör barnen glada 

och mer mottagliga för information. Motoriken testas inte i denna klass. Pedagogen vi 

intervjuat anser att rörelseövningar har stor påverkan på elevers läs och skrivinlärning. 

Pedagogen har elever i klassen som har ryggradsreflexen kvar, anser att de eventuellt kan 

finnas elever i klassen med asymmetriska toniska reflexen kvar när några elever har väldigt 

svårt att hålla i pennan. Det finns även elever i denna klass som har problem med balansen. 

Pedagogen har ingen uppfattning om det finns ett samband mellan rester från tidigare reflexer 

och läs och skrivförmågan. Pedagogen anser att det finns ett klart samband mellan motorisk 

färdighet och läs och skrivförmågan i den meningen att eleverna har behov att röra på sig för 

att orka. Pedagogen dokumenterar inte rörelsernas resultat men tycker eleverna reagerar 

positivt på motoriska rörelser och pedagogen har där för fortsatt med rörelser.  

 

Specialpedagoger  

Båda specialpedagogerna som vi intervjuat arbetar med rörelseövningar i syfte att stimulera 

läs och skrivutvecklingen. I skolan arbetar man även med skrivdans men detta har blivit i en 

mindre omfattning. Rörelseövningarna genomförs på elever som är sex, sju och åtta år. Även 
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förskolorna har börjat med detta för fyra-fem åringar. Övningarna görs i helklass och elever 

som har det svårt för rörelserna får individuell träning. Övningarna genomförs varje dag och 

den individuella övningen en gång i veckan. Det är speciella rörelser som följer spädbarnets 

rörelsemönster under det första året. Rörelserna är i en period om sju veckor och man byter ut 

rörelserna var 5:e vecka. Rörelseövningarna syftar till att förbättra pennfattning, korsövning 

och balansen. Alla elevers rörelsemönster testas före programmets start (se bilaga 2) och 

dessa testas för att bland annat får extra hjälp om det behövs. Efter programmets slut så 

kommer eleverna att testas igen för att göra en utvärdering hur programmet har gått. Elever 

kan testas i samråd med föräldrar och elevernas pedagoger. Programmet ska träna bort 

reflexer. Den reflex som testas är den symmetriska toniska nackreflexen och dessutom så 

testas balans och korsmönster. Båda specialpedagogerna anser att det finns ett samband 

mellan rester från reflexer och elevers läs och skriv inlärningsförmåga. Specialpedagogerna vi 

intervjuade tycker att rörelseövningar har en mycket stor betydelse för läs och skrivförmågan. 

Båda specialpedagogerna anser att det finns ett samband mellan motorisk färdighet och läs 

och skriv inlärningsförmåga. Det finns elever med god motorik men med dålig läs och skriv 

förmåga. Dessa kan ha problem med rörelserna ändå och då finns det förmodligen andra 

liggande orsaker bakom.  

 

En av specialpedagogerna vi intervjuat belyser perceptionens betydelses för läs och 

skrininlärningen och säger att detta har betydelse. ”Sinnenas samspel ger upphov till en 

motorisk rörelse som kan vara en rörelse med kroppen eller något man säger.”  

Specialpedagogen förklarar att talet kan ses som en motorisk rörelse men även tanken och för 

att den motoriska rörelsen ska komma till stånd måste de ske en samverkan av olika sinnen.   

  

En av specialpedagogerna ritar en triangel på ett papper och delar in denna i tre olika delar. I 

basen, grunden ligger perception och motorik, först i toppen ligger de pedagogiska metoderna.  

Är de ett hål i grunden så kommer de att visa sig i toppen och då hjälps de inte med olika 

pedagogiska metoder. Denne menar att vi måste engagera oss i att laga basen. Det bästa med 

rörelseövningar är att de kan göra något åt detta. I de rörelseövningar som de använder sig av 

utgår de från barnets tidiga rörelser och rörelsemönster. I syfte att inhibera barnets reflexrester 

som skulle vara inhiberade redan under barnets första levnads år. En av special pedagogerna 

säger  ” Vi ger barnen en andra chans och vi gör det med alla barn i helklass. Alla barn är 

vinnare” Här menar specialpedagogen att man inte behöver plocka ut speciella barn men att 

man kan göra det. Alla vinner på rörelseträning som inhiberar reflexrester vare sig man har 

det eller inte. Orsaken till varför reflexrester kan förekomma hos barnen beskriver en av 

pedagogerna och berättar att det kan vara de barn som har varit sjuka under den första tiden 

som har blivit burna mycket eller inte haft möjlighet att röra sig så mycket. Specialpedagogen 

tar fram bilder på urklipp ur kataloger och visar ett babygym, här menar specialpedagogen att 

barnet inte får en bra ögonmotoriskutveckling när sakerna i babygymmet ligger för nära 

barnet. Bilderna visar även en liggmadrass som har en nackkrage som förhindrar barnet från 

att röra på nacken.  Andra bilder visar gåstol, babysitter och andra småbarnssaker som säljs i 

syfte att stimulera barns utveckling men i själva fallet så stjälps rörelseutvecklingen 

 

Sammanfattning av resultat 

Hur arbetar pedagogerna med grovmotorik  

Grovmotoriken arbetade alla pedagoger med i syfte att eleverna ska få bättre kontroll över 

sina rörelser. Mer än hälften arbetade med grovmotoriken i syfte att förbättra läs och 

skrivförmågan hos eleverna. Mer än hälften av alla pedagoger vi intervjuade arbetade med ett 

speciellt rörelseprogram i syfte att inhibera reflexrester hos eleverna. Rörelseövningarna 
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utgick från barnets tidiga rörelseutveckling. Målet är att förbättra läs och skrivutvecklingen 

hos eleverna. Det var en stor spridning gällande grovmotorikens rörelse då vissa pedagoger 

jobbade med detta varje dag under veckan och andra pedagoger tre gånger i veckan. Fem av 

de intervjuade pedagogerna arbetade med skrivdans i mer eller mindre omfattning.  

Alla pedagoger arbetade med balansövningar genom till exempel stationsövningar. Hälften av 

pedagogerna arbetade med det vestibulära systemet i syfte att förbättra läs och 

skrivutvecklingen genom bland annat rörelseprogrammet som genomfördes i skolan. I 

förskolan så fanns balansbrädor inomhus där barnen tränade sin balans. Denna pedagog gav 

uttryck att barnen tränar balans och får tänka till när de ska gå upp i till exempel pulka 

backen.   

 

Hur arbetar pedagogerna med finmotoriken.  

Mer än hälften av alla pedagoger tränar med finmotorik i syfte att bland annat träna upp 

skrivförmågan. Tre pedagoger använde sig av Tragetons projektet för att lära barn läsa och 

skriva med datorns hjälp. Dessa elever tränar finmotoriken när de skriver på tangentbordet. 

Finmotoriken kräver små muskelrörelser och elever kan ha svårt för detta och undviker då att 

jobba med material som kräver mycket finmotorik. En pedagog uttryckte att barn med nedsatt 

handmotorik undviker att göra saker som kräver en finmotorisk förmåga till exempel klippa. 

 

Pedagogernas kännedom om reflexrester och dess påverkan för läs och skrivförmågan.  

Fem av pedagogerna hade kännedom om ryggradsreflexen och dess negativa påverkan på 

eleverna. Detta för att eleverna har svårt att sitta stilla och koncentrera sig på uppgiften. 

Eleverna har svårt att sitta stilla på grund av att byxlinning eller stolsrygg trycker på denna 

reflex och utlöser den. Mindre än hälften av pedagogerna hade ingen kännedom om de andra 

reflexerna vi nämnde vid intervjutillfället. 

 

Perceptionens betydelse för läs och skrivförmågan.  

En av specialpedagogerna belyser perceptionens betydelse för läs och skrivinlärningen. Talet 

är en motoriks handling men även tanken och specialpedagogen belyser sinnenas samverkan 

som något viktig för att den motoriska handlingen ska kunna utföras.  

 

Hur betydelsefullt anser pedagoger att rörelsen är för läs och skrivinlärning.  

Alla intervjuade pedagoger ansåg att rörelsen har betydelse för läs och skrivförmågan. 

Övervägande del av de intervjuade pedagogerna ansåg att rörelsen har mycket stor betydelse 

för läs och skrivförmågan. Fåtalet av de intervjuade pedagoger som ansåg att rörelsen har 

betydelse för läs och skrivförmågan men kunde inte ge uttryck för hur det har betydelse.  

 

Diskussion 
 

I diskussionen behandlar vi först reliabilitet och validitet.   

 

Reliabilitet 
Reliabilitet betyder trovärdighet i det arbete som utförts. Vi anser att vi har uppnått vårt syfte 

med vårat arbete. Metoderna vi valde var att intervjua pedagogerna enskilt i en lugn miljö och 

vi valde att använda oss av ett frågeformulär som vi utgick ifrån men vi valde även att föra en 

viss dialog med dolda frågor. Vi kunde tolka utifrån hur pedagogerna svarade och om detta 

var något ämne var något som de var intresserade av. Vi anser att metoden var tillförlitlig och 

att vi fick de underlag som vi behövde för vår studie. Vi ville ta del av pedagogernas 
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uppfattningar om hur motoriken har betydelse för läs och skrivutveckling. Vi har sett att alla 

pedagoger vi har intervjuat anser att rörelsen är betydelsefull för elevernas läs och 

skrivutveckling men även att rörelsen är betydelsefull på andra sätt. 

 
Validitet 
Validitet innebär att vi mäter det har vi avsikt att mäta. I denna studie intervjuades sju 

pedagoger från tre olika skolor. Vi valde olika skolor för att få en spridning på 

intervjupersoner, olika arbetssätt och tankar. De intervjuade pedagogerna arbetade inom 

förskola, förskoleklass, klass ett och två. Målet med studien var att ta redan på om pedagoger 

anser att de finns ett samband mellan motorikövning och läs och skrivinlärning. Detta var de 

vi hade för avsikt att mäta och detta vi gjorde. De första vi gjorde var att noggrant diskutera 

om de frågeformulär vi skrivit skulle vara till hjälp av datainsamlingen. Vi ville även kunna ta 

del av det som missats antecknas, lyssna på tonfallet av den intervjuade personen så här kom 

bandspelaren att spela en viktig del. Efter varje intervju lyssnade vi igenom samtalet och tog 

fram kärna i samtalet och jämförde detta med vårt syfte. Vi ville även säkerställa den 

samtidiga validiteten. Detta genomfördes genom att analysera datainsamlingen och göra en 

jämförelse med forskares resultat av liknade studier. Vi funderar om resultatet har fått ett 

annat utfall om vi intervjuat fler verksamma pedagoger och på skolor inom en större radie.  

 

Diskussion 
Vi vår studie fann att pedagogerna anser rörelse har stor betydelse och att man i skolan och 

förskolan inte nonchalerar barn med rörelsesvårigheter. I detta menar vi både fin och 

grovmotoriska rörelser. Pedagogerna i förskolan engagerar sig i att barnen ska få en bra 

handmotorik även om detta enligt pedagogen inte stod i förbund med att träna skrivförmågan 

så fick vi den uppfattningen att man arbetar med detta för att bland annat barnen ska få en bra 

start när de början skolan.  I förskolan arbetar man även med att barnen ska få en bra 

kroppsuppfattning, detta görs bland annat i form av olika rörelseövningar så som 

fingerramsor, rörelselekar och rörelsesånger där barnen klappar eller tar på olika kroppsdelar 

och på så sätt lär de sig om kroppen och får en ökad kroppsuppfattning.  I och med detta 

främjas även barnens rörelseutveckling men även hjärnas utveckling. Genom fingerramsor lär 

sig barnen att styra sina fingrar och förbättrar där igenom hand och fingermotorik. Detta anser 

vi som en viktig ingrediens i handmotorikens utveckling som i sin tur är viktig för den 

kommande skrivningen i skolan. Att barnen har tilldelats en viktig grund i handmotoriken gör 

de lättare  för barnen att kunna styra penna lätt. Pedagogerna läser mycket för barnen och i 

detta stimuleras barns läsutveckling, de får en känsla av att den skriva texten har innebör 

(Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson 1999).  

 

Finmotoriken arbetade alla pedagoger med och genom intervjuerna så uppmärksammade vi 

att alla de intervjuade pedagoger använder sig av klipp och klisterövningar. Detta svarade 

pedagogerna spontant på, det var ingen direkt fråga om de arbetar med klipp och 

klisterövningar. I detta kan vi se att många pedagoger anser klipp och klisterövningar som 

viktig och en del i skolarbetet. Detta tyckte vi var intressant när vi kan läsa att Holle (1976) 

menar att barn har svårt för dessa övningar. Barnen övar även på andra finmotoriska övningar 

i skolan i syfte att träna bland annat penngreppet. Vi ser det som stor vikt att barnen har en 

fungerande handmotorik när de börjar skolan när detta underlättar för barnet i skrivandet och 

tecknandet. Vi tror även att barnet får bättre självförtroende om de kan behärska kroppen i 

olika sammanhang. Piaget anser att barn som kan kontrollera sina rörelser får en större frihet 

att koncentrera sig på uppgiften. Piaget ansåg även att de grovmotoriska och finmotoriska 

rörelserna står i nära samband med varandra då de kroppsdelar som utför de finmotoriska 

rörelserna förs genom de grovmotoriska rörelseaktiviteterna. (Furth och Wachs 1978) 
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Skrivdansens rörelsemetod går från grovmotoriska rörelser till finmotoriska rörelser och här 

finner vi stöd i Piaget teori om att finmotoriken utvecklas ur grovmotoriken. Från våra egna 

erfarenheter så har vi observerat att barnen finner skrivdansen glädjefull och samtidigt är 

skrivdansen nyttlig för barnets handmotorik när metoden handlar om att få en fungerande 

handmotorik.  

 

Alla pedagoger vi har intervjuat arbetar med fin och grovmotorik i syfte att förbättra barnets 

motoriska färdigheter och alla anser att rörelsen har betydelse för läs och skrivförmågan och 

använder sig av rörelser i olika sammanhang. Vi ser också att kraven blir allt större på 

pedagogerna då barngrupperna blir större och i och med detta har läraren mindre utrymme till 

de aktiviteter som kan ha betydelse för barnets rörelser, motorik och perceptionsträning.  

Eriksson (2005) skriver att 10 % av alla nybörjare i skolan bedöms vara motoriskt osäkra och 

detta försvinner oftast inte av sig självt. Dessa motoriska problem följer oftast med upp i 

tonåren. Allt lärande i skolan förutsätter att barnen kan uppfatta sinnesintryck och kan 

percipiera, det vill säga uppfatta intryck via sinnesorganet, detta gäller särskilt vid läs-, och 

skrivinlärning. Försenad motorisk utveckling hämmar den perceptuella utvecklingen  och 

tvärt om. Perceptuella svårigheter hämmar hjärnans förmåga att registrera, organisera och 

tolka sinnesintryck är nedsatt.  

 

Flertalet pedagoger gav uttryck för uteleken som en viktig del för barnens utveckling när de 

får röra sig fritt och får utlopp för energi och leklust. Rousseau menade att barnen lär genom 

rörelse och att de är viktigt att barnen får röra sig fritt, springa, hoppa och ropa. Rousseau var 

emot att man lindade barnen, detta hindrade dem i sin naturliga utveckling, rörelsen är en 

naturlig handling. Specialpedagogerna visade oss moderna babysaker som säljs i syfte att 

stimulera barnet utveckling men kan ha en motsatt verkan om barnet spenderar för mycket tid 

i dessa moderna babysaker. De blir låsta och kommer inte att kunna röra sig fritt och naturligt.  

Vi funderar om detta är en form av modern lindning när den naturliga rörelsen inte kan äga 

rum om barn spenderar för mycket tid i dessa saker. Som en av specialpedagogerna sa att om 

babyn spenderar för mycket tid i babygym så tränas inte ögonrörelserna som de ska. Holle 

(1976) menar att ögonen måste användas för att utvecklas, få visuell stimulans. 

 

I våra egna observationer under vfu-perioderna har vi konstaterat att barn med balansproblem 

ofta har problem med läs och skriv utan att för den skull säga att det gäller alla barn. 

Balansmotoriska problem kan medföra koncentrationssvårigheter för barnet. Pedagogerna vi 

har intervjuat använder alla någon sorts balansträning för eleverna/barnen. Många av 

pedagogerna delade våra tankar om att balansen är viktig för barnets fortsatta utveckling i läs 

och skriv. 

Sohlman (2000), Ericsson (2003) menar att brister i balansen påverkar elevers koncentration 

och där med blir skolprestationer så som läs och skrivinlärning påverkade. Detta är en indirekt 

påverkan på läs och skrivinlärningen. Genom att träna på balansen och annan grovmotorisk 

övning kan koncentrationen förbättras. Koncentrationen är en förutsättning för läs och 

skrivningen när detta kräver en del koncentration från barn och elevers sida. Även Piaget 

menade att desto mer barnets kan behärska sina rörelser desto mer energi kan barnet rikta på 

de abstrakat tänkadet, det vill säga hur man löser en uppgift. 

 

En direkt påverkan på läs och skrivutvecklingen är projektet Trageton, där elever skriver sig 

till läsning. De skolor som använder sig av Trageton använder inte skrivandet direkt när 

barnen börjar skolan utan avvaktar med skrivandet tills barnen går i klass två. Innan dess så 

låtsas skriver barnen texter på datorn två och två. Barnen lär av varandra i samspel. Vygotskij 

menade att barnen lär i en social samvaro och att barnen lär sig skriva genom att låtsas skriva.   
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Vi ser Trageton som en positiv väg till läs och skrivinlärningen där finmotoriken övas direkt 

genom tangenttryckning som de flesta barn tycker är en rolig aktivitet. Barnen slipper 

engagera sig i skrivövningar som de inte behärskar riktigt ordentligt och när de börjar skriva i 

klass två så har de visat sig att de behärskar både innehållet och formningen av bokstäver 

bättre än elever som använt sig av traditionell skriv och läs övning. Engagerade pedagoger 

inom tragetonprojektet använder sig av många finmotoriska övningar som är bra för 

handmotorikens utveckling. Handmotoriken utveckling är viktig för penngreppet. Vi anser att 

klipp och klister övningar är ett bra komplement till barnens finmotoriska utveckling och 

precis som i skolorna, att man använder sig av detta i kombination med andra övningar. 

Genom grovmotoriken växer finmotoriken fram. I skrivdansen ritar barnen med stora rörelser 

för att dessa över gå till finmotorika rörelser. Dessa rörelser har en indirekt påverkan för läs 

och skrivinlärningen. Barnen lär sig behärska sina rörelser men även skrivredskapet. 

 

Vi ser att finmotoriska övningar och grovmotoriska rörelser har en väldig stor indirekt 

betydelse för läs och skrivinlärningen. Forskning som McPhillips bedrivit men även dr Julie-

Anne och Jordan-Black stora forskning visar att rörelser har betydelse för läs och 

skrivinlärningen. Ericssons avhandling från år 2003 visar samma resultat. 

 

Myrberg (2003) och Elbro (2004) håller inte med forskning eller teorier angående rörelsens 

betydelse då dessa anser att rörelsen inte har betydelse för läs och skrivutvecklingen. Myrberg 

skriver att forskare anser att läsning är något abstrakt och pedagoger borde ge direkta 

instruktioner när det gäller bokstäver och ljud. Det vill säga en mer traditionell pedagogik, 

vilket visar sig i Tragetons projektets forskning inte vara lika effektivt som Tragetonsmetoden 

där man använder sig i större utsträckning av finmotoriska övningar vilket vi anser uppfattas 

som roligt av barnen. 

 

Våra egna erfarenheter och vår studie visar att de pedagoger som vi intervjuat inte håller med 

i resonemanget att rörelsen inte har betydelse för läs- och skrivinlärningen. Vi tycker det är 

intressant att elever får jobba mycket med kroppen och att pedagoger kan ha så många olika 

syften med det.  

 

När vi började vårt arbete ville vi inte att arbetet skulle utgå från utvecklingspsykologi och 

utvecklingsteorier. Vi var väl medvetna om att detta skulle bli en del av arbetet men målet var 

att tona ner detta när de enligt vår uppfattning inte är moderna tankegångar. Dagens 

pedagogiska synsätt ska utgå från att alla barn utvecklas olika och att alla är olika individer 

och i det sammanhanget känns utvecklingspsykologi lite förlegat. I och med detta kändes det 

fel att skriva om hur barn utvecklas utifrån det sätt vi har lärt oss att se på barn med våra 

pedagogiska glasögon där alla barn är olika med olika förutsättningar och utvecklingskurvor. 

När vi intervjuade en av specialpedagogerna så uttrycker denna utan påverkan eller via någon 

direkt fråga från oss:  

 ”Vi väntar inte första att de ska kvadda och vi går in tidigt för de barn som de har svårt”.  

Denne berättar att man tidigare väntade på mognadshjälp till barnen gick i klass två till tre 

men att man idag inte har den synen i skolan. Denne säger att man kommit ifrån ”låt gå 

pedagogiken” där man inväntar barnets mognad för att först långt senare gå in med hjälp. Nu 

tar man tag i detta redan från klass ett. Detta kändes som nya tankebanor för oss. Även om 

man idag inte väntar på att barnen ska ”kvadda” så anser vi att den pedagogiska grundsynen 

som vi bär med oss från lärarutbildningen är att invänta mognad inom vissa ramar när alla 

barn utvecklas olika och har olika förutsättningar. 
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Genom arbetet har vi lärt oss hur viktigt det är med motorik, rörelser och perceptionsträning. 

Mortensen (1993/1994) skriver att när barnet börjar skolan bör barnet ha en bra utvecklad 

perception. Perceptionen är en bra förutsättning för den kognitiva utveckling, det vill säga 

tanken, vetandet och erfarenhetens utveckling. Det handlar om att ge barnen en färdig grund 

att stå på när de börjar skolan. Är rörelserna automatiserade i kroppen, balansen, perceptionen 

och kroppsrörelser bra utvecklade så har barnen vunnit mycket och skolans krav kan komma 

att bli lättare att klara av. Vi ser förskolans viktiga uppdrag, där de arbetar med 

kroppsuppfattning, motorik, balans, fingerramsor, fantasi och så vidare som väldigt viktigt för 

barnets utveckling men förskolan lägger även en stor och viktig grund för läs och skriv 

förmågan hos barnen, även om detta är en omedveten tanke hos pedagogerna. Barn som inte 

har finmotoriken utvecklad får svårigheter när de ska börja skriva om de inte kan hålla i 

pennan. Barn som inte har en bra utvecklad balans kan få svårigheter att koncentrera sig på 

skolarbetet när all koncentration går åt att försöka sitta stilla. Har barnet inte en bra utvecklad 

perception kan barnet få svårt i skolan när perception är en viktig förutsättning för tanken och 

erfarenheternas utveckling. Finns reflexrester kvar när barnet börjar skolan kan detta medföra 

att barnen får svårt att hålla i penna, de håller i den krampaktigt för kroppen vill något annat. 

Att träna bort reflexer tar tid och ska man arbeta med detta i förskolan så krävs det utbildning 

och kunskaper om ämnet. Enligt vår uppfattning är det inte viktigt att man känner till de 

reflexrester som kan förekomma hos barn och elever men det kan var av vikt att man vet att 

de kan förekomma och att det finns hjälp att få som underlättar för barnet och barnets 

utveckling. 

Vår uppfattning och det vi har lärt oss om detta arbete är att förskolan lägger en väldigt viktig 

grund och att skolan sedan bör ta vid i denna utveckling samt att många skolor gör detta.  Har 

barnen fått en bra perception och motorisk grund att stå på när de börjar skolan så har barnet 

betydligt lättare att ta till sig de krav skolan ställer.  

  

”Det som först mognar i hjärnan är de områden som styr sinnena och enkla 

kroppsrörelser. Utvecklingen av dessa områden är viktig för förmågan att använda 

sinnen och kropp. Men det finns också en påverkan som går åt andra hållet: om man 

stimulerar sinnen och använder kroppen så utvecklas motsvarande områden i hjärnan.” 

(Hwang-Nilsson 1995 s 101)  

 

Vår kunskap om detta område har vuxit och desto mer vi har arbetat med detta ämne har vårt 

intresse vuxit sig starkare. Detta är något som vi kan dra nytta av i vår kommande yrkesroll. 

Rörelse är något som ska ingå i skoldagen enligt lpo 94 där vi kan läsa ”skolan skall sträva 

efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen”(s.5) och i 

lpfö 98 kan vi läsa ”förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.”(s.9)   

 

Vi anser efter vår studie att motoriken har betydelse för läs och skrivinlärningen och i detta 

finner vi stöd i tidigare forskning så väl från praktiker som Holle(1976), Sohlman(2000). Vi 

finner stöd i Ericsson avhandling från 2005. Vi anser även att barn får bättre självförtroende 

om de kan kontrollera sin kropp. Lärandet i skolan ska även vara lustfyllt. Vi ser även vikten 

av att man inte ser barn med motoriska brister som ett problem som måste lösas utan att man 

serverar barnen en möjlighet till mer berikande möjligheter. Kan motoriken hjälpa barn med 

läs och skrivsvårigheter, vilket är bevisat i forskning, så varför inte använda sig av detta som 

ett glädjeriktinslag i skolvardagen. Vi kunde inte hitta någon forskning som visar motsatsen, 

bara utlåtanden från forskare som förnekar sambanden. De intervjuade pedagogerna ansåg att 

rörelsen har betydelse för läs- och skrivinlärningen så dessa motsätter även de forskare som 
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inte säger att sambanden finns. Alla dessa pedagoger har varit verksamma under många år och 

har stor erfarenhet av att arbeta med barn och läs- och skrivutveckling.     

 

Pedagogiskt synsätt  till läs och skrivinlärning  

På de skolor vi har intervjuat pedagoger har vi uppmärksammat att mer än hälften av de 

intervjuade pedagogerna använder sig av en kombination av utvecklingspsykologiskt synsätt 

samt special och socialpedagogiskt synsätt till läs och skrivutveckling. De intervjuade 

pedagogerna kombinerar dessa två synsätt på ett genomtänkt sätt när de inte utesluter eller 

förnekar något synsätt som kan vara stötande eller förlegat. Wäppling (2007) skriver i sin 

rapport att utvecklingspsykologin var på nedgång under 1970-talet för att lämna plats åt 

specialpedagogiska och socialpedagogiska synsättet.   

 

Utvecklingspsykologin utgår från att barn utvecklas efter liknande utvecklingskurvor eller 

normalkurvor. Elever som har svårigheter ses själva som bärare av problemet. Motsatsen är de 

special och socialpedagogiska synsättet där man ser miljön som bärare av problem och inte 

eleven. Man söker svar på eventuella brister i pedagogiken, närliggande miljöer och så vidare. 

Detta synsätt utgår från ett helhetsperspektiv med hela barnet i fokus samt att alla barn 

utvecklas olika med olika förutsättningar. Det vill säga att man har ett individuellt synsätt på 

barn och elever. Även om utvecklingspsykologin menar att elever utvecklas individuellt så 

följer utvecklingspsykologin en viss typ av normalkurva i barns utveckling med olika faser 

och steg. Utvecklingspsykologin sträcker sig från de tidiga barndomsåren och ungdomsåren.  

 

De intervjuade pedagoger som använde sig av rörelseprogram i syfte att inhibera reflexer  

som normalt ska försvinna under det första barnaåret använder sig av ett 

utvecklingspsykologiskt synsätt. Eleven är bärare av ett problem som kan tränsas bort med 

hjälp av att gå tillbaka till de tidiga rörelser mönster och utvecklingsfaser.  

Rörelseövningarna utgick från de tidigare rörelsemönster som barnen bör genomgå under de 

första åren. Här finner vi ett utvecklingspsykologiskt synsätt på barnen från pedagogernas sida 

men de utesluter inte det specialpedagogiska synsättet när alla de intervjuade pedagogerna ser 

på elever utifrån ett helhetsperspektiv. Pedagogerna tar stor hänsyn till eleverna och deras 

olika förutsättningar för att lära sig. Synsättet hur man som pedagog arbetar med läs- och 

skrivinlärningen är beroende på hur man ser på elever. För barn med läs och skrivsvårigheter 

kan man se eleven som bärare av problemet eller så kan man se välja att se helheten, se hela 

barnet och miljön som bärare av problemet. Arbetar man som pedagog utifrån ett special 

pedagogiskt perspektiv, det vill säga ett helhetsperspektiv där man utgår från hela barnet 

utveckling och tar även fokus på rörelsen som en del i läs- och skrivinlärningen. Detta är i 

sammanhanget en del av helheten. Arbetar man utifrån ett utvecklingspsykologiskt synsätt 

kan man även se rörelsens som en betydande del för läs- och skrivinlärningen när man ser den 

bristande motoriken som ett problem som måste åtgärdas och inte följer normala 

utvecklingskurvor. Det får en betydande roll för barnets läs och skrivinlärning om pedagogen 

ser barnet utifrån ett helhetsperspektiv där kanske rörelsen ses som en del i läs och 

skrivinlärningen och inte från ett tvär utvecklingspsykologiskt perspektiv där det barnets 

brister ses som ett problem som ska rättas till. 

 

Rörelsens indirekta betydelse för läs och skrivinlärningen  

Att motoriken har betydelse för läs- och skrivinlärningen är inte ett direkt samband. Detta 

kanske också är beroende på hur man ser på saker och ting. Balansen anser vi har en indirekt 

betydelse för läs- och skrivinlärningen. Den påverkar inte läsningen och skrivandet direkta 
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men den gör de indirekt. Balansbrist orsakar i många fall koncentrationssvårigheter. 

Koncentrationen är i sin tur är en förutsättning för läs och skrivinlärningen. Kan man inte 

koncentrera sig så har man naturligtvis svårt att hålla fast vid den tänkta uppgiften.  

Även rester av reflexer har en indirekt betydelse för läs och skrivinlärningen. Reflexer som 

gör att barnen får svårt att skriva, de kan inte sitta stilla och behålla fokus en länge tid. Detta 

påverkar barnets läs och skrivinlärning.  

 

Handmotoriken är en del i den indirekta och direkta betydelsen i sammanhanget. Barnet får 

problem att hålla i pennan och forma bokstäver trots att barnet vet om hur bokstäverna ser ut. 

Detta utgör en indirekt betydelse för läs och skrivinlärningen och att skriva blir inte roligt och 

glädjefullt för barnet.  

 

Ögonmotoriken har en direkt betydelse för läs- och skrivinlärningen. Detta gäller främst i de 

fall där ögonfixeringen inte fått den stimulans den behöver.  Detta är något som måste övas 

upp men sker oftast naturligt när barnet leker i olika situationer. Är ögonfixeringen 

outvecklad kommer barnet få svårt att läsa och kan inte följa med i raderna. Att kunna 

använda sina sinnen och veta till exempelvis hur hårt pennan ska tryckas mot pappret, att 

kunna fixera blicken, tänka och allt som har med perception är också viktigt för läs- och 

skrivinlärningen.   

 

  

Vidare forskning  
De rörelseövningar som McPhillips vid  Queen´s University Belfast har tagit fram har visat 

positiv inverkan på elever med dyslexi. Det skulle vara intressant att veta om detta är någon 

man använder sig av i Sverige och i vilken stor utsträckning detta har betydelse för eleverna. 

Det skulle även vara intressant att veta om rörelseövningarna har betydelse för elever med 

diagnosen DAMP och ADHD när dessa elever har svårigheter med perception, motorik och 

uppmärksamhet. Kan detta visa sig ha betydelse för dessa elever och i vilken omfattning?  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

 

 

Intervjufrågor 
 

Arbetar er skola med rörelseövningar i syfte att stimulera läs och skrivutvecklingen?  

Vilken ålder har eleverna?  

Genomförs övningarna i grupp eller med speciellt utvalda? 

Hur ofta genomförs rörelseövningar?  

Vilken typ av rörelseövningar används?   

Testas den motoriska färdigheten före under eller efter övningen?  

Hur mycket anser du att rörelseövningarna påverkar läs och skrivförmågan?   

Noll har ingen betydelse och fem har mycket stor betydelse.  

O 1 2  3  4  5  

Vilka av dessa reflexer kan ni se förekomma hos elever och i vilken omfattning?  

Ryggradsreflexen (när något berör ryggraden aktiveras reflexen. Barnen har svårt att sitta stilla)   

Asymmetriska toniska nackreflexen: (huvudet vrids åt sidan följer armen med vilket med för att 

barnet får svårt att kontrollera rörelsen. Stor koncentration går åt att hålla i pennan och detta sker oftast 

krampaktigt)  

Symetriska toniska nackreflexen (Kan observeras när barnen kryper när händerna vill vändas bakåt. 

När barnet böjer huvudet uppåt eller ner så stäcks eller böjs armen så att pennspets bryts)   

 Anser du att det finns ett samband mellan rester från reflexer och barns läs och 

skivinlärningsförmåga?  

Anser du att det finns samband mellan motorisk färdighet och läs och skrivinlärnings förmåga? 

Har ni i er skola erfarit någon förbättring av elevers läs och skrivinlärning genom motoriska 

övningar ? 
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Bilaga 2 

Testprotokoll 

 

Namn:  Datum:       1 2 Ålder: Grupp: 

 

1. Romberg test  

fötter ihop, armarna hänger, fixera 20 sek. blunda 20 sek. 

 kolla: om tårna spretar 0 0 

 svaja?           1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 

2. stå på ett ben 
Öppna ögon 10 sek höger eller vänster 

0 0 bra 

1 1 Två sekunder mindre 

2 2 Fyra sekunder mindre 

3 3 Sex sekunder mindre 

4 4 Åtta sekunder mindre 

 

3. Krypning 0 0 Ingen av punkterna 

-kryp sakta framåt på händer och1 1 En av punkterna 

 knän, titta framåt hela tiden         2 2 Två av punkterna  

 vänd sen och kryp tillbaka          3 3 Tre av punkterna       

 titta efter: små kaninhopp          4 4 Fyra av punkterna  

 -håller barnet händerna utåt            

 -kryper barnet med fingrarna böjda 

 eller på fingertopparna 

 -lämnar fötterna golvet 

 -passgång 

 

4. Korsa mittlinjen test 1           0 0 bra 

1 1 viss tvekan när handen passerar 

mittlinje eller svajning 

2 2 Tydlig tvekan eller svajning 

3 3 Förlorar nästan balansen eller tungan 

hjälper till 

4 4 Tappar balansen helt 

-skicka en boll till andra handen 

-fötterna ihop, armarna rät vinkel 

-upprepa fyra gånger 
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5. Korsa mittlinjen 2           0 0 Bra 

1 1 Små svårigheter att gå över mittlinje, 

lite svaj, rr, i ansikte 

2 2 Större svårigheter, rörelser 

3 3 Tappar nästan balansen 

4 4 Övningen går ej att genomföra 

-lyft en arm över huvudet och 

 ta tag i motsatt öra 

- se efter: problem över 

mittlinjen 

- om hela kroppen deltar 

ansikts eller tungrr. 

 

6. Tum och fingertest          0 0 bra 

- stå med fötterna ihop, en          1 1 Spegling på andra handen 

arm i rät vinkel den andra          2 2 Dålig rr. På fingrar mer spegling 

rakt ner. Böj tumme och         3 3 Ännu tydligare 

pekfinger till cirkel öppna         4 4 kan inte genomföra test 

och stäng 5ggr. Ta nästa  

finger sen nästa osv. byt  

hand gör likadant 

 

7. Rita gubbe  Hur ser gubben ut?
 

  
penngrepp? 

  Sittställning? 

  TA KORT 

 

 

   

 


