
Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 1-7

Ann-Charlotte Stråhlin

Medveten rörelseträning i
specialundervisningen

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Gunilla Söderberg

LIU-ITLG-EX--99/118--SE Institutionen för
tillämpad lärarkunskap



Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för
tillämpad lärarkunskap
581 83 LINKÖPING

Datum
Date

1999-12-15

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
X Examensarbete

ISRN LIU- ITLG-EX--99/118--SE

          
C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel
Title
Medveten rörelseträning i specialundervisningen
Training of motorik skill in special education
Författare
Author
Ann-Charlotte Stråhlin

Sammanfattning
Abstract

Det här arbetet handlar om synen på medveten rörelseträning. Syftet med arbetet är dels att skapa en förståelse
för betydelsen av medveten rörelseträning för barn med koncentrationssvårigheter. Dels är också syftet att ge
en bild av det som kallas för en normal rörelseutveckling. Arbetet bygger på en litteraturstudie som beskriver
rörelseutvecklingen från födseln. Den beskriver också hur rörelse och inlärning är beroende av varandra.
Intervjuundersökningen beskriver hur några lärare verksamma inom specialundervisningen arbetar med
medveten rörelseträning och deras syn på medveten rörelseträning. Som en jämförelse finns ett skoldaghems
syn på detta ämne också med. Jag har haft tre frågor som utgångspunkt för mitt arbete och det är följande:
• Finns det något samband mellan rörelseutveckling och koncentrationssvårigheter?
• Används medveten rörelseträning som ett hjälpmedel i specialundervisningen för barn med

koncentrationssvårigheter?
• Hur ser lärarna som arbetar med specialundervisningen på medveten rörelseträning?

På vissa skolor arbetas det mycket med medveten rörelseträning, p å  andra skolor mindre. Gemensamt är att
alla finner  rörelseträningen som en viktig del i  träningen av eleverna. Det jag ifrågasätter i min diskussion är
om medveten rörelseträning är en trend som nu håller p å  att försvinna.

Nyckelord
Keyword
Koncentrationssvårigheter
Motorik
Motorisk utveckling
Rörelseutveckling
Rörelseträning
Specialundervisning



SAMMANFATTNING

Det här arbetet handlar om synen på medveten rörelseträning. Syftet med arbetet är dels att skapa en
förståelse för betydelsen av medveten rörelseträning för barn med koncentrationssvårigheter. Dels är
också syftet att ge en bild av det som kallas för en normal rörelseutvecklingen. Arbetet bygger på en
litteraturstudie som beskriver rörelseutvecklingen från födseln. Den beskriver också hur rörelse och
inlärning är beroende av varandra. Intervjuundersökningen beskriver hur några lärare verksamma inom
specialundervisningen  arbetar med medveten rörelseträning och deras syn på medveten rörelseträning.
Som en jämförelse finns ett skoldaghems syn på detta ämne också med. Jag har haft tre frågor som
utgångspunkt för mitt arbete och det är följande:

• Finns det något samband mellan rörelseutveckling och koncentrationssvårigheter?
• Används medveten rörelseträning som ett hjälpmedel i specialundervisningen för barn med

koncentrationssvårigheter?
• Hur ser lärarna som arbetar med specialundervisningen på medveten rörelseträning?

På vissa skolor arbetas det mycket med medveten rörelseträning, på andra skolor mindre. Gemensamt är
att alla finner rörelseträningen som en viktig del i träningen av eleverna. Det jag ifrågasätter i min
diskussion är om medveten rörelseträning är en trend som nu håller på att försvinna.
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1. BAKGRUND
Det är svårt att vara klumpig när man börjar skolan. I skolan bör alla ämnen innehålla
medveten rörelseträning. Under senare tid har detta uppmärksammats mycket.
Idrottslärarna har fått uppleva att deras kunskaper behövs inom andra ämnen än bara
själva idrottsämnet. Idrottslärarnas praktiska övningar vad gäller medveten
rörelseträning under idrottstimmarna, har också betydelse för hur eleverna ska fungera i
andra ämnen i skolan. Den träningen har också betydelse för barnens intellektuella och
känslomässiga utveckling (Nielsen, m fl 1988).

Under mina praktikperioder har det alltid funnits någon elev som kan räknas till denna
kategori. Jag vill därför i mitt arbete lyfta fram vad skolan kan göra för att hjälpa de
barn i skolan, som har problem med sina kroppsrörelser. I skolan räknas dessa barn till
de som behöver extra hjälp för att klara sin skolsituation. Ofta får de gå och ha sk
specialundervisning i de ämnen som de har svårt att klara av.  Vid samtal med
verksamma lärare är min upplevelse att det har blivit fler barn, som kan räknas till de
klumpiga. Det leder i sin tur till att det är alltfler elever som är i behov av extra hjälp för
att klara av sin skolsituation. Bl a i massmedia har större uppmärksamhet riktats mot
elever med DAMP, läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter etc. En
anledning till att uppmärksamheten blivit större är att barn med dessa bekymmer märks
tydligt i skolan. Anledningen till detta är att det handlar om barn som har svårt att sitta
stilla. Mitt intresse för dessa barn väcktes tidigt under min utbildning. Redan under de
första fältstudierna lade jag märke till dessa barn. Förundrat lyssnade jag också till
lärarnas diskussioner om barn med DAMP, dyslexi och barn med
koncentrationssvårigheter. När jag lyssnade till dessa diskussioner fick jag uppleva den
vanmakt som lärarna kände inför dessa problem. När vi sedan läste en kurs om barnens
språkutveckling började vi alltmer gå bakom problemet. Vår lärare tog då bl a upp barns
motoriska utveckling för att klara av att utveckla sin språkliga medvetenhet. Genom att
fördjupa oss i litteratur fick vi också se på läs- och skrivsvårigheter ur olika perspektiv.
Vissa läsforskare menade att den motoriska mognaden spelade en stor roll för att kunna
lära sig läsa medan andra menade att det inte hade någon som helst betydelse. När jag
sedan kände att jag själv hade för liten kunskap för att själv kunna ta hand om dessa
barn valde jag två tillvalskurser som handlade om läs- och skrivsvårigheter och barn
med socioemotionella svårigheter (svårigheter som uppkommer p g a elevens sociala
och känslomässiga situation). Min kunskap inom båda ämnena blev mycket större och
samtidigt växte mitt intresse. Mest växte mitt intresse för hur man kan hjälpa barn med
svårigheter genom att arbeta med medveten rörelseträning.

Jag kommer under min litteraturstudie ta upp kroppens och rörelsens betydelse för att
främja inlärning. Jag kommer i fortsättningen av mitt arbete använda  det övergripande
begreppet koncentrationssvårigheter, istället för begreppet barn med särskilda behov.
Att jag valt att göra detta är för att alla elever har någon form av särskilda behov. En
annan anledning är att grunden till de olika problemen är att barnens
koncentrationsförmåga av olika anledningar blir störd. Det kommer jag att ta upp och
visa på i min litteraturstudie. Jag ska här också ge förklaring till tre stycken begrepp
som finns med i resultatdelen. Det är följande:

• Punktproblem: Eleven får ett tillfälligt problem som den får specialhjälp med under
en kortare period.

• Brain-gym: Hjärngymnastik som består av koordinerade rörelser som väcker upp
själ / kroppssytemet och gör det redo för inlärning.
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• Helikoptersnurr: Barnet ligger på rygg och snurrar i horisontalplanet.

2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

Forskning visar att vi från födseln utvecklas och lär oss genom rörelse. För att
utvecklingen och inlärningen ska kunna fortsätta när vi kommer upp i skolåldern, är det
viktigt att vi gått igenom och automatiserat olika faser av vårt rörelseschema. Mitt
intresse ligger hos de barn som inte kommit lika långt i sin mognad och som därigenom
kan få det svårt i skolan. Därför har det känts viktigt för mig att skaffa mig kunskap om
hur barns rörelseschema utvecklas och automatiseras hos de barn som räknas till de
normalt utvecklade. Forskningen säger att barn med koncentrationssvårigheter kan ha
problem med bl a sin motorik och p g a detta ha problem med sin inlärning, men detta är
ej vetenskapligt bevisat. Därför kändes det intressant att se om man använde sig av
medveten rörelseträning inom specialundervisningen eller om det är en trend som börjat
att försvinna.

Syftet med mitt arbete har varit att själv fördjupa mina kunskaper om barns
rörelseutveckling, men också se vad barn med koncentrationssvårigheter kan ha för
problem när det gäller deras rörelseutveckling. Med mitt arbete vill jag skapa förståelse
för betydelsen av medveten rörelseträning i skolan för elever med
koncentrationssvårigheter. Jag vill också beskriva hur speciallärare i en kommun arbetar
med detta ämne och vilken syn de har på medveten rörelseträning.

Jag har haft tre frågor som utgångspunkt för mitt arbete. Det är följande:

• Vilka samband finns det mellan rörelseutveckling och koncentrationssvårigheter?
• Används medveten rörelseträning som ett hjälpmedel i specialundervisningen för

elever med koncentrationssvårigheter?
• Hur ser lärarna som arbetar med specialundervisningen på medveten rörelseträning?

3. GENOMFÖRANDE

När jag började att arbeta med mitt examensarbete ville jag finna svar på om det var
någon skillnad i integreringen av idrotten i den dagliga undervisningen i den ”vanliga
skolan” jämfört med skolor som är inriktade på elever med särskilda behov. Med
begreppet skolor som är inriktade på elever med särskilda behov, menade jag DAMP-
klasser och skoldaghem. Jag valde därför att skicka ut brev till olika skoldaghem och
DAMP-klasser med en förfrågan till lärarna om det fanns möjlighet att intervjua någon
av dem. Genom att skicka brevet fick lärarna en möjlighet att avgöra om de hade tid
med denna uppgift. På min förfrågan fick jag ett svar. Det var från ett skoldaghem och
dit var jag välkommen att göra en intervju. Jag gjorde det, men eftersom jag inte fick
svar från några andra så kunde jag inte gå vidare på den vägen. Jag har tidigare varit i
kontakt med specialläraren på den skola där jag skulle göra min slutpraktik och visste
att hon var väldigt duktig. Jag valde därför att rikta in mig på om medveten
rörelseträning används i träningen av eleverna  i specialundervisningen. Men även om
jag valde en ny riktning på mitt arbete kunde jag fortfarande använda mig av i stort sett
samma frågor. Jag fick stryka ett par frågor från min intervju på skoldaghemmet. Dessa
frågor rörde deras ekonomiska resurser gällande idrottsundervisningen. Jag la till en
fråga som inte fanns med på intervjuerna på skoldaghemmet. Den frågan handlade om
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vad skolan hade för möjligheter att gå vidare när de själva inte kunde hjälpa barnet att
komma till rätta med problemet. För att bredda mitt arbete valde jag att intervjua
ytterligare tre speciallärare inom samma kommun. Jag gjorde detta val för att se om det
inom kommunen råder skillnader och därigenom också se om det har betydelse för
eleverna på vilken skola de blir placerade. Medvetet valde jag skolor med olika
upptagningsområde. Den skola som jag i mitt resultat kallar för skola 1 är en skola  som
har ett upptagningsområde med få problem. Skola 2 är en skola som ligger i landsorten.
Skolan är ny och är en sammanslagning av tre mindre landsortsskolor. Innan
sammanslagningen var det många föräldrar som var emot den, så det har varit många
känslor som varit i svallning. Det råder också en speciell situation eftersom att personal
från tre skolor nu börjat samarbeta i arbetslagen. Skola 3 är en skola som har ett blandat
upptagningsområde. Skola 4 har ett upptagningsområde som är stort och ganska tungt.

För att få till stånd intervjuerna valde jag att åka till berörd skola och prata med
specialläraren och samtidigt visa mina frågor. Frågorna var följande:
• Beskriv din/er verksamhet.
• Har varje elev ett individuellt åtgärdsprogram? Kan det innehålla medveten

rörelseträning?
• Använder du/ni er av medveten rörelseträning i träningen av eleverna?
• Hur ser du på medveten rörelseträning?
• Vad har du/ni för utbildning? Har du/ni fått någon kompetensutveckling för att

kunna arbeta med medveten rörelseträning?
• Vad händer med de barn som ni inte kan hjälpa på er skola?

Jag fick då också en möjlighet att veta vem jag skulle intervjua och samma möjlighet
hade specialläraren. Det gjorde att intervjuerna blev ganska avspända och mer fick
karaktären av ett samtal. Jag valde också att spela in mina intervjuer på band. Jag
frågade lärarna om detta gick bra och det var ingen som nekade mig detta. Att jag valde
att spela in intervjuerna på band berodde på att det kan vara svårt att ensam hinna skriva
ner deras svar. I efterhand har jag bearbetat intervjuerna genom att lyssna och samtidigt
skrivit ner vad lärarna svarat. Jag har då kunnat gå tillbaka många gånger för att vara
säker på svaret.

Jag gjorde min litteraturstudie innan jag gjorde mina intervjuer. Anledningen till det var
att jag ville ha en teoretisk bakgrund av mitt ämne innan jag gjorde mina intervjuer. Det
kändes som om jag lättare skulle kunna ifrågasätta om det var något som jag inte
förstod. Medvetet har också min litteraturstudie blivit ganska så omfattande.

4. LITTERATURGENOMGÅNG
Inledningsvis vill jag ta upp vad som skrivits om koncentrationssvårigheter, DAMP och
läs- och skrivsvårigheter. Jag inleder med koncentrationssvårigheter eftersom att det är
ett mer övergripande problem, under vilket DAMP och läs- och skrivsvårigheter finns.



8

4.1 Koncentrationssvårigheter
Jag vill inledningsvis lyfta fram vad det är som krävs av oss människor när vi ska
koncentrera oss. Detta är inget man reflekterar över när man inte har några bekymmer
med det, men det är nödvändigt om man ska kunna hjälpa barn som har bekymmer med
detta.
Det är främst tre punkter som är viktiga vid koncentration. Dessa är följande:
• Fokusering, barnet måste kunna rikta sin perception, sina tankar och sina känslor

mot uppgiften.
• Delad uppmärksamhet, barnet måste kunna stänga ute ovidkommande stimuli, men

ändå vara medveten om det som sker samtidigt.
• Uthållighet, barnet måste komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften.
Det som också påverkar förmågan att kunna koncentrera sig är barnets tidigare
erfarenheter. Uppgiften väcker känslor och minnen till liv. Beroende på vilka känslor
och minnen situationen väcker, styrs förmågan att kunna koncentrera sig därefter.
Barnets motivation inför uppgiften har också stor betydelse för koncentrationsförmågan
(Duvner, 1997).

Koncentrationssvårigheter ger upphov till olika problem. Exempel på sådana problem är
uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet, aktivitetsnivå och svårigheter att följa regler
och instruktioner. I vissa fall kan koncentrationssvårigheterna vara en följd av barnets
motoriska svårigheter. När det gäller motoriska svårigheter vid koncentrationsproblem
skiljs det mellan två olika kategorier. Dessa är omogen eller outvecklad motorik och
avvikande motorik (Kadesjö, 1992).

4.1.2 Omogen motorik
Barn med stora koncentrationssvårigheter har ofta omogen motorik. Med detta menas
att barnets rörelsemönster är normalt, men försenat i förhållande till barnets
kronologiska ålder (Ellneby, 1991).
Tecken på omogen motorik är att barnet rör sig klumpigt, rörelserna är dåligt
koordinerade och barnets gester blir yviga. För omgivningen kan det verka som att
barnet är slarvigt. Lätt är det också att tro att barnet handlar utan eftertanke och inte
visar någon vilja att anstränga sig. Barnet kan också verka ointresserad av slutresultatet
av en uppgift. Ett annat tecken på omogen motorik är att barnen har svårt att automatiskt
samordna de olika delarna i en handlingskedja. Problemen blir extra lätta att uppfatta i
situationer där barnet utsätts för många intryck, när det måste skynda sig på eller blir
stressat (Kadesjö, 1992).

4.1.3 Avvikande motorik
Bland barn med koncentrationssvårigheter finns det barn med mer påtagliga avvikelser i
sitt rörelsemönster. Orsaken till ett onormalt rörelsemönster kan inverka negativt på
barnet vid inlärningssituationer (Ellneby, 1991).
De motoriska svårigheterna kan leda till koncentrationssvårigheter i situationer där det
ställs krav på motoriska färdigheter. Barnet kan också ha så stora motoriska problem att
det kan vara svårigheter att överhuvudtaget sitta still. Exempel på avvikande motorik är
avvikande muskeltonus (spänningen i musklerna), de har slängiga rörelser som kan var
väldigt vidlyftiga. Ofta har också barnet ofrivilliga medrörelser. Dessa kan bero på att
vissa reflexer fortfarande finns kvar hos barnet. Viktigt är att vid avvikande motorik
reda ut om det är koncentrationssvårigheterna som ger upphov till de motoriska
svårigheterna, eller om det istället kan vara hjärnans kontroll av muskeltonusen som på
något sätt är störd (Kadesjö, 1992).
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Som avslutning kan sägas att motorik är en viktig aspekt av ett barns utveckling, men
det är viktigt att sätta de motoriska problemen i relation till de övriga problemen och hur
barnet fungerar i övrigt (Kadesjö, 1992)

4.2 DAMP

Begreppet DAMP är en förkortning för Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och
uppmärksamhet, Motorikkontroll och Perception (Freltofte, 1997).

Gillberg (1996) anser att DAMP är en neurologisk avvikelse som gör att barnet har
svårt att hålla koncentrationen och utestänga ovidkommande stimuli, är över- eller
underaktivt, har ofta en klumpig grov- eller finmotorik eller har en perceptionsstörning.
Fortsättningsvis kommer jag att ta upp de olika störningarna för att ge en klarare bild av
problemet.

4.2.1 Dysfunktion
Begreppet innebär att det är en störning som påverkar aktivitetskontrollen och
uppmärksamheten, motorikkontrollen och perceptionen.

4.2.2 Aktitvitetskontroll och uppmärksamhet
Det finns två olika kategorier av DAMP-barn. De två kategorierna är hyper- och
hypoaktiva barn. De hyperaktiva barnen är de som är överaktiva. De hypoaktiva är
motsatsen dvs underaktiva. Dessa barn kan sitta och drömma och märks inte speciellt
mycket. De som märks i skolan och i klassrummet är de hyperaktiva, eftersom att de har
svårt att sitta stilla, de klänger och klättrar etc. Det gemensamma för dessa båda
kategorier är att de har uppmärksamhetsstörningar. De kan vara impulsiva och bägge
grupperna har, på olika vis, svårigheter att vara lagom aktiverade. Omgivningen
uppfattar ofta att barnen har koncentrationssvårigheter (Freltofte, 1997).

4.2.3 Motorik
DAMP-barnen har ofta svårt med grov- och finmotoriken. De grovmotoriska problemen
är ganska uppenbara, eftersom att barnet verkar ganska klumpigt. Den största
svårigheten för DAMP-barnet, är att det har problem med automatiseringen av rörelser.
Detta kan bero på att DAMP-barnen har svårt med simultankapaciteten, (förmågan att
kunna göra mer än en sak på samma gång). Rörelserna blir ofta okoordinerade och
ryckiga.

En del barn med DAMP har en hopsjunken hållning. Anledningen till det är att barnet
har en låg vilospänning i sina muskler. Spänningen i musklerna kallas också för
muskeltonus.
De finmotoriska problemen kan var att hålla pennan, skriva på linjen och hälla upp
mjölk i glaset etc (Duvner, 1994).

4.2.4 Perception
Perceptionen är det som vi uppfattar med våra sinnen. Problemet är inte att barnet hör
eller ser illa, utan att de har bekymmer med samordningen och tolkningen av
sinnesintrycken. Detta kommer jag att gå in närmare på i ett allmännare perspektiv
senare i arbetet.
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4.3 Läs- och skrivsvårigheter

Vad som är orsaken till läs- och skrivsvårigheter råder det delade meningar om bland
forskarna. Jag vill här ge en bild av vad forskarna säger om rörelsens påverkan vid läs-
och skrivinlärning. Gustafsson-Hugoh (1994) anser att det inte går att lära barn att läsa
enbart med motorisk träning. Men säger de, det är ett led i den totala undervisningen.
Vidare menar de att det inte är motoriken i sig som bör studeras. Det som ska studeras
är sambanden mellan barns språkliga och motoriska funktioner. Tillsammans med
eleven ska man försöka uppnå den utvecklingsnivå, där tanke och handling kan vara
igång samtidigt utan att störa varandra.

Höien-Lundberg (1991) berör också motorisk träning som en alternativ
behandlingsform av grava läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. De påpekar att motorisk
störning ofta förekommer tillsammans med dyslexi. Viktigt är dock att observera att
även om två symtom förekommer hos en person, så behöver de inte stå i ett orsak-
verkan förhållande. De menar också att forskningen inte kunnat bevisa att det finns
något direkt samband mellan motorisk träning och läsutveckling. Däremot kan det
finnas ett indirekt samband. Motorisk träning ger barnen en bättre självbild. Träningen
har också en positiv inverkan i emotionell och social mening. Barn som är tafatta och
okoordinerade kan känna en tillfredsställelse i att få en funktionsförbättring. De märker
då att de kan lära sig något och det kan sporra till större ansträngningar inom andra
ämnen, än inom just det motoriska. Avslutningsvis uppmärksammas också att vissa
dyslektiker har svåra problem att koncentrera sig på de uppgifter de ska göra. Dessa
svårigheter visar sig ofta genom motorisk oro och klumpighet. Detta menar Höien-
Lundberg kan feltolkas som motoriska svårigheter.

Avslutningsvis ska jag helt kort redogöra för en undersökning som gjorts som rör
lässvårigheter och motoriska problem. Undersökningen har gjorts i en stad i Sverige
under en höst- och en vårtermin. Under hösten gjordes först en sk
screeningundersökning, en övergripande undersökning på ett stort antal barn för att
finna de elever som hade lässvårigheter. Under våren gjordes en djupare undersökning.
Kortfattat kan om resultatet sägas att det fanns betydligt fler av de elever med
lässvårigheter, som också hade motoriska svårigheter. Av kontrolleleverna fanns det
inte någon elev som hade några störningar i sin motorik. Den lässvaga gruppen hade
också ett sämre resultat när det handlade om finmotorik, hastighet och koordination,
öga-hand koordination med bollövningar, grovmotorisk balans och grovmotorisk
koordination. I övningar som prövade balansen när kroppen var i rörelse fanns det ingen
skillnad mellan grupperna (Jacobsson-Lundberg, 1995).

4.4 Historia
I ett historiskt perspektiv går det att se att betydelsen av rörelse har uppmärksammats
för många år sedan. En man som uppmärksammat detta är Rudolf Laban. Han föddes i
Ungern 1879 och arbetade i sitt vuxna liv som dansare, koreograf och dansteoretiker.
Han grundlade under sin tid ett bredare synsätt när det gäller kroppsrörelser. Enligt
honom fanns rörelsen i allt levande. Som en av de första förespråkade han kreativ
rörelse. Kreativ rörelse menade han var ett fundamentalt behov hos alla människor.
Människan rör sig för att tillfredsställa någon typ av behov. Laban analyserade mänsklig
rörelse och rörelsens betydelse för människan. Denna analys gick att tillämpa inom
områdena rekreation, utbildning, konst och terapi. Målet med analysen var att hjälpa
människor att bli mer harmoniska genom att röra sig. Laban ansåg också att mental och
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fysisk hälsa inte kan separeras, utan människan ska ses som en tredelad helhet. Denna
tredelade helhet består av kropp, tanke och ande. Var och en av dessa delar kan sättas i
relation till rörelse, men samtidigt är varje del beroende av varandra (Klinta, 1998).
Även inom utvecklingspsykologin har motoriken och rörelsen spelat en viktig roll. Jean
Piaget är en av  de tidiga föregångarna inom detta ämne. Det som är framträdande i
Piagets teori är att han beskriver det som är gemensamt och ålderstypiskt. Han menade
att utvecklingen av den motoriska förmågan fungerar som en sammanhållande röd tråd i
barnets utveckling. I hans studier  poängteras de sensoriska och motoriska aktiviteternas
betydelse för barnets utveckling (Forsström, 1986).  Piaget svarar för en stadieteori.
Varje stadie är ett resultat  av stadiet som kommer innan. Stadiet som barnet befinner
sig i ligger till grund för och förbereder barnet för nästa stadie. Det första stadiet kallade
Piaget för det sensomotoriska. Under detta stadie är det främst perceptionen och
motoriken som utvecklas. Barnet använder då hela sin kropp och alla sina sinnen för att
utforska världen. Det är under detta stadie som grunden läggs för barnets vidare
utveckling inom många andra områden. Det är också då som grunden läggs för den
fortsatta rörelseutvecklingen (Jonson, 1983). Piaget menade att det fordras sju-åtta års
lek och rörelse för att barnet ska få den sensomotoriska erfarenhet som ska ligga till
grund för den fortsatta sociala och personliga utvecklingen (Mellberg, 1993).

Marianne Frostig är en forskare från USA och en av de senare förespråkarna som
bestämt hävdar att motorik och intellektuell förmåga är ömsesidigt beroende av
varandra. Det hon främst har inriktat sig på är de barn som har perceptuella svårigheter
inom det visuella området. Det innebär att barnet har svårt att samordna de
sinnesretningar som barnet får genom synen. Hon har använt sig av en metod som
bygger på rörelseövningar och har därigenom hjälpt barn med dessa svårigheter. Hon
har också använt ett test för att kolla barnen. Detta test har berört fem områden, vilka är
följande: öga-hand-koordination, figur-bakgrunds-uppfattning, formuppfattning, läge i
rummet och rymduppfattnig (Dessen, 1993).

Om ett barn misslyckas med de teoretiska uppgifterna i skolan kan  det vara ett tecken
på att barnet inte lärt sig att behärska de rörelser som arbetet kräver. En annan aspekt
kan vara att barnet kan rörelsen men ännu inte automatiserat den. Det leder till att
barnet inte kan koncentrera sig till fullo på uppgiften. Frostig påpekar att intresset för
barnets motoriska utveckling är ett sätt att försöka undanröja hinder för barnens
välbefinnande (Forsström, 1986)

4.5 Vad är rörelse?

Som inledning vill jag redogöra för vilka synsätt som kan finnas angående begreppet
rörelse. Bader-Johansson har i en bok som är för sjukgymnaster skrivit att allt liv är
rörelse. Rörelsen uppstår inte av sig själv utan den uppstår i samspel med omgivningen.
Utan rörelse blir inte verkligheten tydlig för våra sinnen och för vårt medvetande. Det är
också genom rörelsen som vi lär oss att uppfatta oss själva i förhållande till omvärlden.
Genom rörelser utvecklar vi relationer till andra människor. Utan rörelse kan ingen
kommunikation uppstå. På detta sätt blir rörelsen utgångspunkten för livet (Bader-
Johansson, 1991).
Feldtman menar att rörelsen är det synliga beviset på vår motorik. Rörelsen är en
delfunktion i en aktivitet. Aktiviteten kan i sin tur ses som en motorisk handling.  En
motorisk handling styrs av viljan, känslan och av sociala behov. Rörelsen är helt
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beroende av vår kroppsuppfattning. Kroppsuppfattningen ligger till grund för den
perceptuella och motoriska handlingen (Feldtman, 1998).

4.6 Kursplanen

I kursplanen under ämnet idrott och hälsa står det bl a att vår kropp är byggd för rörelse.
Dess vävnader och olika funktioner anpassar sig till de krav som ställs på den. För det
växande barnet är det därför viktigt att dess hem-, skol- och fritidsmiljö ger möjligheter
till motorisk och fysisk aktivitet och träning. Barnet måste få utveckla olika förmågor
och funktioner av sensomotorisk och fysisk karaktär. Det står också att ämnet har ett
särskilt ansvar  för de elever  som har brister i sin fysiska eller motoriska förmåga eller
andra svårigheter i samband med kroppsrörelse och friluftsliv. Under mål går det också
att läsa  att skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleven utvecklar sin fysiska,
psykiska och sociala förmåga. Skolan ska också sträva efter att eleven utvecklar en
positiv självbild. (Lpo 94)

4.7 Våra sinnen

”Alla intryck och upplevelser - stora som små, behagliga som obehagliga – som barnet
får ända från födseln och dag för dag hela livet uppfattas genom sinnena”……(Forsström 1986, s. 9)

Till våra fem sinnen räknas synen, hörseln, känseln, smaken och lukten. Sinnen brukar
delas in i två större grupper som kallas för alarmsinnen och analyssinnen. Till
alarmsinnena räknas balansen, lukten och till viss del känseln. Till analyssinnena räknas
syn, hörsel och även här, till viss del känseln (Forsström, 1986).

Vårt system för insamling av viktig information är våra sinnen. För att våra sinnen ska
reagera krävs att de utsätts för en sinnesretning. Sinnesretningarna kan vara av olika
slag som t ex termiska, mekaniska, elektromagnetiska och kemiska. Dessa retningar
uppstår vid en snabb förändring i den yttre miljön. För att sinnesorganen ska kunna rikta
sig mot retningen är rörelseförmågan till en stor hjälp. En viktig faktor är också att
kroppen är inställd på sinnesretningen och kan ta emot informationen. Det sker genom
en känslig nervstruktur. Därefter ska den omkodas till ett budskap som sänds ifrån
sinnets mottagare för vidare bearbetning i olika hjärnstrukturer. Denna mottagare kallas
för receptor (Forsström, 1986)

Somliga av de intryck vi får från omgivningen reagerar vi reflexmässigt på. Andra
intryck blir byggstenar för utveckling av mer komplicerade färdigheter. Antalet
sinnesintryck är stort. Vi måste därför lära oss att tolka, sortera och organisera dem. De
ska också sättas i samband med tidigare erfarenheter och de ska användas på ett
ändamålsenligt vis (Mellberg, 1993).

4.8 Perception

Perception är den process som förser oss med viktig information om vår omvärld och
om oss själva i denna omvärld. Sinne är inte synonymt med perception. Om man väljer
att använda begreppet perception innebär det att stimulering har kommit in via ett sinne,
men att något mer har hänt med den. Många definitioner av perception säger att
stimuleringen ska ha bearbetats. Med bearbetningen menas då att den t ex har lagrats i
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minnet, sammankopplats med annan inkommande information eller information som
har hämtats ur minnet (Forsström, 1986).

Perceptionen utvecklas mest när barnet är mellan två år och sex år. Det innebär inte att
perceptionen slutar efter denna ålder. Vi fortsätter att percepiera genom hela livet.
Perceptionen är snabb och automatisk. Det enda sättet som vi kan lägga märke till
perceptionen är genom koncentration eller trötthet. Perceptionen påverkas också av
tidigare erfarenheter, kreativitet, föreställningsförmåga, förmåga att koppla händelse
och följd, minnesförmåga, känslor, motivation och vilja (Dessen, 1993)

Motoriken och perceptionen står i ett viktigt förhållande med varandra. Med hjälp av
motoriken kan vi förflytta oss och rikta våra sinnen mot det som vi vill undersöka. Jag
skrev tidigare att olika händelser omkring oss stimulerar våra sinnens receptorer. Från
receptorn leds sinnesretningen vidare till hjärnan. Hjärnan organiserar intrycken och
samordnar dem med alla perceptionsområden. Det är först efter detta som vi reagerar
och ger respons på den retning som vi blivit utsatta för. Exempel på en respons kan vara
en rörelse (Forsström, 1986).

4.9 Sinnes- och perceptionsutveckling

Vi pratar oftast om våra fem sinnen. Sinnena utvecklas i en viss ordning. Utvecklingen
utgår från de sinnen som informerar om den egna kroppen och dess förhållande till
jordens gravitation. Förutom de fem sinnena finns det andra självständiga sinnen som
har stor betydelse för motorikens och hela barnets utveckling (Mellberg, 1993).

Om resonemanget kring de självständiga sinnena utvecklas kan det sägas att varje sinne
har ett system för perception. Det är dessa system som är viktiga för den sensomotoriska
utvecklingen. De perceptuella systemen som tolkar våra sinnesintryck från:
• Tyngdkraft - balans
• Beröring av hud – taktil perception
• Ljud – auditiv perception
• Bilder av omgivningen – visuell perception
• Leder och muskler – kinetisk perception
• Lukter – luktperception
• Smaker – smakperception
Det som kan lämnas utanför här är smak och lukt eftersom att de är inriktade på föda
(Dessen, 1993).

4.9.1 Känselsinnet – taktil perception
Känselsinnet har en stor betydelse för det nyfödda barnet. Det är också det första sinnet
som utvecklas i moderlivet. Genom detta sinne upplever barnet för första gången sin
omgivning. Därmed är det ett av barnets viktigaste informationskällor. Känselsinnet är
lokaliserat till huden och slemhinnorna (Mellberg, 1993).

Taktil perception särskiljer och identifierar intryck från känselsinnet vad gäller
temperatur, smärta, välbefinnande och obehag, ytors struktur, beröring. Barnet kan
urskilja hur och vem eller vad som rör huden. Barnet har också förmågan att känna var
beröringen sker. Genom att barnet kan urskilja var beröring sker, skaffar sig barnet en
kroppskännedom. Detta leder också till en medvetenhet om de olika kroppsdelarna. Den
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kännedomen skapar en stärkt självkänsla och jaguppfattning hos barnet (Feldtman,
1998).

4.9.2 Balans- och rörelsesinne – vestibulär perception
Det är det sinnesorgan som är tidigast utvecklat. Balanssinnet är knutet till innerörat. I
innerörat sitter de sk båggångarna, som är fyllda med vätska. De är tre stycken till
antalet. Dessa tre svarar mot rummets tre riktningar; höjd, bredd och djup. Vätskan i
gångarna aktiveras var gång man rör på huvudet och informerar då om rörelsens
riktning och hastighet (Feldtman, 1998).
Informationen som vi får genom vestibularsinnet är mycket precis. Den registrerar
lägesförändringar. Informationen som ges handlar också om var vi befinner oss i
förhållande till gravitationen och om vi rör oss eller står stilla. Balanssinnet stimuleras
genom rörelse. Den enda gången som vi blir medvetna om det vestibulära sinnet är när
flödet av impulserna blir för intensivt. Det kan hända när vi åker karusell och blir yra i
huvudet eller mår illa. De vestibulära impulsernas samverkan med motorik och andra
sinnen spelar en betydande roll för kroppshållning, balans och rörelse (Mellberg, 1993).

Det vestibulära sinnet tränas genom rörelse och denna träning ska börja vid tidig ålder.
Barn gillar och tycker att det är roligt att träna detta sinne, genom att bl a slå
kullerbyttor, bli snurrade etc (Mellberg, 1993), (Dessen,1993), (Feldtman, 1998) och
(Nielsen m fl, 1988).

4.9.3 Muskel och ställningssinnet – kinetisk perception
Ordet kinesti kommer från grekiskan och betyder röra och känsel. Våra muskler och
leder har känselkroppar som registrerar var och hur en rörelse sker. Känselkropparna
kallas för kinestetiska receptorer (Dessen, 1993)

Det kinestiska sinnet hjälper oss att minnas ledernas och kroppsdelarnas inbördes
ställning. I vardagliga situationer tänker vi inte på detta sinnet förrän vi
uppmärksammas på en speciell rörelse. Det händer bl a när vi ska lära in en ny
färdighet. Berörings-, muskel-, och ledförnimmelser är den grundläggande
informationen för att barnet ska kunna planera sina rörelser. Det kinestetiska sinnets
samverkan med motorik och andra sinnen inkluderar följande:
• Ha vetskap om hur den egna kroppen ser ut och hur den känns.
• Veta kroppsdelarnas namn.
• Känna skillnad på en spänd och avspänd muskel.
• Känna att olika föremål har olika tyngd.
• Känna kroppens rörelse och med vilken kraft och hastighet som den rör sig.
• Förstå och uppleva olika riktningar.
• Känna och förstå sin position i rummet.
• Uppleva att kroppen har två sidor.
• Ha en dominant sida (Mellberg, 1993), (Dessen, 1993).

4.9.4 Hörselsinne – auditiv perception
Hörseln är ett av de sinnen som utvecklas under fosterlivet. Från den sjätte månaden kan
barnet höra. Barnet har dock vissa skyddsmekanismer vad gäller hörseln. Outvecklade
nervtrådar gör så att barnet inte störs av höga ljud. Först kan det nyfödda barnet bara ta
emot ljuden, men efterhand tolkas hörselintrycken i samverkan med de andra sinnena.
Barnet vrider huvudet mot ljudkällan, rör sig mot ljudet och försöker undersöka vad det
är som låter (Mellberg, 1993).
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Genom den auditiva perceptionen kan vi identifiera ljud. Vi har också förmågan att
skilja ljud åt vad gäller styrka, tonhöjd och klang. En annan förmåga är att lokalisera
varifrån ljudet kommer och hur långt ifrån ljudet man befinner sig. Vi har också
förmågan att kunna utestänga vissa ljud för att kunna höra ett annat ljud tydligare. När
en aktivitet kräver hög koncentration kan vi också stänga av ljudintryck som vi finner
störande (Dessen, 1993).

4.9.5 Synsinne – visuell perception
Synsinnet är vårt viktigaste sinne. Anledningen till det är att de flesta sinnesintrycken är
visuella. Synen är hos det nyfödda barnet otydlig och utan skärpa. Skärpan finns på 17
cm avstånd. Anledningen till det är att barnet ska ha ögonkontakt med mamman vid
amningen (Dessen, 1993).

Genom den visuella perceptionen har vi förmågan att kunna fokusera vår blick på det
som vi finner intressant. För att vi ska kunna tolka vår omgivning genom vårt synsinne,
krävs en god koordination mellan synen och motoriken. Visuell perception innebär att
vi har en förmåga att urskilja ett visst föremål i det övriga synfältet. För att klara av det
krävs att vi har en viss urskiljnings-, riktnings- och rumsuppfattning. Det krävs även en
formuppfattning och en viss erfarenhet och visuellt minne (Mellberg, 1993).

Visuell perception inbegriper också perceptuell konstans. Med detta menas att vi kan
uppfatta ett föremål som detsamma från olika håll och avstånd. I detta finns också
förmågan att uppfatta det rumsliga förhållandet mellan sig själv och föremålet. För att
klara det krävs det att känna till kroppens delar och uppfatta deras läge i förhållande till
varandra. Det krävs också att kunna bedöma avstånd och förstå innebörden av lägesord
(Dessen 1993).

4.10 Nervsystemets betydelse för inlärning

En djupt rotad föreställning hos oss människor är att intellektuell aktivitet kan existera
avskild från vår kropp. Det finns en allmän fördom i vårt samhälle som tenderar att sätta
lägre betyg på fysisk prestation och förringa betydelsen av denna i ”allvarliga”
sysselsättningar såsom arbete och skola. Anledningen till detta kan vara att de saker
som vi gör med vår kropp och de funktioner som vår kropp har, har lägre rang än den
intellektuella förmågan. I själva verket är det så att inlärning, tanke, kreativitet och
intelligens är processer som inte bara försiggår i hjärnan utan i hela kroppen.
Förnimmelser, rörelser och hjärnans inneboende funktioner finns grundlagda i hela
kroppen (Hannaford, 1997).
Människan föds som ett halvfabrikat. När ett barn föds är hjärnan långtifrån
färdigutvecklad. Vi föds med miljarder hjärnceller. Hjärncellerna förnyas inte och det
bildas inga fler under livet. Däremot är det många som försvinner under åren. Det finns
dock så många  att det är få människor som utnyttjar deras kapacitet fullt ut. Ju större ett
barn blir ju fler nervtrådar har barnet. Hjärncellerna har genom långa nervtrådar, axoner,
förbindelser i hela kroppen (Holle, 1989).

Mellan olika hjärnceller finns det kortare trådar som förbinder hjärncellerna med
varandra. Dessa kortare trådar kallas för synapser. Dessa finns till viss del vid barnets
födelse, men under de första levnadsåren utvecklas en mängd nya.. Synapsernas antal är
av väldigt stor betydelse när hjärnan ska lösa en uppgift. Det är mängden synapser som
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är avgörande för gynnsam inlärning. Var gång ett budskap passerar en synaps förändras
synapsens struktur. Detta gör den för att den lättare ska kunna leda denna typ av
budskap i fortsättningen. Ju mer träning av samma moment ju mer påverkas synapserna.
Detta leder till att inlärning underlättas. Denna utveckling sker och gynnas genom fysisk
aktivitet (Gustafsson-Hugoh, 1987).

Den fysiska aktiviteten måste finnas med från tidig spädbarnsålder och genom hela vårt
liv. När synapserna utvecklas bildas det större nätverk av nervceller. Skapandet av dessa
nätverk är inlärningens innersta kärna (Hannaford, 1997).

Det är inte bara en utveckling av synapserna som är viktig för barnets utveckling och
inlärning. Runt de nervtrådar som finns i kroppen och hjärnan ska myelinskidor bildas.
Det är myelinskidorna som gör att nervimpulserna kan sändas med en hög hastighet och
stor precision genom nervtrådarna. Denna utveckling pågår tills barnet är i 10-12
årsåldern (Nielsen m fl,1988).

Hjärncellerna och synapserna bildar tillsammans något som kallas för neurala nätverk.
De hjärnceller, som tillsammans med synapserna bildar neurala nätverk, kallas för
neuroner. Neuroner är celler som är specialiserade på att överföra elektroniska
meddelanden över hela kroppen. Det finns tre huvudtyper av neuroner. Dessa tre kallas
för sensoriska, sammanbindande och motoriska neuroner. De sensoriska neuronerna ger
sensorisk information till det centrala nervsystemet från hela kroppen. Sensorisk
information är den information som kroppen får genom sinnena. Den sensoriska
informationen är väldigt viktig vid inlärning. De första sensoriska neuronerna som
utvecklas fullt ut och täcks med myelin fem månader efter befruktningen är de neuroner
som informerar det vestibulära systemet. Detta system kontrollerar känslan för rörelse
och balans (Hannaford, 1997).

Jean Ayres har sedan mitten av 60-talet arbetat med just de sensoriska funktionerna.
Hon menar att hjärnan tar emot otaliga sinnesintryck från omgivningen via sinnes
organen. Dessa måste tolkas och organiseras för att vi ska kunna planlägga och utföra
ett samspel med omgivningen. Detta kallas för sensorisk integrering och den är grunden
för all inlärning (Nielsen m fl, 1988).

Ayer menade att träning av den sensoriska integreringen kan hjälpa barn med
koncentrationssvårigheter. Hennes program handlade främst om att väcka upp det
sensoriska systemet genom att på rätt sätt aktivera alla känselreceptorerna (Hannaford,
1997).

4.11 Hjärnans uppgift vid sensorisk integrering

Hjärnan är indelad i ryggmärgen, hjärnstammen, lillhjärnan och storhjärnan. Storhjärnan
innehåller det som kallas för hjärnbarken. Lättare uttryckt kan det sägas att hjärnan
består av olika nivåer, men den fungerar ändå som en helhet. Exempelvis tillhör
hjärnstammen en lägre nivå i hjärnan. I hjärnstammen sker en stor del av samordningen
av sinnesintryck. Hjärnstammen påverkar i sin tur högre nivåer i hjärnan. I
hjärnstammen ligger det som i en del litteratur kallas för formatio reticularis. Jag
kommer i fortsättningen att kalla den för den förlängda märgen. Den förlängda märgen
har inflytande på både de uppåtgående och nedåtgående nervbanorna. Därigenom kan
den förlängda märgen både förstärka och hämma nervimpulserna. Dess uppgift är också
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att hjälpa hjärnbarken att fokusera på ett speciellt stimulus genom att hämma andra.
Genom denna funktion upprätthålls en allmän färdighet och uppmärksamhet. Detta ökar
möjligheten att komma åt fler upplysningar genom stimuli. I sin tur leder detta till att vi
människor kan handla så ändamålsenligt som möjligt. Ayers menade också att
sensomotorisk träning på hjärnstamsnivå innebär en påverkan som främjar mer
komplicerade funktioner och är av stor betydelse för barns inlärning (Nielsen m fl,
1988).

Den högsta nivån i hjärnan är hjärnbarken. Hjärnbarken innehåller i sin tur tre nivåer:
1. Det primära området som mottar impulser från och sänder impulser till kroppens

ytterområden.
2. Det sekundära området där inkommande information behandlas eller program

utformas.
3. Det tredje området är senare utvecklat och handhar komplicerade former av mentala

aktiviteter, där många områden i hjärnbarken måste samverka. (Forsström, 1986)

Hjärnbarken rymmer förmågan att komma ihåg, analysera och värdera sinnesintryck.
Sinnesintrycken till hjärnbarken, är i motsats till de sinnesintryck som går till
hjärnstamsnivå, medvetna. Hjärnbarken tar hand om specialiserade uppgifter såsom
läsning, skrivning och användandet av redskap. Genom att hjärnstamsfunktionerna
byggs ut får man nödvändigt och ändamålsenligt underlag för de fina rörelserna. I
hjärnstammen finns ett område som kallas för det extrapyramidala systemet. Det är en
grupp utåtgående motoriska nervbanor. Detta område bör tränas först eftersom det
sköter om de totalrörelser som främjar sinnenas samspel (Nielsen m fl, 1988).

I hjärnbarken finns de primära sensoriska och motoriska områdena. De båda områdena
finns i både höger och vänster hjärnhalva. Ett annat namn för hjärnhalva är hemisfär. De
båda hemisfärerna är ordnade som varandras spegelbilder. De båda hemisfärerna är
kopplade till den motsatta sidan av kroppen, vilket innebär att dess sinnes- och
rörelsesystem är kopplat till motsatta sidan (Forsström, 1986).

4.12 Barns rörelseutveckling och rörelseutvecklingens 4 faser

För att nervsystemet och hjärnan ska utvecklas krävs att barnet är aktivt. Barnets
rörelseutveckling sker i takt med nervsystemets mognad. Mognaden är beroende av bl a
känsel- och muskelsinnet, beröringssinnet och synen (Holle, 1989).

Därför kommer jag att först ge en bild av hur barnets rörelser utvecklas och därefter ge
en bild av den motoriska utvecklingen. Detta gör jag eftersom att den motoriska
utvecklingen är beroende av rörelseutvecklingen.
När barnet föds är alla rörelser reflexmässiga. Detta innebär att rörelserna är ofrivilliga.
Reflexerna är en automatisk reaktion på en viss retning. Dessa rörelser sker utan
storhjärnans inverkan. Dessa rörelser är den första fasen i utvecklingen (Mellberg,
1993).

De sk spädbarnsreflexerna består genom hela livet, men de är så kontrollerade att de
inte påverkar oss. Exempel på reflexer som vi har sedan fosterlivet är ryggradsreflexen
och asymmetrisk tonisk nackreflex. Att jag väljer att ta upp dessa båda beror på att de
kan störa barnet i skolan, om de inte har dem under kontroll.
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4.12.1 Ryggradsreflex
Denna reflex ska egentligen vara kontrollerad från omkring två månaders ålder.
Upptäckten av att denna reflex finns kvar kan göras genom att man uppmärksammar att
barnet har svårt att sitta stilla mot ett ryggstöd. Detta är beroende av att ryggstödet och
ibland även byxlinningen kan trycka mot ryggraden och stimulera reflexen. Reflexen
gör så att eleven ofrivilligt inte kan sitta still. Följden blir att barnet blir okoncentrerat,
eftersom att all energi går åt till att försöka att sitta still (FMLS, 1990).

4.12.2 Asymmetrisk tonisk nackreflex
Det råder oenighet bland forskare om denna reflex överhuvudtaget finns hos normalt
utvecklade barn. Den ger i varje fall barnet svårigheter att rulla över från rygg till mage.
Det beror på att reflexen gör att armen, på den sida som huvudet vrids åt, sträcks utåt.
Den andra armen böjs inåt kroppen. Om reflexen finns kvar påverkar den elevens
förmåga att forma bokstäver och siffror. Barnet får också svårigheter att hålla sig kvar
på raden om huvudet vrids. Kroppsbalansen blir också påverkad. En del av barnen som
har kvar denna reflex är passgångare (FMLS, 1990).

4.12.3 Symmetrisk tonisk nackreflex
Reflexen innebär att  muskelspänningen i halsmusklerna påverkar kroppsdelarnas
ställning. Om reflexen finns kvar märks det när barnet ska böja sitt huvud bakåt eller
framåt. Vid bakåtböjning sträcker barnet armarna och böjer benen. Vid framåtböjning
böjer det armarna och sträcker benen. Reflexen ska ha försvunnit vid 9-12 månaders
ålder. Denna reflex kan finnas kvar hos barn som inte krupit. Barnet kan inte lära sig
krypa förrän denna reflex har försvunnit. Om reflexen finns kvar i skolåldern kan det
märkas när barnet ska styra pennan vid skrivning. Barnet kan också ha svårigheter med
kroppshållningen. Problemen kan också märkas när barnet ska göra en kullerbytta
(Ellneby,1991).

Den andra fasen i rörelseutvecklingen är symmetriska rörelser. Under denna fas börjar
rörelserna påverkas av storhjärnan. Det som är karaktäristiskt under denna fas är
medrörelserna. Anledningen till medrörelserna är att uppgiften, som barnet ska utföra,
är så svår att koordinationen blir osäker. Koordinationens osäkerhet beror på att alltför
många nervcentra aktiveras. I sin tur leder det till att för många muskler involveras i
rörelsen. Exempel på en medrörelse kan ses när ett barn skakar en skallra med ena
handen. Den tomma handen utför då samma rörelse som handen som håller i skallran
(Mellberg, 1993).

Den tredje fasen är viljestyrda, motiverade och differentierade rörelser. Under denna fas
har medrörelserna försvunnit (Mellberg, 1993).

Den fjärde fasen är automatiserade rörelser. En rörelse automatiseras när den tränats
många gånger. När en rörelse är automatiserad innebär det att barnet inte längre behöver
använda hjärnan till att tänka på rörelsen. Tankarna kan då fokuseras på en annan
samtidigt pågående rörelse. Detsamma som en automatiserad rörelse är en koordinerad
rörelse. En välkoordinerad rörelse förutsätter ett fint samspel mellan perception och
motorik. När så är fallet sker rörelsen lätt, obesvärat och ändamålsenligt. Det innebär att
muskelsammandragningar utförs med lämplig styrka, vid lämplig tidpunkt och under en
lämplig tidsrymd (Holle, 1989).
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4.13 Rörelsens och motorikens utvecklingsprinciper

Motorisk utveckling innebär att barnet gradvis tillägnar sig olika förmågor som har med
rörelse och förflyttning att göra. Principen för motorikens utveckling är att den sker från
huvudet och ner mot fötterna. Utveckling sker också inifrån kroppens mittlinje och utåt.
Utvecklingen fortskrider från huvudet, övre bålen, armarna, nedre bålen och sist benen.
Detta kallas för att utvecklingen sker i proximo-distala riktningen, dvs från det nära till
det avlägsna (Forsström, 1986).

Att så är fallet märks hos det nyfödda barnet. Tidigt försöker barnet att lyfta huvudet.
Hos barnet är särskilt området runt munnen tidigt utvecklat för stimuli. Barnets
ögonmuskler utvecklas också snabbt fram till samordning. Detta sker innan några andra
rörelser har koordinerats. Barnet utvecklar därefter rörelse i skuldror och höfter, vilket
ger barnet stora rörelser. Efterhand utvecklas rörlighet i armbåge, knä och ännu senare i
handled och vrist. Denna utveckling tar lång tid och det är inte förrän barnet kommit
upp i skolåldern som exempelvis händerna är färdigutvecklade. Det är först då som
händerna kan utföra precisa och komplicerade rörelser (Mellberg, 1993).

Som sammanfattning kan sägas att rörelserna vidareutvecklas genom differentiering och
integrering. Differentieringen innebär att grova massrörelser förfinas och blir
avgränsade och precisa. Dessa rörelser integreras sedan till helheter och kompletta
rörelsemönster (Forsström, 1986).

4.14 Barnets motoriska utveckling

Motoriken delas upp i grovmotorik och finmotorik. Till grovmotoriken räknas större
rörelser. Finmotoriken är mer fina och avgränsande rörelser. Grovmotoriken utvecklas
före men också parallellt med finmotoriken. För att barnet ska kunna utveckla sitt
rörelsemönster krävs att grovmotorikens hörnstenar automatiseras. Till grovmotorikens
hörnstenar räknas rulla – åla – krypa – stödja – balansera – gå – springa – hoppa –
klättra – hänga – kasta – fånga. Dessa motoriska hörnstenar utvecklas från de första
levnadsåren fram till skolåldern, men de behöver tränas långt upp i tonåren (Gustafsson-
Hugoh, 1987).
Jag ska fortsättningsvis ge en bild av motorikens utveckling under det första levnadsåret
fram till skolåldern.

4.14.1   0-3 månader
Barnet utvecklar sin huvudbalans under de första månaderna. Det nyfödda barnet klarar
inte att till en början kontrollera sina huvudrörelser. Placeras dock det nyfödda barnet på
magen lägger det huvudet automatiskt åt sida för att få luft. Det är därför bra om barnet
ibland placeras på magen för att träna att hålla huvudet. Vid omkring tre månaders ålder
kan barnet hålla huvudet uppe och titta sig omkring. Barnet håller sig då uppe genom att
luta sig på överarmarna. Detta är bra träning för buk- och ryggmusklerna (Holle, 1989).

Vid denna tid börjar barnet att träna sina ögonmuskler. Barnet gör det genom att försöka
att fixera blicken vid exempelvis en leksak. Om barnet då rör på huvudet eller om
leksaken flyttas så strävar barnet efter att hålla kvar fixeringen (Dessen, 1993).
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4.14.2   3-6 månader
Vid denna tidpunkt börjar barnet att vända sig genom rullning. Barnet rullar först från
mage till rygg. Det är lättast eftersom att barnet då kan ta hjälp av armarna för att vända
sig. En annan orsak är att huvudbalansen utvecklas först i bukliggande ställning. Det
dröjer dock inte lång tid innan barnet kan vända sig från rygg till mage. Rullrörelser är
bra eftersom att dessa rörelser stimulerar balansen (Mellberg, 1993).

Balansen kan vid denna ålder också stimuleras genom att hålla barnet runt bröstkorgen
och låta det balansera i luften. Barnet håller då  upp huvudet och sträcker ut armar och
ben i en flygplansliknande ställning. Att detta går, beror på en balansreflex som kallas
för Laundareflexen (Dessen, 1993).

Vid 6-7 månaders ålder kan barnet sitta utan stöd. Det beror på att buk- och
ryggmusklerna är tillräckligt starka och nervkontrollen av dem är stabiliserade. Under
den här perioden utvecklas den sk fallreflexen. Reflexen är ett skydd för kroppens
uppsittande ställning. Barnet kan lätt tappa balansen och ramla och slå sig. Om barnet är
på väg att ramla sträcker det ut armarna automatiskt för att ta emot sig (Holle, 1989).

4.14.3   9 månader
Innan denna ålder har barnet börjat sträva efter att ta sig framåt. Detta har skett genom
att åla sig framåt. För att kunna åla krävs att barnets motsatta arm och ben för barnet
framåt. Detta kallas för att förflytta sig i kryssmönster. Mellberg (1993) poängterar
vikten av att barnet ålar. Hon menar att det inte bara är en förövning till krypande och
gång utan även till andra kryssande rörelser. Ett exempel på en sådan rörelse är att
klättra uppför en stege. Barn med ett dåligt rörelsemönster kan därför behöva träna på
att åla.

När barnet nått ungefär nio månaders ålder kan barnet rulla runt från ryggliggande till
en nästan sittande ställning. Barnet behåller händerna i golvet och hamnar i en hand–
knästående ställning. När barnet är moget att stå i denna ställning och den symmetriska
toniska nackreflexen är integrerad börjar barnet krypa (Mellberg, 1993)

Barnet är oftast ca tio månader när den nått denna mognad. Det finns många olika sätt
att förflytta sig, men att krypa i kryss-mönster är viktigt för den kommande
utvecklingen. Genom att barnet kryper förstärks samordningen mellan hjärnhalvorna.
Vid krypning tränas sätesmusklerna. Vid de rotationsrörelserna som blir när barnet
börjar gå är det viktigt att sätesmusklerna är vältränade. Även balanssinnet tränas vid
krypning. Den tränas på ett bredare och säkrare understödsyta. Genom krypning tränas
också barnets avståndsbedömning. Arm- och handmuskulaturen tränas genom
kroppstyngden på händerna. Framförallt blir bakåtböjningen i handleden god
(Dessen,1993).

Vid nio månaders ålder kan barnet ställa sig upp av egen kraft. Detta är ett svårt
moment som kräver mycket träning för barnet. Den stående ställningen ställer stora krav
på kroppens muskler och leder, för att barnet ska kunna hålla balansen på sina små
fötter. Nervsystemet måste då vara så utvecklat  att det klarar av samordningen av all
information, om i vilket läge tyngdpunkten befinner sig. Utifrån den informationen ska
nervsystemet sända ut rätt signaler till muskler och leder för att kroppen ska hamna i ett
perfekt jämviktsläge (Dessen, 1993).
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4.14.4   1 år
Barnet börjar gå när det är moget för det. Det brukar bli vid omkring ett års ålder.
Barnets förmåga att lära sig gå, beror på barnets tidigare motoriska erfarenheter,
motivation och mod. Förmågan att gå är ett komplicerat samspel mellan muskel-balans–
och synsinnena (Mellberg, 1993).

När barnet har lärt sig gå har det kommit till en av faserna i gångens utveckling. Hela
processen tar omkring 3-4 år. I processen ingår att barnet ska lär sig gå med god balans,
god fotavveckling och naturlig armsvängning. Med god fotavveckling menas att barnet
sätter i hälen först och att tårna är det sista som lämnar underlaget (Holle, 1989).

4.14.5   2 år
Barnet utvecklar under det andra året många olika rörelser som ger en bättre
kroppsuppfattning. Genom rörelsen försöker barnet förstå hur omvärlden fungerar.
Barnet har kommit så långt i sin utveckling att det nu kan resa sig, gå i lätt kuperad
terräng, hoppa och springa (Mellberg, 1993).

4.14.6   3-5 år
Nu finner barnet en stor glädje i att utveckla sina rörelser. Barnet kan springa, hoppa,
hänga och balansera. Rörelserna börjar nu bli mycket smidigare. Balansen utvecklas
liksom öga-handkoordinationen och förmågan att planera sina rörelser. Ett barn i 3-4-
årsåldern kan upplevas klumpigt. Orsaken kan vara att muskelspänningen ökar under
denna ålder. 5-åringen rör sig dock mycket smidigare. Den klarar också av att sätta ihop
avancerade rörelsemönster, eftersom att många rörelser nu blivit automatiserade
(Mellberg, 1993).

4.14.7   6-7 år
Barnet kan återigen verka klumpigt. Orsaken till det är att barnet ofta växer mycket
under denna period. Kroppens proportioner och balans ändras därför. Barnet har i denna
ålder ett stort rörelsebehov som måste tillgodoses. Det är nödvändigt för att barnet ska
kunna växa ikapp sin kropp (Mellberg, 1993).

4.15 Finmotorikens utveckling

Till finmotoriken räknas händernas, munnens och ögonens rörelser. Barnets förmåga att
behärska de grovmotoriska färdigheterna är av stor betydelse för den finmotoriska
utvecklingen. Finmotoriken utvecklas i rörelseaktiviteter där enkla redskap ingår.
Exempel på sådana övningar är att skriva, rita, klippa, sy, sticka, knäppa, knyta, spika,
skruva och plocka (Gustafsson-Hugoh, 1987).

5. INTERVJURESULTAT
Detta är en sammanställning och bearbetning som jag gjort utifrån de svar jag fick vid
intervjutillfällena.Det innebär att jag har transkriberat lärarnas svar, men inte tagit med
de delar som inte rört ämnet.

• Beskriv din/er verksamhet.
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Skola 1: Jag täcker två avdelningar på skolan. De båda avdelningarna har elever i
åldrarna 6, 7 och 8 år. Jag väljer ut de elever som är svagast i dessa grupper och tar in
dem till mig. Jag går sällan in i elevgrupperna och arbetar utan jag plockar ut dem som
har problem. Vi är väldigt flexibla när det gäller vad det är för problem eleverna har.
Det är väldigt varierande problem Jag har också några elever  som går i sexan som har
grava motoriska problem. De är utredda och har blivit diagnostiserade dyslektiker.
Dessa elever har jag jobbat med från trean. De har blivit utredda hos en psykolog. De
jobbar därför efter speciella program hos mig varje dag. Jag jobbar även i trean. Där
finns en pojke som inte kan känna igen bokstäverna och honom jobbar jag också med
varje dag. Det är sådana elever som vi måste lägga kraften på. Det står också i
skolplanen att det är de elever som är svagast som ska ha mest hjälp. Men vid vissa
tillfällen går jag in och arbetar med elever som har punktproblem i klasserna. Då arbetar
vi med det problemet under en tid och sedan behöver inte eleven mer hjälp.
Skola 2: Innan skolorna slogs ihop var min grundtjänst speciallärare. Då kom eleverna
enskilt till mig, men vi jobbade också i mindre grupper i klassrummen. Nu, i den nya
skolan, är det jag och min manliga kollega som har han dom 28 stycken 4-5-6:or. Hela
vårt sk spår går från förskolan till klass 6, vilket innebär att jag går in och arbetar i de
lägre stadierna vid vissa tillfällen. Bl a har jag till uppgift att ha musiken i klass 3. Då
arbetar vi mycket med rytm, rim och ramsor. I 4-5-6 går flera elever som är i behov av
extra hjälp. Till dem har jag träningsprogram för språkutveckling och förberedande läs-
och skrivövningar. Jag har också hand om ett par elever som inte läser B-språk. Dessa
barn tränar jag extra i svenska och engelska. I min tjänst ligger specialpedagogiskt
arbete, men det har inte kommit igång än. Att bara vara speciallärare ligger inte i tiden
för tillfället. Vi har inget speciellt utrymme för specialundervisning heller.
Skola 3: Jag jobbar fyra dagar i veckan på skolan som speciallärare. Huvudsakligen
jobbar jag med barn som har halkat efter med läsinlärningen, men jag jobbar även med
skrivning och matematik. Mitt schema är gjort i sexveckorsperioder eftersom att
behoven ändras hela tiden. Några barn jobbar jag med över hela året, men hos en del
barn handlar det om en punktinsats under ett sexveckorsprogram. Efter de sex veckorna
går man sedan vidare med annat. Det är 160 elever på den här skolan. Jag tror att jag i
någon form har kontakt med 40 elever, men naturligtvis har jag inte alla under hela året.
De som jag jobbar med läs- och skrivträning med följer jag oftast under ett helt år. Men
det är olika i tid beroende på hur mycket de orkar och i vilken utveckling de befinner sig
i. En del av min tjänst handlar också om emotionell intelligens; självkänsla och
självförtroende.
Skola 4: Jag har barn som går i klass 1, 2 och 3. Ibland får jag lappa över till klass 4.
Det har också hänt,  med vissa klasser där det behövts extra mycket hjälp, att jag följt
med upp ända till klass 6. Jag arbetar 75% vilket innebär att jag har 19,5 timmar
specialundervisning i veckan. I och med att resurserna hela tiden krymper så har jag
mellan 40 och 45 elever som kommer till mig varje vecka.. Ibland skickar läraren ett par
stycken elever som behöver extra hjälp. Ibland kommer en mindre grupp från klassen.
Det är väldigt sällan som jag arbetar med bara en elev. Hela min verksamhet är väldigt
flexibel. Jag pratar med varje lärare varje morgon om de elever som jag ska ha under
dagen. Då talar läraren om ifall någon elev är sjuk eller om det är någon elev som
behöver extra hjälp med något. Målet för mig är att hjälpa barnet så det inte behöver
komma till mig mer. Men sen finns det elever som man behöver hålla under armarna
hela deras skoltid. Det är dessa elever som är mina huvudelever och som jag ägnar mest
tid och uppmärksamhet åt.
Skoldaghem: Detta är ett skoldaghem för låg- och mellanstadiet. Här går åtta stycken
elever. Gemensamt för dessa barn är att de har problem inom det socioemotionella
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området. Barnen är ofta utåtagerande, har koncentrationssvårigheter, kan vara
aggressiva och  lättretade. De hamnar ofta i konflikter med andra barn och med vuxna.
De flesta av barnen som kommer hit har någon form av diagnos. Det kan t ex vara en
diagnos av DAMP, Aspergers Syndrom eller andra bokstavsförkortningar. Gemensamt
för dessa barn är att de flesta innan de kommer hit, har haft kontakt med BUP (Barn och
ungdomspsykiatrisk klinik). Detta beror på att deras svårigheter  i skolan har varit så
stora. Tendensen har på senare år varit att det är ett ökat behov till de åtta platserna som
finns här på skoldaghemmet. Tendensen är också att vi får ta hand om gravare problem
än tidigare. Den vanliga skolan har alltmer fått börja att ta hand om fler bekymmer
själva. Vi på skoldaghemmen får då ta hand om de större problemen.

På skolan går det bara pojkar. Under den 20-årsperiod som vårt skoldaghem funnits har
det endast gått en handfull flickor här. Detta tror vi beror på att pojkar i en tidig ålder är
mer utåtagerande än flickor. Flickors problem kan börja visa sig på högstadiet och då
kommer de inte till vårt skoldaghem.

• Har varje elev ett individuellt åtgärdsprogram? Kan det innehålla medveten
rörelseträning?

Skola 1:  Vi har tester som alla barn i klassen gör. Dessa tester innehåller språklig
medvetenhet, som förskollärarna är ansvariga för. Det innehåller också
skolmognadstestet som jag gör. Det innehåller också ett motoriskt prov för de elever
som har extra stora bekymmer. De elever som hamnar utanför den gräns som vi anser
som normal kommer till mig och får extra träning. Dessa barn som behöver extra
träning inom olika områden skriver vi åtgärdsprogram för. Jag skriver åtgärdsprogram
för de elever som jag har hand om. Klasslärarna  gör individuella program för varje elev
i klassen. För vissa elever innehåller åtgärdsprogrammet medveten rörelseträning.
Pojken i sexan som har dyslexi kan inte sitta stilla och är väldigt rörlig. Han har vissa
minnesproblem, så vid t ex tabellträning måste han kicka på en boll för att klara
uppgiften. Vi har också en flicka i sexårsgruppen som inte har någon diagnos. Hon är
väldigt svag motoriskt. Hon kommer in till mig och tränar  bl a på att hoppa rep, stå på
balansplatta och att kasta boll.
Skola 2: Ja, för de elever som behöver extra hjälp har vi individuella åtgärdsprogram.
Dessa skriver vi tillsammans med eleven och föräldrarna. Vid utvecklingssamtal gör vi
ibland också upp en egen plan av arbetet även för andra elever. Det kan ingå medveten
rörelseträning i åtgärdsprogrammet om eleven har motoriska problem, men det är
vanligare bland yngre barn. Men det kan finnas äldre elever som privat har varit på
motorikcentrum. Då har de med sig uppgifter tillbaka som då kommer ingå i
åtgärdsprogrammet. Detta var dock vanligare för ca 10 år sedan.
Skola 3: Ja, det har vi. Det är utformat så att vi har en problembeskrivning, elevens
positiva sidor, elevens behov och vilka åtgärder vi sätter in. Detta utformar klassläraren,
elevens föräldrar och jag tillsammans. Åtgärdsprogrammen kan innehålla medveten
rörelseträning. Eftersom att jag har som rutin att alltid ha med rörelser så finns det några
barn där jag ser att inte t ex finmotoriken fungerar. Då står det med i
åtgärdsprogrammet. Jag kan läsa upp hur det står för ett barn:
Problembeskrivning: finmotorik, balans och tystlåten
Elevens behov: Motorik, tal- och skrivträning
Åtgärd: Tillfälle ges att eleven läser för yngre barn inom klassens ramar: Motorik, tal-
och skrivträning en gång varje vecka 40-50 minuter.
Sedan lägger jag ut mina detaljplaneringar, men de står ej med i åtgärdsprogrammet.    
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Skola 4: Ja det har vi, men inte på alla elever. Vi speciallärare inom kommunen har
utarbetat en blankett för åtgärdsprogram som jag använder. Den blanketten har vi
använt till att börja skriva åtgärdsprogram på de elever som det är mycket omkring,
speciella elever som har mycket handikapp. Ofta är det så att åtgärdsprogrammen ska
skickas vidare till olika institutioner. Jag hinner inte göra program för alla mina 45
elever. Vi har haft en studiedag om portfoliomodellen. Den har vi nappat på. I denna ska
åtgärdsprogrammen vara inbakade. Då faller detta in mer naturligt för alla barn. För de
barn som inte har så stora bekymmer blir det inte mycket att skriva, utan det blir mer att
de får som en veckoplanering. Den kan innehålla något om medveten rörelseträning.
Om vi ser att barnet har svårt med både grov- och finmotoriken, då skriver vi in det i
programmet.
Skoldaghem: Ja, det har vi. Lärargruppen här på skolan diskuterar först vad som är
problemet med eleven. Vi försöker också att lyfta fram vad som är positivt med eleven.
Tillsammans funderar vi också på vilka mål och åtgärder som kan vara rimliga för
eleven. Tillsammans med föräldrarna diskuterar vi sedan fram det slutgiltiga
åtgärdsprogrammet. Detta följs sedan upp tillsammans med föräldrarna en gång varje
termin. I åtgärdsprogrammen står ämnesmålen med. Dessa barn har ofta väldigt stora
kunskapsluckor och dessa ska vi tillsammans försöka att reparera. Målen för eleverna
består också nästan till lika stor del av sociala mål. För dessa barn är fostran och social
träning minst lika viktig som ämneskunskaper. Barnen måste träna på att fungera
socialt. Det de speciellt behöver träna på är att kunna ta konflikter. I denna träning ingår
fysiska aktiviteter och idrott, eftersom att dessa bitar innehåller mycket social träning.

• Använder du/ni er av medveten rörelseträning i träningen av eleverna?
Skola 1: Jag tycker att jag använder mig av medveten rörelseträning. Jag har ingen
direkt utbildning på det utan jag använder mig av mitt sunda förnuft. Vår idrottslärare
har dock en timme till förfogande där han tar ut 3-4 elever som behöver extra
rörelseträning.
Skola 2: Inte just nu, men innan skolorna slogs ihop hade jag grupper som jag gick ut
med i idrottssalen och övade på speciella rörelseprogram med. Nu tänker man mer att
det ska ingå i den dagliga verksamheten. Det som är bra för ett barn kan också vara bra
för de andra barnen. Lite rörelseträning brukar jag plocka in i det dagliga arbetet. I
synnerhet gör jag det med de yngre barnen eftersom att de har svårt att koncentrera sig
under längre stunder.
Skola 3: Oavsett vad jag gör, om jag har skrivargrupp, talbok, läsinlärning eller
mattegrupp så har jag någon form av rörelse och musik med. Det har jag varje gång jag
har ett möte med elever. Det kan variera i tid från 2 minuter till längre tid. Det är
framförallt tillsammans med en pojke som jag ägnar extra mycket tid åt motorikträning.
När mina specialelever kommer till mig kan det ibland vara en elev och vid andra
tillfällen kan det vara ett par eller enda upp till fyra stycken på samma gång. Vid dessa
tillfällen lägger jag fram min CD-box och en av eleverna får välja en skiva av de som
jag för tillfället har. Detta är en ständigt återkommande rutin. En låt tar 2,5-3 minuter.
Vi rör oss under tiden med korsrörelser. Det gör vi för att vänster hjärnhalva talar om
för den högra delen av kroppen vad den ska göra och tvärtom. Då får vi kopplingarna
över hjärnhalvorna. Har du musik på aktiverar du också den högra delen av hjärnan och
det du vill ha är en aktiv hjärna. Man blir på gott humör och öppnar vägarna i hjärnan
för inlärning. Med specialeleverna arbetar jag också med sk brain-gym. Det handlar
också att man gör rörelser. Vi jobbar alltid med den liggande åttan. Den gör vi alltid vid
varje tillfälle. Genom denna övning tränas visuell perception. För barn som behöver
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extra träning har jag en sandlåda där de får spåra en åtta till lugn musik. Från att ha
börjat med att ha pigg musik, då yngre barn går upp i varv använder jag den lugna
musiken till att gå ner i varv. Även vid denna rörelse korsar barnet sin mittlinje. Allt
detta tar högst fem minuter, sedan är de klara för att arbeta med det som man i vanliga
fall brukar arbeta med. Jag jobbar också medvetet med helikoptersnurr hos vissa barn.
Det gör jag när jag ser att barnet tidigare inte fått träna den rörelsen. Det finns barn som
av olika anledningar har hoppat över snurrandet och då har inte balanssinnet utvecklats
som det borde. Balanssinnet eller det vestibulära systemet har mycket att göra med
inlärning och därför är det viktigt att träna det.
Skola 4: Tidigare har vi haft tid och resurser för specialgymnastik för de barn som hade
stora grovmotoriska problem. Till detta köpte jag hem ett material som heter Utveckling
genom rörelse. Då var det antingen någon assistent eller någon lärare på lågstadiet som
inte hade full tjänst som tog den tiden. Jag själv har aldrig hållit i specialgymnastiken,
för jag har haft fullt upp ändå. Det är dock jag som har valt ut eleverna. Nu längre har vi
inte någon vuxen personal som kan ta hand om detta p g a resursbrist. Därigenom har
specialgymnastiken fallit bort. Om vi märker att ett barn har stora problem så brukar vi
göra en utredning och remittera dem till barnhabiliteringen. Då brukar barnet få
övningar som kan tränas i hemmet. Vi talar också om för idrottsläraren att eleven är
utredd och behöver extra träning på vissa moment. Vi får då hoppas att de orkar att ta en
liten del av träningen med eleven på idrottstimmarna. Jag själv försöker att sjunga
sånger med barnen när de är trötta och då är det ofta rörelsesånger. När vi hade
skolvärdinna tipsade vi henne om lekredskap som hon kunde köpa in som hopprep,
bollar och rockringar. Hagar har vi också ritat upp på skolgården. Det har vi gjort för att
eleverna på ett lekfullt sätt ska få träning på rasterna. Då kan man inte tvinga någon,
utan det måste bli spontant. De barn som behöver träning är oftast de barn som står och
tittar på. Vi vet att förskollärarna arbetar mycket med medveten rörelseträning och då
ska egentligen barnen vara färdigtränade när de börjar skolan.
Skoldaghem: Nej, vi använder oss inte av någon uträknande fysisk träning. Helt klart är
det dock att dessa barn behöver rörelseträning. De har ett stort behov att röra på sig.
Detta märker vi på rasterna då de är mycket aktiva. De åker inlines, cyklar och klättrar.
På rasterna märks det att dessa barn är väldigt duktiga när det handlar om fysisk
aktivitet. Vi märker också att sådana aktiviteter är bra eftersom att barnen vid dessa
tillfällen får ut sin stress och sin oro. Vi försöker också att se till att
eftermiddagsaktiviteterna består av fysisk aktivitet.

• Hur ser du på medveten rörelseträning?
Skola 1: Jag tror absolut på medveten rörelseträning. Jag gillar motorikcentrum. Där
har jag varit mycket och tittat på deras verksamhet. Min tro är att man måste öppna alla
sinnena för att nå så långt som möjligt. Man får inte övervärdera det språkliga utan se
att barnet har andra gåvor som har samma värde.
Skola 2: Jag tror att medveten rörelseträning är bra. Men det är bra för alla elever
eftersom att barn idag rör så lite på sig mot vad man gjorde förr. Jag tror inte att den
speciella rörelsen i sig har så stor betydelse utan det är helheten som är viktig. Viktigt är
också att eleven som får den här träningen blir uppmärksammad och stärker sitt
självförtroende. Lär eleven sig t ex att hoppa rep kan det ha betydelse för hur barnet lär
sig att läsa och skriva. Eleven känner då att den klarade en uppgift och mår då bra och
orkar kämpa med sin läsning och skrivning. Att stärka självförtroendet är det viktigaste
överhuvudtaget.
Skola 3: Oavsett om man är speciallärare och oavsett åldrar man jobbar med, behövs
aktiviteten brytas för att eleverna ska kunna koncentrera sig. Det sägs att en 6-åring
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klarar att koncentrera sig i sex minuter och en 7-åring i sju minuter osv. Om vi då vill
att eleverna ska lära sig effektivt, så kan vi använda rörelsen som ett brott i lärandet. Det
påstås också att 80% av inlärningssvårigheter har med stress att göra. Eleven tänker att
jag kan inte, jag fixar inte det här. Då stänger eleven av och lär sig mindre och öppnar
inte vägarna för lärande. Där tror jag att musiken är viktig, men också rörelsen.  Vi vill
ha en påkopplad integrerad hjärna för att få ett effektivt lärande. Det kan man få med
rörelse t ex brain-gym, musik tror jag och många med mig. Genom rörelsen får vi igång
hela det neurologiska systemet. Jag tycker också att avslappning är viktigt.
Skola 4: Det är väldigt viktigt. Jag tycker att barnavårdscentralen skulle uppmuntra
föräldrarna mera, när de tidigt ser att barnet är i behov av rörelse. Det blir mer och mer
av dessa problem i skolan. Det kan bero på att föräldrarna inte har tid och ork att träna
sina barn hemma. Det är viktigt att träna grovmotoriken, eftersom att den kommer
finmotoriken tillgodo. Vi måste slå ett slag för träningen i skolan, men då måste vi få
resurser.
Skoldaghem: Ja, det tycker jag. Det är bra träning för dessa barn. I regel tycker de
också att idrott är väldigt roligt. Det är bara när det blir konflikter som vi får gå in och
hjälpa till. Det märks också tydligt att det är skönt att få ut stressen och oron. Det
handlar också mycket om att barnen måste komma in i ett normalt sätt att vara när det
gäller idrott. Många barn är rädda för idrotten när de kommer hit. Vissa är nästan
paniskt rädda. De har så många tråkiga upplevelser av idrotten sedan tidigare. Det har
spårat ur mängder av gånger, de har blivit retade, lärare har blivit arga vilket har i
många fall lett till att de inte har fått vara med på lektionen. Till en början när de
kommer hit kan det vara svårt att få dem att vara med på idrottstimmarna, men efter
några gånger går det bättre. De märker då att detta är något roligt.

• Vad har du/ni för utbildning? Har du/ni fått någon kompetensutveckling för
att kunna arbeta med medveten rörelseträning?

Skola 1: Från början är jag lågstadielärare. Hörselproblem har gjort att jag varit tvungen
att avbryta det jobbet. Jag har därför läst en kurs om lekarbete och en kurs om elever
med särskilda behov. Jag har ingen särskild kompetensutveckling vad gäller
rörelseträning. Jag har varit på motorikcentrum på studiedagar. Vi får bra fortbildningar
nu som rör vårt ämne, men inte direkt rörelseträning.
Skola 2: Jag är folkskollärare från början. Sedan har jag gått en termin
speciallärarutbildning. I den utbildningen var det många moment som skulle med, men
en liten bit innehöll medveten rörelseträning. Vi hade bl a föreläsning med en man som
arbetar med motorikcentrum. Vi har också haft någon studiedag genom alla år som
handlat om rörelseträning. Jag har läst och försökt att följa med på egen hand. När
psykologer kom och gjorde test var det bl a motoriktest. Då behöll jag de momenten och
hade som träning för eleverna.
Skola 3: Jag är mellanstadielärare. Jag har inte gått någon fortbildningskurs på
universitetet, men jag har följt den litteratur som har kommit. Jag är med i ett
internationellt nätverk som handlar om ett effektivt lärande. Genom detta får jag många
kontakter internationellt. Jag har också kontakter i Sverige. Mycket kurser har jag också
gått. Jag skulle gärna gå en specialpedagogisk utbildning men det finns varken tid eller
pengar. Jag har hela tiden gått min egen väg både i Sverige och internationellt för att
hitta kunskaper om effektivt lärande. Nu ser jag också mina föreläsningar som jag håller
som en form av fortbildning. Skolan har givit mig ett besök på motorikcentrum. Deras
arbete skulle jag vilja lära mig mer om.
Skola 4: Jag är utbildad lågstadielärare. Jag har sedan läst en 2-årig
speciallärarutbildning. Under utbildningen fick vi teoretiska kunskaper om medveten
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rörelseträning, men det var ej tillräckligt mycket tycker jag. Jag har sedan inte fått
någon kompetensutveckling inom detta ämne. Det är mycket som man får läsa sig till på
egen hand. Jag har heller inte gått någon extra kurs. Det beror på att jag tycker att mina
resurser inte ska ligga på det kroppsliga utan mer på inlärningsbiten. Alla
gymnastiklärare borde få den utbildningen och så få extratid till det arbetet. Då kan de
vara i gymnastiksalen med barnen. Det behövs ju stora ytor till sådan träning.
Skoldaghem: Ingen av oss är idrottslärare. Någon av oss har haft idrott som
specialområde under lärarutbildningen. Vi har också gått en hel del kurser för att
vidareutbilda oss.

• Vad händer med de barn som ni inte kan hjälpa på er skola?
Skola 1: Vi är oroliga för de barn som vi känner att vi inte kan hjälpa och som ska byta
stadie. Vi har sittningar med speciallärarna på nya skolan. Då visar vi vilka brister
barnet har och ber dem om att hjälpa eleven på rätt sätt. Vi skulle behöva bättre
stadieövergångar för att kunna hjälpa eleverna. Mycket skulle nog kunna hjälpas genom
att ha 1-9 skolor. Vi speciallärare får då följa eleverna under en längre period. Det kan
också vara nödvändigt att vissa barn får plats i sk mindre undervisningsgrupper som
finns på vissa skolor. Vissa barn klarar inte av att ta till sig undervisningen i en stor
grupp.
Skola 2: Ja, det är frågan. Vi har inte mer att ta till än de lärare vi har. Vi får försöka att
omfördela tid mellan oss. Vi kan anmäla eleverna till psykologutredningar och tester av
olika slag. Det finns ett särskilt resursteam i kommunen som vi kan ta hjälp av. De
försöker att fundera ut vad som ska vara nästa steg för den berörda eleven. Många
gånger handlar det om hur mycket hemmet kan, vill och orkar att ställa upp. Ett par
föräldrar har privat tagit barnen till motorikcentrum och betalat besöket själva.
Kommunen ställer inte upp och betalar för utredningar på motorikcentrum. Barn med
social bekymmer tar BUP hand om. BUP går sedan vidare med problemet. Det finns
alltså hjälp att få, men det är långa köer till allt.
Skola 3: Vi har skolpsykolog som kommer en gång i månaden. Hon stöttar oss med
handledning. Hon hjälper oss att tala om ifall vi är på rätt väg eller inte. Vi har ett barn
nu som vi har funderat mycket på och som jag har arbetat väldigt aktivt med motoriken.
Det har hänt enormt mycket. Ändå känner jag att det finns andra som kan mera och vet
vad de ska göra. I det här fallet har vi föreslagit föräldrarna att ta kontakt med sjukhuset
och få en neurologisk undersökning. Genom det kan vi se om vi är på rätt väg, kan vi
göra mer eller ska någon annan ta vid med t ex sjukgymnastik. Så möjligheter har vi att
gå vidare med de elever som vi inte kan hjälpa.
Skola 4: Om det är riktigt illa och vi känner att vi har gjort allt vi kan så måste vi
remittera till andra ställen. När det gäller rörelseproblem är det barnhabiliteringen som
vi remitterar till. Är det barn med ännu större svårigheter kommer skolpsykologen och
gör test på barnet. Det handlar om ett intelligenstes och olika läs- och skrivtest.
Psykologen ser då hur lågt barnet hamnar och avgör utifrån det vad som ska

6. RESULTATDISKUSSION
Under mina praktikperioder och under tiden för detta arbete har jag fått uppfattningen
att det är alltfler elever som behöver specialundervisning. Till detta hör också det
faktum att resurserna för speciallärarna blir mindre och mindre. När ett barn har
problem med sin inlärning bör man som speciallärare finna orsakerna till svårigheterna.
Litteraturen och forskningen påpekar att inlärning och rörelse hör ihop eftersom hjärnan
utvecklas genom rörelse och med det skapas fler förbindelser mellan hjärnans olika
delar. En elev som har ett icke automatiserat rörelsemönster kan få det svårare i skolan
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än en elev som har ett automatiserat rörelsemönster. Det borde då vara naturligt att
hjälpa dessa elever genom medveten rörelseträning. Ett naturligt steg borde det också
vara eftersom att barnen rör sig allt mindre på sin fritid. Vid mina intervjuer påpekade
två av speciallärarna att barnen rör sig mindre hemma och att det kan bero på att
föräldrarna inte har tid och ork att stimulera barnen genom rörelse. Min uppfattning är
då att lärarna borde använda medveten rörelseträning, eftersom att det är uppenbart att
de har uppmärksammat att barn rör sig för lite. Om jag ser till mitt resultat kan det sägas
att det är olika från skola till skola om medveten rörelseträning används för att hjälpa
eleverna.

Under mina intervjuer har jag kunnat urskilja olika inställningar till och syn på
medveten rörelseträning hos speciallärarna. Lärarna på skola 3 och 4 representerar två
stycken motpoler. Läraren på skola 3 använder sig dagligen av medveten rörelseträning.
Den är alltid en del av hennes undervisning oberoende av vilka elever hon har. Läraren
på skola 4 använder sig inte av medveten rörelseträning. Hon finner inte heller att det är
hennes uppgift att träna barnens rörelser medvetet. Hon tycker att det borde vara
idrottslärarens uppgift.

Det intressanta är att alla 4 lärare är verksamma inom samma kommun. Elever har
därmed olika förutsättningar att få medveten rörelseträning som en del i den dagliga
träningen. Skola 3 ger en klar bild av hur det på ett enkelt sätt går att använda sig av
rörelseträning i den dagliga undervisningen. Läraren menar att det inte tar lång tid och
att den övriga undervisningen fungerar bättre efter rörelseträningen. Läraren på skola 2
och 4 har en motsatt uppfattning till detta tycker jag. På dessa skolor har det tidigare
handlat om att denna träning har genomförts i idrottssalen. På skola 4 har inte
specialläraren själv tagit del av träningen och sett vilken nytta barnen haft av denna
träning. Det är synd att tiden ska  styra så mycket att specialläraren inte har kunnat delta
och själv med egna ögon se barnens träningsbehov. På så sätt blir det inte någon del av
specialundervisningen. På skoldaghemmet, där det främst går elever som har stora
koncentrationssvårigheter, använder de sig inte heller av medveten rörelseträning i
någon större utsträckning. Det finner jag anmärkningsvärt.

Tydligt är att det egna intresset och vilken syn man har på sin uppgift är det som styr
inriktningen på arbetet. Det kan också vara skolans syn på detta ämne som det kan bero
på, eftersom att ingen av lärarna har blivit erbjuden någon kompetensutveckling inom
rörelseträning. Om jag ser till de fyra skolorna som ligger inom samma kommun, är det
tydligt att kommunens inställning påverkar förekomsten av medveten rörelseträning i
specialundervisningen. Kommunen betalar inte elevers besök på ett motorikcentrum
som finns i grannkommunen. Det ger signaler till personalen ute på skolorna vad de
anser om vilken roll rörelsen har för inlärningen.

Det är också viktigt att inse att det inte behöver vara så svårt att ha medveten
rörelseträning som en del i sin dagliga undervisning. Samtidigt är det också sunt att
tycka att det inte bara är vissa elever som behöver träningen utan att det kan var nyttigt
för alla elever. Det arbetas  med individualisering i skolan och den synen måste nog
finnas även när det gäller medveten rörelseträning. Vissa elever har större behov och då
måste de kunna få tillfälle att tillgodose sina behov.

Min egen inställning till medveten rörelseträning är densamma som speciallärarna på
skolorna 1 och 3 har. Jag tycker att det är konstigt att inte medveten rörelseträning tar en
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större del i specialundervisningen. Den litteratur som jag har läst pekar på att vi ända
från födseln utvecklas och lär oss genom rörelsen. Jag tycker att denna kunskap verkar
saknas i skolan. Det som jag själv vill lägga vikten på är att medveten rörelseträningen
inte måste ske i en idrottshall. Det handlar om enkla rörelser som kan göras i
klassrummet. Hannaford (1997) ger i sin bok exempel på enkla rörelser sk brain-gym,
som kan användas i klassrummet. Hon har använt sig av de enkla rörelserna på barn
med motoriska svårigheter och märkt förbättringar när det gäller deras läs- och
skrivförmåga.

Tyvärr känner jag att även om nyare forskning och litteratur som exempelvis
Hannafords bok Lär med hela kroppen - inlärning sker inte bara i huvudet pekar på
vikten av medveten rörelseträning för att främja inlärningen så börjar denna tanke
kännas omodern. Jag hoppas att så inte är fallet för min egen åsikt är att det aldrig kan
bli omodernt att använda sig av rörelseträning.

7. AVSLUTANDE DISKUSSION

Jag känner mig nöjd med det resultat som jag har fått fram med min undersökning. Till
en början kändes det tveksamt om det var tillräckligt att intervjua fyra stycken
speciallärare. Nu känner jag att det faktiskt räckte med det. Jag har fått fram två
motpoler i skola 3 och 4. Däremellan finns skola 1 och 2. Det kan vara en tillfällighet att
jag nått detta resultat, men jag tror inte det. Jag är också glad över den metod som jag
valde att använda mig av. Intervjuerna har gjort att jag fått väldigt uttömmande svar från
alla på alla mina frågor. Viktigt var att jag innan intervjuerna åkte och frågade om det
gick bra att göra en intervju. Speciallärarna fick då ta del av mina frågor innan
intervjutillfället och kunde därmed förbereda sig på frågorna.

Om jag skulle få möjlighet att forska vidare inom detta ämnesområde skulle jag vilja
göra en undersökning med elever. Intressant skulle vara att få någon speciallärare att
arbeta efter modellen som läraren på skola 3 använde sig av och följa gruppen under en
tidsperiod och se hur träningen skulle påverka barnens förmåga att klara av de teoretiska
ämnena. I jämförelse skulle jag också vilja observera en grupp som inte hade någon
rörelseträning och jämföra med den andra gruppen. Intressant skulle vara att grupperna
bestod av elever med samma problem, t ex läs- och skrivsvårigheter.
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