
Linköpings universitet
Grundskollärarprogrammet, 4-9

Maria Mångsbro

Motorikens/rörelsens betydelse för
inlärning

Examensarbete 10 poäng Handledare:
Inga-Lill Vernersson

LIU-ITLG-EX--00/95   --SE Institutionen för
tillämpad lärarkunskap



Avdelning, Institution
Division, Department

Institutionen för
tillämpad lärarkunskap
581 83 LINKÖPING

Datum
Date
00-08-15

Språk
Language

Rapporttyp
Report category

ISBN

X Svenska/Swedish
Engelska/English

Licentiatavhandling
X Examensarbete

ISRN 00/95

          
C-uppsats
D-uppsats

Serietitel och serienummer
Title of series, numbering

ISSN

Övrig rapport
____

URL för elektronisk version

Titel  Motorikens/rörelsens betydelse för inlärning.
Title  How motor activity and movements influence learning

Författare  Maria Mångsbro
Author

Sammanfattning
I detta arbete, som dels baserar sig på en litteraturstudie och dels på en kvalitativ undersökning i form av
djupintervjuer, studeras motorikens/rörelsens betydelse för inlärningen. Här ställs också frågan om vad som
kan orsaka motoriska störningar och hur lärare i skolan kan upptäcka detta och hjälpa eleverna. Slutligen ställs
frågan om motoriska problem kan åtgärdas genom träning.

I arbetet framgår tydligt att rörelser av olika slag är mycket stimulerande för vissa delar av hjärnans utveckling,
som senare kan få betydelse för inlärningsförmågan. Det framgår vidare att upptäckten av motoriska problem i
skolan kan ske via ett observationsschema och att hjälp i form av olika rörelseövningar kan sättas in av kunnig
expertis. Denna typ av hjälp får dock kritik, samtidigt som intervjuerna vittnar om att det haft en positiv
inverkan och lett till förbättringar.

Nyckelord
Keyword
Inlärning
Inlärningssvårigheter
Motorik
Motoriska störningar



INNEHÅLL

1. BAKGRUND................................................................................................................................................................... 4

2. SYFTE............................................................................................................................................................................... 1

3. PROBLEMFORMULERING..................................................................................................................................... 1

4. METOD............................................................................................................................................................................. 4

4.1 LITTERATURURVAL...........................................................................................................................................5
4.2  URVAL OCH INTERVJUER...............................................................................................................................2

5. AVGRÄNSNINGAR..................................................................................................................................................... 6

6. MOTORISK UTVECKLING..................................................................................................................................... 6

7. NEUROLOGISKT PERSPEKTIV ........................................................................................................................... 7

7.1 HJÄRNSTAM, MELLANHJÄRNAN OCH HJÄRNBARKEN .....................................................................7
7.2 NERVBANOR..........................................................................................................................................................8

8. LATERALISERING OCH DOMINANS................................................................................................................ 6

8.1 LATERALISERING................................................................................................................................................6
8.2 DOMINANS..............................................................................................................................................................7

9. REFLEXER ...................................................................................................................................................................10

10.   PERCEPTION ..............................................................................................................................................................13

10.1 VISUELL PERCEPTION.....................................................................................................................................13
10.2 TAKTIL PERCEPTION........................................................................................................................................15
10.3 KINESTETISK PERCEPTION ...........................................................................................................................16

11.   VESTIBULÄRA SYSTEMET ..................................................................................................................................16

12.   HUR KAN VI HJÄLPA BARNEN?........................................................................................................................17

13.   RESULTAT AV INTERVJUER..............................................................................................................................18

14.   DISKUSSION................................................................................................................................................................21

FIGUR 1 (GODDARD, S. 51)........................................................................................................................................................8
FIGUR 2: (GODDARD, S. 9).......................................................................................................................................................11
FIGUR 3: (GODDARD, S. 82)....................................................................................................................................................14

Bilaga 1   Frågor till eleverna
Bilaga 2   Observationsschema
Bilaga 3   Ordförklaringar



1. BAKGRUND

Den mänskliga hjärnan är något som länge fascinerat mig. Som lärare kommer man dagligen i kontakt
med yngre människor, vars hjärnor både intellektuellt och fysiologiskt sett håller på att utvecklas för fullt.
Naturligtvis stöter man på elever med mer eller mindre svårigheter att ta sig in i den värld där god
inlärning sker. De förstnämnda kan lätt få stämpeln ”obegåvade”, vilket i sin tur kan leda till ett dåligt
självförtroende och därmed minskad motivation.

Under mina praktikperioder i årskurs fyra har jag många gånger märkt att det, parallellt med ovan nämnda
problem, finns svårigheter med bl. a. koncentration, kroppsbehärskning, grov- och finmotorik samt
arbetstempo. Eleverna har t.ex. svårigheter med att sitta still, få ned något på papper, göra det som de ska
under en lektion samt är ofta lite klumpiga i sina rörelser. Intressant nog har många av dessa elever med
hjälp av enkla motoriska träningsmetoder, helt eller delvis, kommit till rätta med sina problem och därmed
fått en lättare situation i skolan.

Då jag som blivande lärare i sv/spr 4-9, med all sannolikhet, kommer att stöta på elever med
motorikproblem, har jag alltmer börjat fundera över motorikens/rörelsens betydelse för inlärningen. I takt
med ökat intresse känner jag det mer och mer som ett självklart ansvar att vara insatt i ett område, som
kan vara av stor betydelse för elevens inlärningssituation.

2. SYFTE

Syftet med mitt arbete är att få en ökad kunskap om rörelsens/motorikens betydelse för
inlärningsförmågan. Genom denna insikt hoppas jag kunna bli en hjälp för eleverna så till vida att jag
själv kan uppmärksamma problem, som kan vara relaterade till motoriken. Dessutom vill jag veta vilken
typ av insats som bör sättas in från skolans sida.

3. PROBLEMFORMULERING

Vilken är motorikens/rörelsens betydelse för inlärningen?

Vad är det som kan orsaka eventuella motoriska störningar?

Hur kan vi i skolan upptäcka motoriska störningar och hjälpa eleven?

Om problem relaterade till motoriken upptäcks, kan dessa då åtgärdas genom träning?

4. METOD



4.1 LITTERATURURVAL
Jag började arbetet med att söka relevant litteratur. Under sökandets gång fick jag tips på litteratur från
speciallärare, praktiskt verksamma inom det aktuella området, samt från Håkan Carlsson, som jobbar på
Sensomotoriskt Centrum1 i Mjölby.

Jag är medveten om att några av böckerna kan tyckas vara lite väl gamla. Jag upplever dock, efter att ha
läst den nyare litteraturen, att den lite äldre litteraturen fortfarande är av stor betydelse för mitt syfte.

4.2  URVAL OCH INTERVJUER
I syfte att försöka verifiera om de teorier som jag stött på i litteraturstudien stämmer, valde jag att göra en
undersökning. Jag valde att göra denna i form av intervjuer med elever som själva varit med om motorisk
träning. Jag valde en kvalitativ undersökningsmetod som intervjuer på grund av att svaren jag sökte är
svåra att kvantifiera, d v s uttrycka i tal och siffror. Ett annat sätt att göra undersökningen skulle vara att
genomföra en undersökning av två likadana grupper av barn med motoriska problem, där ena gruppen
mottar behandling och den andra ingen alls. Problemet med en sådan undersökning är att den tar lång tid
och måste pågå i flera år. Dessutom skulle det i princip vara omöjligt att finna två identiska grupper att
utföra testen på, d v s samma ålder, kön och problem etc.

Under mitt arbete kom jag i kontakt med en speciallärare som, på sin skola, jobbar med att upptäcka och
bearbeta motoriska störningar. Med hjälp av specialläraren fick jag möjlighet att intervjua fem elever, som
alla får eller har fått extra hjälp i samarbete med Sensomotoriskt Centrum i Mjölby. Jag kom dessutom i
kontakt med en annan lärare som hänvisade mig till ytterligare 3 elever. För att få det hela betraktat
utifrån ett annat perspektiv, har jag dessutom pratat med fem av elevernas föräldrar. Anledningen till att
det inte blev fler är att några inte ville ställa upp för intervju. Jag ringde upp föräldrarna först efter det att
jag skrivit ett brev i vilket jag frågade om tillstånd till att få ringa upp dem. För att dessutom få skolans
syn på det hela, lät jag även intervjua den lärare som jobbat med eleverna.

Eleverna och lärarna mötte jag personligen och föräldrarna intervjuade jag per telefon. Samtalen med
barnen tog ca 20 minuter per barn och med föräldrarna ca 10 – 15 minuter.

För att kunna ställa samma frågor till varje elev/förälder tog jag fram en intervjuguide (se bilaga 1). För
att hitta relevanta frågor tog jag hjälp av Sven G Hartmans bok Handledning samt av min handledare
Inga-Lill Vernersson.

Från början intervjuade jag alltså åtta elever varav fem har använts i mitt arbete. Skälet till att tre togs
bort, är att varken eleverna eller föräldrarna kom ihåg särskilt mycket av kontakten med Sensomotoriskt
Centrum. Dessa intervjuer blev därmed utan värde för undersökningen. Mitt val blev därför att intervjua
de övriga fem eleverna, vilka alla hade klara minnen av den behandling de genomgått. I min redogörelse
av elevintervjuerna har jag, för enkelhetens skull, valt att kalla barnen för elev A, B, C, D och E.
Resultatet från intervjuerna redovisas sedan separat för varje elev. Sammanfattningarna börjar med att jag
först återger lärarens förklaring till varför Sensomotoriskt Centrum kopplats in, sedan vad Sensomotoriskt
Centrum kommit fram till, för att därefter redogöra för elevens och föräldrarnas uppfattning om själva
träningen. Till sist återges lärarens uppfattning om någon förbättring har skett. Gemensamt för eleverna A
- E är att de har alla, på Sensomotoriskt Centrum, kontrollerats inom följande områden: auditiva, visuella,
vestibulära (balans) samt primitiva och posturala reflexer.

Ovan nämnda tester ligger sedan till grund för ett individuellt program av övningsrörelser resp. auditiv
stimulering för varje elev. Återbesök för utvärdering och förnyelse av åtgärdsprogram sker ungefär
varannan månad. Tiden för att åtgärda olika brister varierar. Eleverna som jag pratade med höll dock på i
ett par år innan allt, som Sensomotoriskt Centrum kunde göra, var åtgärdat.

                                       
1 Sensomotoriskt Centrum i Mjölby gör utredningar på barn från förskoleåldern upp till ungdomar i 18 - 20 års ålder. 30 - 40 %
av uppdragen gäller barn från Mjölby, resten gäller barn från hela landet samt barn bosatta i andra länder. I Sverige finns endast
två Sensomotoriskt Centra, det ena i Mjölby och det andra i Borlänge.



Till sist vill jag nämna att i min redogörelse av intervjuerna har jag i stort sett återgett både elevers och
föräldrars berättelser med deras egna ord. Detta gör att presentationen framstår som något kortfattad.
Eftersom hela arbetet dessutom innehåller en del ovanliga ord har jag även skrivit en kort ordlista som
återfinns i bilaga 3.

5. AVGRÄNSNINGAR

Allt eftersom min litteratur- och empiriska undersökning löpte på, blev jag mer och mer klar över vilka
olika delar jag skulle fokusera på i mitt arbete. Dessa var tätt sammankopplade med motoriken/rörelsen
samt av stor betydelse för inlärningen. Därför bestämde jag mig för följande indelning av mitt arbete;
motorisk utveckling, neurologiskt perspektiv, lateralitet reflexer, balans (vestibulära systemet), visuell,
kinestetisk- och taktil perception.

I kapitel 6 MOTORISK UTVECKLING kommer jag endast att ta upp sådant som kan ge en ökad
förståelse vid läsningen av senare kapitel.

I kapitel 9 REFLEXER kommer jag att titta på två reflexgrupper, nämligen primitiva och posturala
reflexer. Anledningen till att jag valt just dessa två, är att de nämns av både Gustavsson & Hugoh (1987)
och Goddard (1996)som de mest betydelsefulla.

I kapitel 10 PERCEPTION kommer jag endast att titta på visuell, taktil och kinestetisk perception.
Anledningen till att jag inte tar upp auditiv perception beror på att jag, inom litteraturen, inte har kunnat se
någon riktigt klar koppling mellan detta och motoriken/rörelsen.

Åtgärder i form av specifika rörelseövningar, som sätts in efter att problem upptäckts, behandlas inte i
denna rapport. Detta beror på att merparten av problemen är individuella och kräver, enligt både Goddard
(1996) och Kadesjö (1992) en behandling från fall till fall.

Nämnda områden skulle naturligtvis, var för sig, kunna utgöra grunden till ett eget examensarbete. Jag
tänker dock begränsa mig till en nivå som jag finner relevant för lärarrollen.

6. MOTORISK UTVECKLING

För att förtydliga begreppet motorik och motorisk utveckling följer här en förklaring enligt nedanstående
författare.

Enligt Gustavsson & Hugoh, (1987) innebär motorisk utveckling en kvalitativ förändring av samspelet
mellan nerver och muskler. Utvecklingen sker alltid efter ett visst mönster, vilket innebär att rörelserna
först sker liggande utan förflyttning och därefter med förflyttning åt sidan, framåt och bakåt. Ovan
nämnda författare liksom Parlenvi (1980) och Holle (1986) betonar alla vikten av att ett barn, under den
motoriska utvecklingen, bör gå igenom sju olika stadier: ligga, rulla, åla, sitta, krypa, stå och gå. Nämnda
delar går under beteckningen grovmotorik och utvecklas enligt författarna före men också parallellt med
finmotoriken. Med finmotorik menas utvecklingen av perifera kroppsdelar, som fötter och händer.

Den motoriska utvecklingen sker uppifrån huvudet och neråt samt inifrån och ut. Detta innebär att rörelser
med centralt belägna kroppsdelar alltså utvecklas före rörelser med perifera delar av kroppen. Som sista
del i utvecklingskedjan sker en precision i både tår och fingerspetsar, viket gör det möjligt att plocka
småsaker med pincettgrepp
(Gustavsson & Hugoh, 1987).

Om ett barns grovmotorik inte är tillräckligt utvecklad är det enligt Gustavsson & Hugoh (1987)
bortkastad tid att försöka träna en elevs handstil. De pratar om grovmotorikens hörnstenar, d v s rulla, åla,
krypa, stödja, balansera, gå, springa, hoppa, klättra- hänga, kasta - fånga, som bör vara väl inövade för att



underlätta inlärningen i skolan. Om dessa moment är väl inövade sker de automatiskt utan större
ansträngning från elevens sida, vilken i stället kan ägna all sin koncentration åt att lyssna, förstå, tänka
och tala samtidigt som olika motoriska moment utförs.

Mot detta synsätt har det dock riktats kritik från bl. a. Björn Kadesjö, 1992. Denne skriver att det inte
ligger någon sanning i påståendet att ett barn, för att komma vidare i sin utveckling, måste ha uppnått alla
tidigare utvecklingssteg. Om ett barn har hoppat över ett stadium behöver det inte alls leda till
inlärningssvårigheter. Enligt honom letar man bara efter fel och brister hos barnet, vilket i längden kan
leda till en negativ självbild.

7. NEUROLOGISKT PERSPEKTIV

Kunskapen om rörelsens betydelse för spädbarn och småbarn har ökat. Allt fler personer betonar vikten
av att barn, under den motoriska utvecklingen, går igenom följande stadier; ligga, rulla, åla, krypa, stå
och gå. Sandborg & Stening-Furén (1983) menar att rörelser, som varje stadium medför, inte bara
påverkar den motoriska utvecklingen utan även den neurologiska utvecklingen av hjärnan . I detta kapitel
kommer jag därför att försöka ge en enkel bild av rörelsens betydelse för hjärnans utveckling. Eftersom
beskrivningen fokuseras utifrån ett neurologiskt perspektiv följer även en del förklaringar av olika
begrepp.

7.1 HJÄRNSTAM, MELLANHJÄRNAN OCH HJÄRNBARKEN
Den mänskliga hjärnan består av många separata delar som är sammanbundna och beroende av varandra.
Något förenklat kan bilden se ut så här:

Sensoriskt
inflöde

MELLANHJÄRNA
Metaboliska funktioner
Outvecklade posturala

HJÄRNBARK
Analyser och viljemässigt
kontrollerade reaktioner

HJÄRNSTAM

Pri-
mitiva

reflexer
Omedelbar

reflexiv reaktion



Figur 1 (Goddard, 1996 s. 51)

När ett barn föds är förbindelserna med de ytliga lagren av hjärnbarken endast svaga, vilket gör barnet till
en hjärnstamsdominerad varelse. Hjärnstammen, som är överst på ryggraden, är en del av det centrala
nervsystemet och innehåller nervbanor som skickar impulser mellan hjärnan och kroppen.
Mellanhjärnan utgör centra för organisation av bl.a. det motoriska systemet. Hjärnbarken, som
befinner sig överst, är den del som gör det möjligt för individen att utföra högre funktioner som t.e.x.
analyser och viljemässigt kontrollerade reaktioner (Goddard, 1996).

I Goddard (1996) anknyter en person vid namn MacLean till dessa tre nämnda delar och beskriver hjärnan
som om den var indelad i tre plan. Vart och ett av dessa plan förkroppsligar eller representerar ett
utvecklingsstadium. Under de första levnadsveckorna är barnet alltså en totalt hjärnstamsdominerad
varelse, med rörelser som huvudlyftning, vridning och rullning i en gravitationsbunden omgivning.
Mellanhjärnan kommer att leda barnet genom stadierna rulla, åla, sitta, krypa och stå. Till sist är det
hjärnbarken som tar kontrollen och möjliggör för individen att stå och röra sig utan att använda händerna
samt att växa upp till en förnuftig, logisk och talande individ. Om lägre hjärnregioner förblir dominanta
hindras hjärnbarken från att uppnå fullständig kontroll.

Rörelser, som barnet gör under sin första tid, och de stadier som hjärnans utveckling genomgår är tätt
sammanlänkande. En fortsatt utveckling av hjärnan underlättas genom olika rörelsesekvenser, eftersom
brukbara nervbanor då konstrueras (Goddard,1996).

7.2 NERVBANOR
Redan vid födseln besitter spädbarn ett nästan komplett förråd av nervceller (eller neuroner). Med rätt
mängd av stimulans, rörelsefrihet samt näring och syre kommer dessa nervceller att kunna skapa
förgreningar mellan varandra. Detta leder till att komplexa nervsystem med nervbanor uppstår, vilka i
realiteten kommer att leda till inlärning och tanke (Hannaford, 1997). Själva förbindelsen mellan två
celler kallas för en synaps. De miljarder celler ett barn föds med är anpassade till olika funktioner och för
att cellerna ska kunna fungera effektivt, måste ett mönster av synapser utvecklas som binder ihop dessa.
Detta sker när barnet är aktivt (Sohlman, 1996). Enligt nämnda person sänder en aktiverad nervcell ut
impulser till en nervtråd som i slutändan delar sig i flera mindre grenar, varav någon stöter ihop med en
annan cell och en synaps uppstår. Denna tillåter impulsen att passera till den mottagande cellen som då
kommer att påverkas och reagera. Varje gång en impulsström passerar utvecklas och förändras
synapsmönstret så att just denna typ av budskap lättare kan passera i fortsättningen. Denna underlättning
av överföring beror på att ett segmenterat hölje, myelin, i samband med upprepad användning har bildats
på nervtrådarna (Sohlman, 1996).

Genom aktiv stimulering kommer synapserna att öka mycket snabbt ända upp till 10 - 12 års ålder, för att
därefter ta längre tid. Det är mängden synapser och inte antalet nervceller som är av betydelse för
inlärningen. Antalet synapser påverkar starkt den mänskliga hjärnans förmåga att läsa och förstå en text,
lösa en uppgift och räkna ut ett tal. När vi minns något innebär det att vi kan koppla ihop mängder av
punkter i hjärnan (Gustavsson & Hugoh, 1987). De förklarar det hela på följande sätt: ”En hjärna som inte
har så många synapser kan jämföras med en person som lever isolerat och inte har så många vänner att
umgås med. Däremot en hjärna som har många olika nervförbindelser kan liknas vid en person som har
ett stort umgänge. Den ensamme har mycket svårare att lösa ett problem än den som kan vinkla uppgifter
från olika håll och diskutera tänkbara lösningar med andra” (s.11). Om ett dussintal områden i hjärnan
ska samarbeta när man bl. a. lär sig läsa måste det, enligt Sten Larsen (i Sohlman, 1996) ha funnits
aktiviteter som har skapat dessa förutsättningar för läsinlärning.



8. LATERALISERING OCH DOMINANS
Enligt forskare som både Hannaford och Parlenvi, har den rörliga stimulansen även betydelse för
utvecklandet av en fullgod lateralisering. I detta kapitel kommer jag att titta på vad som menas med ordet
samt dess betydelse för inlärningen.

8.1 LATERALISERING
Ordet lateralisering kommer från latinets ord latus och betyder sida. Med lateralisering menas att
hjärnhalvorna specialiserat sig på olika funktioner (Parlenvi, 1980). Hur denna specialisering är uppdelad
skiljer sig från olika personer. Så här kan dock en förenklad och schematisk beskrivning av
hjärnhalvornas funktioner se ut hos högerhänta (Gustavsson & Hugoh, 1987, s. 21):

Vänster hjärnhalva Höger hjärnhalva

Kontrollerar kroppens högra sida Kontrollerar kroppens vänstra sida

Tidsuppfattning Bild - färg - form

Logisk förmåga Fantasi

Detaljer Helheter

Språk Ordbilder

Abstrakt tänkande Musik

Viljemässiga rörelser Automatiserade rörelser

Analytisk förmåga Känslor

Mellan hjärnhalvorna finns hjärnbalken som förbinder och leder nervimpulser mellan de två
hjärnhalvorna.

Även om båda sidorna har olika arbetsuppgifter är samarbetet dem emellan så intensivt att det sällan går
att precisera var alla funktioner har sina centra (Gustavsson & Hugoh, 1987).

När ett barn föds har det två separata fungerande hjärnhalvor, vilka ännu inte har någon specialiserad
funktion. För att uppnå specialiseringen måste hjärnbalken, som håller ihop de båda hjärnhalvorna
fungera. Denna består av en vit hjärnvävnad, innehållandes miljoner nervtrådar, som till en början inte alls
fungerar effektivt. För att impulser på ett smidigt sätt ska kunna passera dessa nervtrådar måste de
myeliniseras (Hannaford, 1997). Mycket tyder på att denna myelinisering äger rum då barnet är aktivt och
rör sig, d v s leker och arbetar, undersöker och forskar samtidigt som det lyssnar, tänker och talar
(Parlenvi, 1984). Samma idé återfinns hos Hannaford (1997) som skriver att ju mer de båda hjärnhalvorna
aktiveras genom användning desto mer utvecklas hjärnbalken och myeliniseras.

8.2 DOMINANS
Det tydligaste tecknet på en bra lateraliseringskänsla hos människan är en handdominans (Gustavsson &
Hugoh, 1987). Med handdominans menas att barnet alltid ska välja en och samma hand när det ska ta
något, teckna, skriva eller kasta en boll. Dessutom måste barnet klara av att, med båda händerna, utföra
olika rörelser, t ex hålla med ena handen samtidigt som det arbetar med den andra. Med tanke på det som
nämnts tidigare, att barn vid födseln har två separata fungerande hjärnhalvor, klarar ett litet barn inte av



att göra något med en hand utan att den andra utför en liknande rörelse, s k medrörelse. Detta beror på att
båda hjärnhalvorna omedvetet försöker styra rörelsen. Så småningom, när barnet ska ta något med en
hand, uppstår det en konfliktsituation mellan hjärnhalvorna, i vilken en av dem måste vinna. För t e x ett
högerhänt barn innebär det att vänster hjärnhalva kommer att dominera över den högra hjärnhalvan och
det blir alltså höger hand som barnet kommer att använda mest. För det vänsterhänta blir det tvärtom. I
och med denna dominans har barnet, rörelsemässigt, övergått från symmetriska till asymmetriska rörelser,
d v s kroppshalvorna kan tack vare samarbete röra sig på olika sätt utan att medrörelse uppstår. Första
övningen till asymmetriska rörelser får ett barn via ålningen (Parlenvi,1984).

Förklaringen till att vänster hjärnhalva styr höger kroppssida beror på att nervsystemet hos människor
fungerar korsvis. Den vänstra kroppshalvan styrs till största delen från höger hjärnhalva och den högra
kroppshalvan huvudsakligen från vänster hjärnhalva (Gustavsson & Hugoh, 1987).

Ett nyfött barn har alltså ingen utpräglad handdominans utan tidigast vid ett års ålder kan denna
handpreferens börja visa sig. Det finns dock många barn som slumpmässigt använder båda händerna ända
upp i förskoleåldern. Innan barnet börjar skrivinlärningen är det dock nödvändigt att ha valt en
arbetshand, d v s att handdominansen är fastställd. Detta är en viktig uppgift för både förskolan och
skolan, därför att efter lågstadiet är det svårt eller näst intill omöjligt för barnet att ändra sin hänthet, vilket
absolut inte bör göras (Gustavsson & Hugoh, 1987). Samma åsikt återfinns hos Parlenvi (1984).

God lateralitetskänsla innebär inte bara att individen har en handdominans, utan även en ögon, öra, fot och
bendominans. Enligt Gustavsson & Hugoh (1987), har det ingen betydelse om man är antingen höger-
eller vänstersidig, utan det viktiga är att det finns en dominant kroppssidighet utvecklad. Denna
kroppssidighet innebär att hjärnan får signaler från ena kroppshalvan, som då kommer att utvecklas något
mer än den andra (Gustavsson & Hugoh,1987).

Parlenvi (1980) menar dock att en dominans av vänster hjärnhalva är viktig, framför allt vid läsning. Detta
beror på att endast den vänstra hjärnhalvan ser orden framåt i läsriktningen när man ser på ett ords första
bokstav. Parlenvi ger följande exempel med ordet LÄSER. När en elev, med en dominant vänster
hjärnhalva, tittar på bokstaven ”s” har denna inga problem med att läsa ser, eftersom den vänstra
hjärnhalvan ser orden framåt i läsriktningen. Om eleven istället hade haft en höger dominant hjärnhalva
skulle denne endast se ”s” och inget mer framåt, men väl bakåt. Därmed uppstår ordet säl.

En elev som inte har en utpräglad dominans på ett öga och vid olika avstånd växlar dominant öga, kan få
stora problem vid läs- och skrivinlärningen. De upplever ofta att bokstäverna ”hoppar” och kryper ofta
inpå boken för att få texten så nära ansiktet som möjligt (Gustavsson & Hugoh,1987).

9. REFLEXER

Som tidigare nämnts finns teorier om att ett barn bör gå igenom sju olika motoriska stadier. En del barn
hoppar ibland över krypstadiet och blir i stället ”stjärthasare”. Enligt Gustavsson & Hugoh, 1987
behöver detta överhoppande inte alls betyda att barnen har ett dåligt rörelsemönster. Om ett barn
däremot hoppar över ett stadium utan att kompensera detta, så bör man vara uppmärksam. I dessa fall
kan rester av primitiva reflexer, som hindrar barnets rörelse och vissa utvecklingsmoment, finnas kvar
(Gustavsson & Hugoh,1987).

Från och med det ögonblick då ett barn föds lämnar det en varm och skyddad miljö i livmodern, där det
automatiskt fått näring och syre från modern. I den nya världen måste det själv andas samt söka och svälja
sin föda. För att klara av detta är barnet utrustat med en uppsättning primitiva överlevnadsreflexer, som



utvecklats i livmodern. Deras uppgifter är att säkerställa omedelbara reaktioner på barnets egna behov
eller på förändringar i dess omgivning. Reflexerna är automatiska och stereotypa rörelser, dirigerade från
hjärnstammen och utan inblandning från hjärnbarken. Den sistnämnda är inblandad först när något
medvetet och inte automatiskt utföres (Goddard,1996).

Figur 2: (Goddard, 1996  s. 9)

Reflexerna bör dock vara aktiva endast under en begränsad tid. Efter att ha hjälpt barnet att överleva de
första månaderna bör de efter hand bli inhiberade eller kontrollerade av högre centra i hjärnan. Detta
innebär att en funktion, i detta fall en primitiv reflex, hämmas genom utvecklandet av en annan. Enligt
institutionen för Neuro-Physiological Psychology i Storbritannien och Sverige innehåller särskilda
rörelsemönster, som utförs under de första månaderna i livet, ett naturligt hämmande av de primitiva
reflexerna. En otillräcklig mängd eller frånvaro av dessa rörelser under den första tiden i livet, kan
resultera i att reflexerna förblir aktiva (Goddard,1996). I de fall då primitiva reflexer förblir aktiva kan de
förhindra fortsatt utveckling av de efterföljande posturala reflexerna, vilka utvecklas efter födseln. Dessa
gör det möjligt för barnet att under sin uppväxt samverka med omgivningen, samt påverkar bl. a. barnets
beteende, grov- och finmotoriska koordination och perception. Perceptionens betydelse förklaras i ett
senare kapitel.

Det finns några primitiva reflexer som, i de fall de kvarstår, väsentligt kan försvåra barnets skolsituation.
Goddard nämner bl. a. Mororeflexen, Palmareflexen, Asymmetriska toniska nackreflexen (ATNR),
Ryggradsreflexen, Toniska Labyrintreflexen (TLR) och Symmetriska toniska nackreflexen böjning-
sträckning.

Mororeflexen består av en sammansatt serie av hastiga rörelser och medför en symmetrisk armrörelse
uppåt, bort från kroppen. Följderna av denna kan innebära dålig balans och koordination, som är särskilt
tydligt vid bollspel. Dessutom kan bl.a. ögonmotoriska problem uppträda på så sätt att ögonen tenderar att
dras mot en figurs kontur, men ser inte vad som finns inne i figuren.

Palmareflexen innebär att om barnets handflata utsätts för tryck eller en lätt beröring så kommer fingrarna
att sluta sig. Detta kan leda till problem med pincettgrepp (finmotorik), vilket i sin tur leder till svårigheter
med skrivning. Barnet kan inte hålla pennan på ett bra sätt ( Goddard, 1996).

Den asymmetriska toniska nackreflexen (ATNR) kommer att hindra barnet från att åla och krypa.
Därmed kommer en vidare utvecklingen av öga-handkoordination att påverkas. När barnet kommer till
det stadium då det ska börja gå kan det, enligt både Goddard (1996)och Gustavsson & Hugoh (1987),
dessutom ha en väldigt osäker balans. Detta beror på att i det ögonblick barnet vrider huvudet åt någon
sida sker en sträckning av samma kroppssidas ben och arm, vilket rubbar balanscentrum och resulterar i
en robotliknande gång. Barnets ögonrörelser kan bli påverkade, vilket ger en försämrad förmåga att följa
en text med blicken. Försämringen påverkar dessutom läsning, stavning och skrivning. Det sistnämnda är
enligt Goddard det tydligaste problemet i klassrummet. Varje gång barnet ska skriva något på boksidan
vrider det lite på huvudet för att kunna titta på den. I samma veva sträcker sig armen utåt och fingrarna
öppnar sig. Det hela leder till en enorm ansträngning från barnets sida för att, under en längre tid, kunna
hålla och hantera pennan. Det hela kan jämföras med ett elastiskt band som är bundet vid bordshörnet och
fästat vid pennan. Genom att kämpa mot denna osynliga kraft läggs merparten av koncentrationen på



denna del istället för på själva tankeprocessen och skrivandet (Goddard,1996). En liknande idé återfinns
hos Gustavsson & Hugoh som också skriver om en försämrad förmåga att forma bokstäver, siffror och att
kunna hålla sig på raden.

Ryggradsreflexen innebär att om ett område på sidan om ryggraden berörs kommer en höftrotation upp till
45 grader att ske mot stimulus. Enligt både Goddard (1996)och Gustavsson & Hugoh (1987) får detta som
följd att när barnet lutar sig tillbaka mot en stolsrygg aktiveras reflexen. I klassrummet kan dessa barn få
det svårt att sitta still och koncentrera sig. De ändrar kroppsställning genom att ständigt vrida och skruva
på sig. De kan dessutom få dålig balans om de har kläder som sitter åt i midjan.

Den toniska labyrintreflexen (TLR) innebär att när huvudet böjs framåt kryper barnet ihop på ett sätt som
liknar fostrets läge i livmodern. När huvudet böjs bakåt sker en omgående utsträckning av armar och ben.
Enligt Ayres (1993) kommer rester av reflexen att ständigt vara till problem för bl.a. balansen. Enligt
Goddard (1996) har barn med en brist i balanscentrum inte längre någon säker referenspunkt i rummet,
vilket gör det svårt att bedöma avstånd, djup, rymd och hastighet. Barnet kan dessutom lätt utveckla en
höjdskräck. Vad gäller ögonmotoriken påverkas även den och barnet kan ha svårt för att visuellt snabbt
växla från långt till kort håll, vilket temporärt kan leda till en blind fläck i den visuella informationen. Till
sist kan rörelserna vara ryckiga och stela.

Den symmetriska toniska nackreflexen böjning-sträckning (STNR) innebär att vid huvudböjning framåt
böjs armarna och benen sträcks vid knäfyrfotaställning (Goddard, 1996). Den andra reflexen innebär att
vid huvudsträckning bakåt böjs benen och armarna sträcks vid knäfyrfotaställning. Om reflexen fortsätter
att vara aktiv kan barnet hindras från att krypa. Hos äldre barn kan de få en böjd kroppsställning och en
sittställning som liknar en hösäck. När barnet sitter vid ett bord böjs armarna gradvis eftersom en
huvudböjning leder till att armarna böjs eller sjunker ner. När barnet ska skriva något i skolan resulterar
det hela ofta i att det ligger mot bordet. Dessa barn är ofta klumpiga, har svårt att koordinera öga-
handrörelser, är rädda för idrott och har svårt att lära sig simma (Goddard,1996).

Slutligen nämner Goddard tre posturala reflexer. Dessa tre är okulära huvudrätningsreflexer,
labyrinthuvudrätningsreflexer och landaureflexen. De två första säkerställer att huvudet håller en
mittlinjeposition även om andra delar av kroppen rör sig. Om de inte utvecklas som de ska eller om bara
en av dem når en fullständig utveckling, kommer barnets ögonrörelser, visuella perception och balans att
försämras (Goddard, 1993).

Den sistnämnda reflexen är mycket viktig för utveckling av de muskler som senare används för att rulla
runt, resa sig upp och till slut gå (Ayres, 1993). Om den fortsätter att vara aktiv kommer barnet att springa
med stela, tafatta rörelser i underkroppen och ha svårigheter med att hoppa och röra sig hastigt eftersom
det själv inte kan böja benmusklerna som det vill (Goddard, 1996).

Hos Kadesjö, (1992) redovisas också om spädbarnsreflexer och han menar att vissa barn med
koncentrationssvårigheter och avvikande motorik kan ha kvar rester av sådana reflexer. Författaren menar
dock att man ofta lägger allt för stor vikt vid dessa reflexer och att många personer, helt ovetenskapligt,
förklarar barns läs- och skrivsvårigheter endast utifrån denna aspekt. Han menar att en person som har
svårigheter med att skriva, ofta anses ha problem med hand-och fingermotoriken, men att det bakom detta
finns många andra funktioner som påverkar resultatet. För det första är barnets motivation viktig. Utan
denna påverkas skrivningen negativt. Sedan spelar även minnet en stor roll. Om barnet inte minns
utseendet på bokstäverna och handens rörelse för att forma dessa, så kommer själva skrivandet att präglas
av orytmiskhet, tvekan och gissningar. Barnet måste stanna upp och fundera på hur bokstaven ser ut och
hur den ska formas. Vid dessa pauser störs barnet lätt av andra händelser i klassrummet och bokstäverna
blir lätt fula och ser olika ut. Under själva genomförandet är det viktigt att barnet får feedback från
fingrarna. Utan dessa signaler vet barnet inte riktigt fingrarnas läge. För att få information om detta håller
det krampaktigt om pennan, skiftar ofta grepp och trycker hårt mot pappret. Barnet kan också ha en klar
bild om hur det ska genomföra en speciell uppgift, men ändå inte vara kapabel att utföra den. Detta beror
på att hjärnan har svårigheter med att omsätta idén i praktisk handling. Följaktligen kommer barnet att



skriva långsamt och med flera avbrott. Kadesjö menar också att den visuella perceptionen och öga-
handkoordinationen kommer att ha mycket stor betydelse för hur barnets handstil kommer att se ut.

10. PERCEPTION

Hos många, däribland Sandborg & Stening-Furén, (1983), betonas vikten av motorisk träning, i form av t
e x lekar och vardagliga aktiviteter, för utvecklandet av en god perceptionsförmåga. Holle, (1986)
betonar även hon perceptionens betydelse och skriver att man inte kan förvänta sig att barn, med en
dåligt utvecklad sådan, kommer att kunna lära sig läsa och skriva.

Med perception menar man förmågan att med sinnenas hjälp upptäcka, urskilja, uppfatta, identifiera,
sortera, associera, följa och minnas. Det handlar alltså om att kunna tolka och organisera sinnesintrycken
på rätt sätt och därefter placera intrycken i samband med tidigare erfarenheter. Denna förmåga föds man
inte med utan den måste tränas upp (Sandborg & Stening- Furén, 1983).

Följande delar kan urskiljas inom perceptionen (Sandborg & Stening-Furén, 1983).

-Visuell perception (att se och tolka det man ser)
-Auditiv perception ( att lyssna och förstå vad man hör)
-Taktil perception ( ytkänsel, det vi känner på ytan, huden )
-Kinestetisk perception (gör det möjligt för oss att veta var våra kroppsdelar är)

Den auditiva och visuella delen är mest betydelsefull för läs- och skrivinlärningen. De två återstående har
betydelse för en bra kroppsuppfattning och balansförmåga (Sandborg & Stening-Furén,1983).

10.1 VISUELL PERCEPTION

Visuell perception innebär, enligt Pia Wallenkrans, (1993) hjärnans sätt att tolka synintryck. Hon förklarar
det hela med att först ser vi en sak med ögonen och därefter så tolkar hjärnan vad vi sett. Tack vare denna
tolkning får vi en insikt om vad vi sett. Perceptionen försiggår alltså i hjärnan och inte i ögonen. För att
denna visuella perception ska kunna äga rum krävs enligt Gustavsson & Hugoh, (1985) en utveckling och
samverkan mellan flera centra i hjärnan. Grunderna till dessa förbindelser sker under de första
levnadsåren, vilket är tidpunkten för formandet av nervbanor mellan ögat, hjärnan och kroppen (Goddard,
1993).
Enligt Sandborg & Stening-Furén, (1983) kan den visuella perceptionen delas upp i följande delar.

Figur – bakgrund
Formseende
Rumsuppfattning
Visuell motorisk samordning

Figur och bakgrund handlar om hur en individ uppfattar och upptäcker figurer när de finns tillsammans
med en störande bakgrund. Svårigheter med detta innebär ofta att orden flyter ihop när man läser. Det kan
vara svårt att bortse från irrelevanta detaljer som finns med vilket kan leda till förvirring och försämrad
koncentration. Barn med dessa problem vet inte var de ska fokusera sitt seende. Att en speciell bok ska tas



upp ur bänken innebär genast problem eftersom alla böcker, för dessa barn, tycks se likadana ut. Vid
läsning byter barnen ofta ut bokstäver, gör tillägg eller utelämnar bokstäver och ord (Wallenkrans, 1993).

Formseende har att göra med förmågan att kunna tolka, se och uppfatta en form som konstant hos ett
föremål. Detta innebär att ett barn t ex ska kunna uppfatta en triangel som en triangel även om den är stor
eller liten. Vad gäller läsningen är det väldigt viktigt att kunna förstå att ett F är ett F även när det skrivs
med en annan färg eller annan storlek. Det väsentliga är att formen är konstant. När barn stöter på
bokstäver som t ex e-c, n-r, eller a-d, vilka utseendemässigt påminner om varandra, är det speciellt viktigt
att kunna se rätt form. I annat fall blir det lätt svårigheter vid läsinlärning (Wallenkrans, 1993).

Rumsuppfattning innefattar hur man uppfattar sakers läge utifrån sig själv. För att kunna förstå begrepp
som över- under, först-sist, störst-minst o.s.v. måste man, med kroppen, kunna vända och vrida på sig.
Barn med svårigheter inom detta område vänder ofta på bokstäver som b och d, samt på siffror
(Wallenkrans, 1993). De kan dessutom ha svårt med att överföra en bild på tavlan till boken på bänken
(Sandborg & Stening-Furén, 1983).

Visuell-motorisk samordning eller öga-handkoordination är av stor vikt när man ska skriva eller rita.
Det handlar om förmågan att samordna synen med rörelser hos kroppen eller delar av den (Wallenkrans,
1993). Denna del har egentligen inte med den visuella perceptionen att göra, men hör ändå, enligt både
Wallenkrans och Stening-Furén, hemma inom detta område.

Ögonmotorik
Denna del kan tyckas passa bättre under kapitlet motorik men då det finns ett samband mellan detta och
den visuella perception, har jag valt att lägga detta kapitel här för att underlätta läsningen.

Enligt Wallenkrans, (1993) har många elever, med problem inom den visuella perceptionen, svaga
ögonrörelser/ögonmotorik. Detta innebär att ögonens muskler inte fått tillräckligt med stimuli och därmed
inte fungerar som de ska. Följaktligen kan svårigheter uppstå med att följa ett föremål som rör sig och att
flytta blicken från en punkt till en annan (Gustavsson & Hugoh, 1987). Hos Goddard, (1993) nämns tre
färdigheter vilka alla är av stor betydelse för ögonmotoriken. För det första nämns konvergens, vilket
innebär att ögonen, vid läsning, måste arbeta som ett team och vara riktade mot samma fixeringspunkt på
sidan. Goddard jämför det hela med en strålkastare som belyser en dansare i centrum av scenen.

X

Vänster Höger
Figur 3: (Goddard,1996, s. 82)

Detta måste vara fullt utvecklat för att barnets ögon ska kunna följa en rad med bokstäver och sända en
klar enkel bild till hjärnan (Goddard, 1993). Om det ena ögat lokaliserar till en plats och det andra till en
annan, så blir signalerna till hjärnan förvirrande och kan bl. a. leda till dubbelseende av föremål, trots att
det endast finns ett. Eleven tappar ofta koncentrationen vid läsning och får svårigheter med läsförståelsen
(Gustavsson & Hugoh, 1985).

För det andra nämns ackommodationsförmågan, vilket innebär att den bild som varje öga ser måste vara
skarp, klart fokuserad och lätt kunna justeras från ett avstånd eller hörn till ett annat (Goddard, 1993).

Till sist skriver Goddard att det för läsandets skull också är nödvändigt att, jämnt och flytande, kunna
spåra eller ögna längs en textrad så att hjärnan får ett flöde av korrekt information som kommer i följd.
Denna förmåga är av stor vikt för att metodiskt kunna gå från rad till rad eller från ett ord till ett annat
utan att tappa bort sig.



Om nämnda delar inte fungerar blir följden en försämrad visuell information, vilket kommer att påverka
minnet och igenkännandet av ord. Detta försvårar i sin tur stavningen eftersom en tänkt inre bild gör det
möjligt för barnet att ge visuella ordminnen i hjärnan, vilka sedan jämförs med det skrivna ordet för att se
om det är rätt (Goddard, 1993).

I de fall understimulering av ögon föreligger försämras även förmågan att med handen utföra rörelser som
gör det möjligt att måla, rita och forma (Parlenvi, 1984). En liknande tanke återfinns hos Goddard, som
menar att den öga-handkoordination som används vid krypning är på samma avstånd som barnet senare
kommer att använda vid skrivning och även läsning. För att kunna utföra dessa precisa handrörelser
behöver barnet exakt information från ögonen, och för att kunna rikta ögonen på det barnet vill krävs det i
sin tur en exakt kontroll av ögonmusklerna. Denna kontroll beror på den primitiva ögonkontroll som
utvecklades i samband med att ligga på mage, lyfta huvudet samt att krypa omkring (Ayres, 1993). Det är
framför allt genom krypning som ögonens muskler samt förmåga att fästa blicken tränas.

Barn som har problem med ovan nämnda delar, kan många gånger klara av ett syntest som sker på långt
håll. Synavstånd är dock bara en komponent i det komplicerade synsinnet. Hur man ser, på vilket sätt
ögonen används och hur man uppfattar världen är minst lika viktigt för inlärningen och är alltså ett
resultat av de nervförbindelser och utvecklingssteg som skett under barndomen. Bl. a. kan, som tidigare
nämnts, avvikande reflexer som t ex ATNR, Mororeflexen, TLR och STNR, ha en negativ inverkan på
ögonens motorik (Goddard, 1993).

10.2 TAKTIL PERCEPTION
Endast genom att en person vidrörs så ökar produktionen av ett speciellt hormon i hjärnan. Detta är en
nervtillväxtfaktor som kallas för Nerve Growth Factor. Genom att beröra ett nyfött barn stimuleras
tillväxten av sensoriska nervändar i kroppen som deltar i rumslig orientering, motoriska rörelser och
visuell perception. Om beröring uteblir kan det bl. a leda till försämrade muskelrörelser,
inlärningsdefekter och hämmad sensorisk mottagning (Hannaford, 1997).
Känslan av beröring är den första kontakt med världen runt omkring. För ett nyfött barn associeras
beröring med säkerhet, välbefinnande, matning och utforskning. Vad gäller de primära
inlärningskanalerna föregår beröring både syn och hörsel (Goddard,1993).

Den del i hjärnan som uppfattar beröring kan registrera köld, värme, tryck, smärta och kroppsläge
(Goddard,1993). Med dessa sensorer blir huden ett av de primära organen för inlärning om omgivningen
(Hannaford, 1997).
Under de första månaderna är det munnen som förser barnet med taktil information, vilket sker genom att
suga, söka och utforska med läpparna och tungan. Därefter sprider sig den taktila utvecklingen utåt till
händerna, fötterna och till slut till hela kroppen (Goddard,1993).

Händerna, som är en av de känsligaste delarna av kroppen, är ett viktigt känselredskap som hjälper barnet
att känna igen former och strukturer. Vid skrivning krävs inte bara en finmotorisk utveckling av handen,
utan även en utveckling av känsel. För att utveckla handens känslighet måste små barn aktivt få utforska
omvärlden med sina händer. På detta sätt kommer de så småningom att bl. a. med hjälp av känseln i
handen förstå strukturer och former (Ellneby, 1993). När handen rör vid något skickas information från
känselcellerna i huden och från kinestetiska sinnesceller i leder och muskler till hjärnan. Denna
känselinformation hjälper barnet att uppfatta vad det rör vid, även om det inte ser föremålet (Ellneby,
1994).

Själva beröringen är ett starkt ankare i beteende och inlärning. Ett barns första minne uppstår ur
beröringsupplevelser. Beröringen talar om för barnet vad som händer. Berörings-upplevelserna
kompletteras med visuella och auditiva upplevelser i samband med beröringen och det sker då en
inlärning som skapar minnen. Så småningom kan barnet uppfatta hörsel- och synintryck som tecken för
vad som skall hända. Allteftersom barnet utvecklas och skaffar sig fler erfarenheter kan hörsel- och
synintryck ersättas av symboler och ord. Förståelsen av barnets första ord utvecklas alltså ur fysisk



beröringskontakt och dessa tidiga taktila erfarenheter är en viktig grund för barnets senare förmåga att
kunna tänka abstrakt (Ellneby, 1993).

Symptom som tyder på dålig taktil funktion kan vara överkänslighet, vill ej bli rörd, men vidrör andra
tvångsmässig samt tycker inte om sport (Goddard, 1993).

10.3 KINESTETISK PERCEPTION
Kinestetisk perception gör det möjligt för ett barn att vid varje tillfälle veta var dess
kroppsdelar är och därmed göra lämpliga justeringar av kroppshållningen (Goddard,1993).
Denna kroppsuppfattning innebär att barnet har ett slags kroppskarta lagrat i hjärnan, vilken innehåller
information om alla delar av kroppen, förhållandet mellan delarna och vad varje del kan göra. Tack vare
detta kan barnet, utan att varken se på eller röra vid kroppen, känna vad den gör (Ayres, 1993).

Med slutna ögon kan man alltså känna om t ex ett ben är sträckt eller böjt, om ryggen är rak eller böjd.
Denna förmåga är viktig att behärska när nya färdigheter såsom skrivning ska läras in. I dessa
sammanhang får barnet instruktioner om hur det ska gå till väga med fingrarna för att kunna hålla om
pennan (Holle, 1976).

Som framgår av ovan är den visuella informationen inte av så stor betydelse för kroppsuppfattningen. När
ett barn ständigt måste se på vad han gör är kroppsuppfattningen förmodligen dålig. Barn som inte riktigt
kan känna hur kroppen är uppbyggd eller vad olika kroppsdelar gör, har svårt för att lära sig saker och
styra obekanta rörelser. De kan ha svårt med leksaker, knäppa knappar, dra upp blixtlås och använda
husgeråd. Dessutom har de ofta sönder saker, vilket inte görs med avsikt utan i brist på att kunna avgöra
hur hårt man kan ta i det (Ayres,1993). Detta beror på att det kinestetiska sinnet känner av spänningen i
musklerna och när t ex en viss börda ska lyftas blir man tack vare erfarenhet genom det kinestetiska sinnet
informerad om vilken kraft som ska sättas in (Holle, 1976).

11. VESTIBULÄRA SYSTEMET

Redan när barnet ligger i moderns mage påverkas dess hjärna kraftigt av minsta läges- och
rörelseförändring. Denna registrering sker i ett balansorgan i innerörat och kallas för det vestibulära
systemet. Detta är, redan i femte fostermånaden, väl utvecklat och stimuleras av moderns kroppsrörelser
och senare i livet av barnets egna rörelser (Gustavsson & Hugoh, 1987).

Balansorganet består av tre båggångar, som är fyllda med vätska. Båggångarna innehåller vestibulära
mottagarorgan, vilka känner av vätskans rörelser och skickar information till hjärnan och ryggmärgen.
Dessa impulser påverkar bl. a. en individs perception, rörelser, minne, inlärning och kroppshållning
(Gustavsson & Hugoh, 1987).

Balansen är grunden till all funktion och är det första system som utvecklas fullständigt. Det är med hjälp
utav detta som barnet kan anpassa sig till jordens tyngdkraft. Det vestibulära systemets uppgift är att
kontrollera och göra justeringar vid varje huvudrörelse eller när omgivningen rör sig (Goddard, 1996).
När man ser något som rör sig framför ögonen måste hjärnan veta om det är huvudet, föremålet eller hela
kroppen som rör sig. När det sedan ser något som lutar så måste det även här veta om det är huvudet,
föremålet eller hela kroppen som lutar. Det enda som ögonen registrerar är det som finns framför dem och
talar inte om för hjärnan varför saker ser ut som det gör (Ayres, 1993).

Enligt Goddard tror man att det en person ser, hör och känner endast blir begripligt om det vestibulära
systemet fungerar på ett tillfredställande sätt (Goddard,1996).

Vad gäller hörseln, är den intimt förknippad med vestibulära systemet, som hjälper hjärnan att bearbeta
det som en person har hört. Även för den visuella perceptionen är förnimmelser från det vestibulära
systemet viktiga. Barn, som har problem med det sistnämnda, får ofta svårigheter med att tolka det som de



ser. När balansen krånglar har de dessutom dåligt djupseende och svårt för trappor och höjder
(Ayres,1993). En försenad vestibulär funktion innebär en fördröjning av alla grovmotoriska områden som
kräver koordination av båda kroppssidorna, samt kan ge svårigheter att bibehålla en viss position, öga-
handkoordination och finmotorisk kontroll (Goddard, 1996).

Det vestibulära systemet har även till uppgift att upprätthålla ett stabilt synfält så att föremål vi tittar på
inte ser ut att förflytta sig fram och tillbaka när vi rör oss. Utan adekvata vestibulära mekanismer som
upprätthåller stadgan i ögon och huvud är det mycket svårt för skolbarnet att läsa det som är skrivet på
svarta tavlan och skriva av det när han sitter i sin bänk (Ayres, 1993). Barn med inlärningssvårigheter som
härrör från brister i det vestibulära systemet har ofta svårt att, med blicken, följa ett föremål som rör sig
framför ögonen. Ögonrörelserna kan bli ryckiga och det kan få svårigheter med att flytta blicken (Ayres,
1993).

Slutligen bör nämnas att ett barn med dåligt balanssinne kan ha svårt för att avgöra exakt var i rummet det
befinner sig och hur det rör sig. Detta kan dessutom medföra en rädsla för att ramla eller slungas ut i
luften (Ayres, 1993).

12. HUR KAN VI HJÄLPA BARNEN?
Specialläraren, som jag tidigare har nämnt om i kap.4.2, visade mig ett observationsschema (bilaga 2) som
används på hennes skola. Enligt detta schema bör observationerna ske under inskolningsperioden eller
t.o.m. september månad under det första skolåret. Efter att kontrollen ägt rum jobbar respektive
klasslärare, under hela första skolåret, med klassen så att eleverna får chans att jobba med de delar som de
inte riktigt behärskar. Om det efter detta år fortfarande kvarstår funderingar kring vissa elever, kontaktas
Sensomotoriskt Centrum i Mjölby. När en elev väl kommer dit är det föräldrarna som står för kontakten
och sedan, tillsammans med eleven, ansvarar för att ev. träning blir gjord hemma. I vissa fall kan delar av
träningen ske hos specialläraren i skolan.

Upptäckten av primitiva reflexer kan vara en hjälp till att finna orsaker till ett barns inlärningssvårigheter
och adekvat hjälp kan sättas in. Hos bl. a. Holle(1987), Gustavsson & Hugoh(1987) och Goddard(1996)
framgår det att man med hjälp av rörelseövningar i efterhand kan förbättra ett barns olika brister. Vad
gäller kvarstående reflexer nämner Goddard, (1996) bl. a. att man med hjälp av stereotypa rörelser kan
”ge hjärnan en andra chans att registrera reflexhämmande rörelser som skulle ha ägt rum på ett tidigare
stadium i utvecklingen” (sid.54). En måttlig grad av reflexavvikelse kan ha nytta av motorisk träning, men
om det finns en samling avvikande reflexer kan en neurologisk utvecklingsförsening vara orsaken och en
förbättring kan ske endast väldigt långsamt.

Tanken att, via ett observationsschema, nysta tillbaka till eventuella överhoppade moment och därmed
erbjuda hjärnan en andra chans att registrera dessa rörelse, kritiseras av Kadesjö, (1992). Han menar att
det inte finns någon forskning som stöder teorierna bakom olika träningsmetoder och att sambandet
mellan kvarstående spädbarnsreflexer och problem hos barn endast vilar på en icke vetenskaplig grund. I
de fall reflexrester verkligen förekommer anser Kadesjö det orimligt att personer, utan medicinsk
utbildning, ska kunna tolka innebörden av dessa. Det är ett komplicerat område där de flesta pedagoger
saknar adekvat kunskap för att kunna bedöma neurologiska avvikelser hos barn och därefter lägga upp
träningsprogram. Han menar vidare att det finns en önskan att få enkla förklaringar till komplicerade
problemställningar hos barn, och om förklaringarna dessutom anger en metod som säger sig avlägsna
svårigheterna är det begripligt att många tar den till sig.

När barn med inlärningssvårigheter är klumpiga och osäkra i sin motorik, är det enligt Kadesjö, viktigt att
inte bara studera hur barnet utför själva rörelsen eller handlingen. Detta kan lätt leda till en slutsats där
man låter barnet träna de rörelser som det brister i, vilket kanske inte alls är nödvändigt. Man bör istället
inse att det finns andra svårigheter bakom det man iakttar. Enligt Kadesjö är en motorisk handling ett
mycket komplicerat samspel mellan en rad olika funktioner som te. x.  perception, uppfattningsförmåga
och kognitiva funktioner, d.v.s. områden där barn med koncentrationssvårigheter har problem. Om



störningar i detta samspel uppstår någonstans får det konsekvenser för både koncentration och motorik.
Han menar vidare att motorisk träning liksom all annan träning av barn med koncentrations-
svårigheter bör utgå från respektive barns förutsättningar och behov och inte från någon speciell
träningsmetod som erbjuds oberoende av problem.

13. RESULTAT AV INTERVJUER

ELEV A
Denna elev går nu i åk 3 och började på Sensomotoriskt Centrum i åk 2. Anledningen till att lärarna
kontaktade sensomotoriskt centrum var följande:

n mycket sen inlärning av bokstäver och ljud. Var inte klar med den normala grunden efter första
årskurs, började om med denna i andra årskurs.

n dålig ljuduppfattning
n problem med ögonen
n pratade dåligt, sladdrigt
n dålig kroppshållning
 
 På Sensomotoriskt Centrum gjorde man olika tester inom de fyra områden som tidigare nämnts i kapitel
4.2.
 

 Elev A visade sig ha problem inom både de auditiva och visuella områdena. Dessutom fanns utslag av
reflexerna ATNR, STNR samt Laundareflexen (se sid. 10-11). Vad gäller det vestibulära systemet fanns
även där delar som behövde ytterligare stimulering. För att stimulera nämnda områden har eleven fått
rörelser samt ett band att lyssna på som hemläxa. Rörelserna utförs under ca 30 minuter per dag. Ofta med
hjälp av en förälder. Bandet, innehållandes musik inom olika frekvensområden för resp. öra, lyssnar
eleven på under fem minuter per dag. Stimulering av det vestibulära systemet skedde i skolan där eleven
fick snurra på en stol.
 

 
 Skedde någon förbättring?
 
 Elev: Det är nu lättare att stå på tå och göra armhävningar. Hoppar bättre från hopptornet vid bassängen.
Kan hoppa studsmatta och kasta boll. Hör mycket bättre. Lättare att lokalisera varifrån ljuden kommer.
Själva rörelseövningarna upplevde eleven som lätta och både roliga och tråkiga.
 

 Lärare: Eleven förväxlar fortfarande bokstäverna b och d. Däremot uppfattas nu ljuden. Förmodligen finns
det kvar lite av reflexerna eftersom eleven fortfarande besitter en lite dålig kroppshållning. Vad gäller
läsningen går det fortfarande lite dåligt. Eleven i fråga är ännu inte färdig med rörelseövningarna och
enligt läraren kan det vara så att eleven kanske inte heller har tränat så som sig bör eller så finns det
störande moment i dess omgivning.
 
 
 

 
 

 
 ELEV B
 Denna elev går nu i åk 4 och började på Sensomotoriskt Centrum i åk 2. Anledningen till att läraren
kontaktade Sensomotoriskt Centrum var följande:
 

n svårigheter att komma ihåg inlärda bokstäver och ljud.
n skrev väldigt ryckigt



n matematiska problem
 
 På Sensomotoriskt centrum gjorde man tester inom tidigare nämnda fyra områden.
 

 Elev B visade sig ha svårigheter med hörsel och balans (vestibulära området). Dessutom fanns rester av
reflexerna ATNR och huvudrätningsreflexen HRR. För att stimulera dessa områden har eleven fått ett
åtgärdsprogram med träningsrörelser, samt ett band att lyssna på, vilket även detta innehåller musik inom
olika frekvenser för resp. öra. Rörelserna utförs varje dag liksom lyssnandet på bandet. Föräldrarna
hjälper ofta till. Stimulering av vestibulära systemet sker i skolan där eleven får snurra på en stol.
 
 

 Skedde någon förbättring?
 
 Elev: Lättare att hålla balansen och att höra när läraren pratar i klassrummet. Det är dessutom lättare att
höra varifrån ljuden kommer. Kan nu stå på ett ben utan att ramla. Förut ramlade jag, kunde bara hålla
balansen i en sekund. Lättare att spela fotboll och att cykla. Nu kan jag cykla rakt och t.o.m. släppa
händerna. Det går lättare att hänga med på gymnastiken. Läsningen går lättare. Själva rörelseövningarna
upplevde eleven som ganska lätta att lära sig. De var både roliga och tråkiga att göra. Musiken var skön
att lyssna på, använder det även för att ta det lugnt.
 
 Lärare: Eleven har gjort stora framsteg. Framför allt har ljudinlärningen underlättats.
 

 
 ELEV C
 Denna elev går nu i åk 4 och började på Sensomotoriskt Centrum i åk 2.
 Anledningen till att läraren kontaktade Sensomotoriskt Centrum var följande:
 

n väldigt okoncentrerad
n svårt att sitta still
n svårigheter med skrivning och läsning
 
 På Sensomotoriskt centrum gjorde man tester inom tidigare nämnda fyra områden.
 
 Elev C visade sig ha svårigheter med hörsel och balans (vestibulära systemet). Dessutom hade eleven
aldrig krupit som barn och fick därför, som en del i övningsrörelserna, i uppgift att krypa hemma. Fick ett
band med musik som innehöll olika frekvenser för att stimulera resp. öra. Lyssnade tio minuter varje dag.
Vestibulära systemet stimulerades genom att snurra på en skrivbordsstol i hemmet. Övriga rörelser övades
under ca 30 minuter varje dag, med hjälp av en förälder.
 

 
 Skedde någon förbättring?
 

 Elev: Efter två års avslutad träning simmar och hoppar eleven bättre. Det går lättare att göra saker där man
använder armar och fötter. Lättare att höra saker och ser bättre. Läsningen och skrivningen går lättare.
Hänger med mycket bättre på lektionerna. Är inte så himla känslig som förut. Tidigare var eleven rädd för
mycket. I samband med att en katt kom trodde eleven att katten skulle rivas. Det var inget i klassrummet
som eleven blev skrämd av, utan mest ute. Allt detta känns nu bättre. Rörelseövningarna upplevde eleven
som roliga. Musiken var fin att lyssna på.
 

 Lärare: Koncentrationen är mycket bättre. Eleven springer inte omkring lika mycket och både skrivning
samt läsning går mycket bättre.
 

 Förälder: Hela barnet har ändrat sig på ett mycket positivt sätt. Det tycks må mycket bättre och läsningen
har verkligen kommit igång. Rörelserna, som tränats hemma, var väldigt lätta att göra när man väl hade
kommit igång. I fall av oklarheter ringde de till Sensomotoriskt Centrum.



 

 
 ELEV D
 Denna elev går nu i åk 5 och började på Sensomotoriskt Centrum i åk 2.
 Anledningen till att läraren kontaktade Sensomotoriskt Centrum var följande:
 

n problem med hörsel, hörde förmodligen bra först vid fyra eller fem års ålder.
n problem med ljudinlärning.
n svårt med läsning
 
 På Sensomotoriskt Centrum gjordes tester inom tidigare fyra nämnda områden.
 
 Eleven visade sig ha svårigheter med hörsel och balans. Eleven har lyssnat på band både hemma och hos
speciallärare, under fem minuter varje dag. Övningar med rörelser har skett varje dag. För att stimulera
det vestibulära systemet (balansen) snurrar eleven, under några minuter varje dag, på en stol i skolan.
Specialläraren hjälper till.
 
 
 Skedde någon förbättring?
 
 Elev: På frågan om eleven upplever att någonting blivit lättare att göra, efter den träning som hittills
gjorts, fick jag följande svar: En del balanstest gick lättare att göra på Sensomotoriskt Centrum. Hörseln
har blivit bättre. Kan lättare lokalisera varifrån ljuden kommer. Klarar av att sitta längre bak i
klassrummet nu eftersom hörseln är bättre.
 Rörelseövningarna där en förälder hjälpte till var roliga. Att snurra på stolen upplevdes som lite svårt
eftersom man skulle hålla upp benen. Musiken var tråkig att lyssna på.
 

 Lärare: Det finna fortfarande problem. Har dock knäckt läskoden och klarar nu en text för åk två till tre.
Eleven inte övat så mycket hemma som åtgärdsprogrammet föreskriver.
 
 
 

 ELEV E
 Denna elev går nu i åk 7 och började på Sensomotoriskt Centrum i åk 3. eller åk 4. (Eleven kommer inte
riktigt ihåg) Jag har inte lyckats få tag på ansvarig lärare, men däremot en av föräldrarna.
 
 Anledningen till att Sensomotoriskt Centrum kopplades in var följande:
 
n svårigheter med läsning och skrivning.
n svårigheter att fokusera ögonen på en speciell rad vid läsning.
 
 På Sensomotoriskt Centrum gjordes tester inom tidigare nämnda fyra områden.
 
 Eleven visade sig sakna dominans på både ögon och öron. För att öva upp dominansen fick eleven lyssna
på ett band tio minuter om dagen. Detta innehöll musik inom olika frekvensområden för respektive öra.
Vid läsning skulle boken ligga i ett hörn och för att underlätta fokuseringen på raden följde eleven texten
med ett finger. För att underlätta ännu mer hade eleven, parallellt med vanliga böcker, talböcker.
 
 

 Skedde någon förbättring?
 
 Elev: Det gick mycket bättre att läsa för ögonen hoppade inte längre ner tre rader utan en rad som det ska.
Hörseln förbättrades också. Musiken på bandet var tråkig att lyssna på. Träningen att läsa böcker sätt gick
bra.
 



 Förälder: Helt klart! Läsningen går mycket bättre. Eleven vill t.o.m. börja läsa böcker, vilket inte inträffat
tidigare. Bandet ledde till utvecklandet av örondominans. Förändringarna har lett till att hela eleven har
utvecklats på ett positivt sätt. Det är bara synd att det inte upptäcktes tidigare för under de första två och
ett halvt åren i skolan hängde eleven inte alls med vad gäller läs- och ljudinlärning. Därmed missade
eleven en bit som den fortfarande håller på att reparera. Förälderns inställning till den ålagda träningen var
mycket positiv. Det flöt på bra, men ibland var det lite jobbigt för eleven och då gällde det att uppmuntra.
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 14. DISKUSSION
 

 I detta kapitel kommer jag med utgångspunkt från mina frågeställningar att först titta på vad litteraturen
säger, för att sedan se hur väl denna stämmer överens med de intervjuer jag gjort. Sedan kommer jag att
med stöd av mitt intervjumaterial diskutera om det med träning går att göra någonting åt motoriska
problem som upptäckts.
 

 Vilken är motorikens/rörelsens betydelse för inlärningen? Jag ser denna fråga utifrån två perspektiv. För
det första motorikens/rörelsens betydelse för barnet innan det börjar skolan, dvs att denna utrustar barnet
för framtida teoretisk inlärning. För det andra något som, när barnet väl uppnått skolåldern, eventuellt kan
användas för att hjälpa barn med svårigheter.
 

 Om jag börjar med att titta på vad jag kallar för ”förberedelsestadiet”, finner jag genast olika teorier om
rörelsens/motorikens betydelse. Många av författarna betonar starkt vikten av att ett barn under sin
utveckling bör gå igenom sju olika stadier i följande ordning; ligga, rulla, åla, krypa, sitta, stå och gå.
Detta motsägs dock av barnläkaren Kadesjö(1992), som menar att påståendet saknar vetenskaplig grund
och därmed inte bör ha någon större relevans.
 
 Jag har däremot inte funnit någon kritisk röst mot påståendet att rörelser som bl.a. utförs under de olika
stadierna har stor betydelse för hjärnans utveckling. Många forskare, däribland Goddard (1996),
Hannaford (1997) och Larsen (i Sohlman1984), har funnit entydiga samband mellan motorisk träning och
utveckling av hjärnans funktioner. Larsen (i Sohlman 1984) förklarar t ex hur viktig rörelsen är för
hjärnans utveckling av synapser, som enligt honom har en stor inverkan på både läs- och räkneförmågan.
Ett barn som däremot inte alls aktiveras, riskerar att inte utveckla alla de funktioner som krävs för att
fungera i skolmiljön. Om dominansen inte utvecklas och perceptionen likaså, kommer även detta att verka
menligt på barnets inlärningsförmåga.
 

 Vad gäller den visuella perceptionen och ögonmotoriken betonar bl.a Goddard (1996) och Ayres (1979)
krypningens betydelse. Här framgår att denna rörelse tränar ögats rörelser samt förmåga att kunna fästa
blicken på olika saker, vilket är nödvändigt för den visuella perceptionen och därmed barnets förmåga att
kunna tolka synintrycket. Vidare framgår att den öga-handkoordination som tränas vid krypning är på
samma avstånd som den som senare kommer att användas vid läsning och skrivning. Ett exempel på ett
sådant samband kan vara elev C, som under sin barndom hoppat över krypstadiet och senare i skollivet
fått problem med skrivning och läsning. Nu bör man ha klart för sig att eleven i fråga hade andra problem



som, enligt teorierna, också kan ligga till grund för dess läs-och skrivproblem. Vad gäller dominansens
betydelse finner jag även här exempel på det som teorierna förespråkar. Exemplet återfinns i elev E som,
på grund av brister i både ögon och örondominans, missade ljudinlärningen samt läsinlärningen under sina
första skolår.
 
 

 
 På frågan om vad som kan orsaka motoriska störningar är det många, däribland Goddard (1996) och
Gustavsson & Hugoh (1987), som framhåller teorin om kvarstående spädbarnsreflexer som en möjlig
faktor. De beskriver en mängd olika motoriska problem som kan sättas i relation till kvarstående
reflexrester. Problemen kan t ex vara dålig kroppshållning, försämrad finmotorik samt ögonmotorik. Detta
kritiseras dock av Kadesjö (1992), som menar att man allt för ofta fokuserar på detta samband, som
dessutom vilar på en icke vetenskaplig grund. Han betonar vikten av att titta på andra bakomliggande
aspekter till det motoriska utförandet. Där finns bl.a. motivation och koncentration som är två viktiga
faktorer i själva handlingen. Personligen håller jag med om att de sistnämnda faktorerna är oerhört viktiga
i allt vad en individ ska företa sig och är därför av stor betydelse. Däremot uppfattar jag det inte som att
varken Goddard (1996), Gustavsson & Hugoh (1987) eller de andra, som är av samma åsikt, enbart
anammar reflexrester som en förklaring till motoriska problem. De betraktar det mer som en faktor, bland
många andra, som kan ha betydelse och därmed bör tas på allvar. Genom att titta på elev A och B tycker
jag att deras teorier finner ett visst stöd. Hos båda dessa elever fanns reflexrester parallellt med motoriska
störningar såsom dålig kroppshållning, balans samt försämrad finmotorik. Nu bör man dock tänka på att
en dåligt utvecklad balans i sig själv kan störa motoriken. Det behöver alltså inte bara bero på att
reflexrester finns kvar. Vidare kan utebliven rörlig stimulans, eller en för liten mängd av detta, försämra
ögonmotoriken och även öga-handkoordinationen. Här kan man återigen titta på krypningens betydelse
och elev C. Denna hade, som tidigare nämnts, hoppat över detta stadium och sedan fått svårigheter med
skrivning och läsning, vilket kan förknippas med detta överhoppande.
 

 
 

 På frågan om hur vi i skolan kan upptäcka motoriska störningar hos barn så kan jag som lärare bl. a.
uppmärksamma elevernas kroppshållning, finmotorik och koncentration. Om en elev ständigt ändrar sin
kroppsställning genom att vrida och skruva på sig eller hänga över bänken, så kan det vara tecken på ev.
kvarvarande reflexer eller dålig balans. I de fall en elev har svårigheter med att te. x. hålla en penna och
att forma bokstäver och siffror, så kan det i sin tur vara tecken på problem med finmotoriken. Det finns
alltså en mängd olika småsaker, vilka har nämnts i tidigare kapitel, som en lärare själv kan observera hos
sina elever.
 

 Av specialläraren, som jag haft kontakt med under mitt arbete, fick jag veta att det finns ett speciellt
observationsschema där man tittar på motorik, lateralitet, ögonrörelser och reflexer (se bilaga 2) Detta
schema använde hon på sin skola för att på ett tidigt stadium upptäcka problem hos elever i årkurs 1.
Observationerna utfördes endast av henne och bygger på idéer som återfinns hos bl. a. Holle (1987),
Gustavsson & Hugoh (1987) och Goddard (1996 )
 Idén att utgå från ett sådant schema får kritik av Kadesjö (1992), som ser en orimlighet i att pedagoger
utan någon som helst medicinsk utbildning ska kunna bedöma bl. a. neurologiska avvikelser. Detta kan
jag till viss del hålla med om. Vem som helst bör inte göra observationerna utan kunskap och erfarenhet,
vilket inte heller var fallet på denna skola. Jag är av den uppfattningen att alla moment, utom reflexerna,
kan testas på en skola av erfarna personer. När man sedan kontrollerar reflexerna och misstänker
avvikelser tycker jag att man direkt bör kontakta Sensomotoriskt Centrum eller annan motorisk kunnig
expertis.
 
 Med tanke på att man nu faktiskt kontroller reflexer på skolan, finner jag det märkligt att man bara
kontrollerar tre primitiva reflexer. Enligt min litteraturgenomgång framgår det att även rester från de
andra primitiva reflexerna också kan ha en negativ inverkan på inlärningen. Dessa kontrolleras förvisso,
efter vad jag har förstått, på Sensomotoriskt Centrum, men först efter ett år om eleven nu skickas dit. Jag



tycker att dessa reflexer, med tanke på hur de kan påverka eleven, borde kontrolleras samtidigt med de
andra.
 
 Till sist tycker jag inte att man ska se det nämnda observationsschemat som en mall. Naturligtvis finns det
andra faktorer som spelar in och därmed andra sätt att upptäcka problemen. Schemat omfattar dock ett
område som jag tycker att man bör kontrollera innan sökningen går vidare.
 
 
 

 På frågan om problem relaterade till motoriken kan åtgärdas genom träning, har vi kommit till vad jag
anser vara det andra perspektivet på motorikens betydelse för inlärningen, nämligen att man i efterhand
kan avlägsna svårigheter med hjälp av övningar. Tanken är att man i efterhand ska ge hjärnan en andra
chans att registrera missade eller överhoppade rörelsemoment och därmed underlätta inlärningen. Här,
liksom tidigare, går teorierna isär. Kadesjö (1992) menar att det inte finns någon forskning som stöder
dessa teorier och motoriska övningar är lättvindiga förklaringar på komplicerade problem. Han anser inte
heller att ett överhoppat utvecklingssteg behöver leda till inlärningssvårigheter.
 
 Med detta i åtanke kommer jag nu att titta på mina intervjuer som gjordes i syfte att utreda träningens
betydelse. Man måste vara medveten om att en undersökning av endast fem elever utgör ett litet urval
statistiskt sett. Att några av dessa elever dessutom kommer från en skola som är positivt inställd till
motorisk träning, kan medföra att eleverna redan från början förväntar sig ett positivt resultat, och att detta
påverkar deras omdöme i viss utsträckning. De kan ha hört av andra barn som blivit hjälpta att detta är bra
och så vidare. Dock tycker jag att man kan dra vissa slutsatser av intervjuerna. Åtminstone tre av fem
elever verkar ha uppnått bättre resultat. I två av fallen är både lärare, förälder och elev överens om detta
och i det tredje, där jag inte lyckats få tag på läraren, är både förälder och elev överens. Personligen är jag
av den uppfattningen att någon typ av förändring har skett och att barnen upplever det hela positivt.
 

 Parallellt med dessa personers uppfattningar är det intressant att se hur väl böckernas teori stämmer
överens med verkligheten. Ett exempel på detta tycker jag mig se hos elev B, som till en början hade
problem med att skrivningen var väldigt ryckig. I samband med detta upptäcktes rester av Assymetrisk
tonisk nackreflex (ATNR) och problem med balansen (vestibulära systemet). Enligt Goddard
(1996)orsakar reflexrester av ATNR framförallt problem med skrivningen och författaren jämför
problemet med känslan av att hålla i en penna vars skaft är fastbundet i ett elastiskt band, vilket i sin tur
sitter fast i bordshörnet. Enligt Ayres (1979) kan även problem inom det vestibulära systemet orsaka
svårigheter med finmotorik och skrivning. Jag kan inte säga vilken av dessa två faktorer som orsakade
elevens problem, men däremot är jag tämligen övertygad om att i detta fall har en av dem, eller kanske
båda tillsammans, har åsamkat eleven problem. Ett annat intressant exempel är elev C, som bl.a. hade
problem med skrivning och läsning. Parallellt med detta var denne ofta rädd för olika saker. I samband
med detta upptäcktes problem med balans och det kom även fram att eleven aldrig krupit som liten. Hos
Ayres (1979) nämns att ett dåligt balanssinne kan medföra en rädsla för att ramla eller slungas ut i luften.
Elev C hade varit rädd för många saker, men nämnde aldrig något om att ramla eller att slungas ut i luften.
Trots detta finner jag det intressant att den rädsla eleven bar på avtagit i takt med att både motorik och
balans förbättrats. Vad gäller överhoppandet av krypning framgår det av litteraturen att detta kan påverka
koordinationen mellan öga och hand. Här tror jag att det kan finnas ett visst samband mellan elevens
skrivsvårigheter och utebliven krypning, eftersom även detta förbättrats efter motorisk träning där
krypning ingått som delmoment.
 Slutligen vill jag säga att trots att jag efter denna varvning av teori och praktik känner en ökad tilltro till
att sambandet motorik/inlärning finns, så skall man vara medveten om att motorik/rörelse i sig själv inte
alls är orsaken till eller lösningen på alla inlärningssvårigheter. Det är endast en av många faktorer som
kan ligga till grund för dessa problem och som behöver tas på allvar.
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 Frågor till eleverna:
 

 1. När du gick i åk... fick du gå till Sensomotoriskt Centrum. Kommer du
     ihåg vad du fick göra när du kom dit? Fick du några rörelser eller något
     band som du skulle jobba med hemma?
 
 2. Hur ofta skulle du jobba med rörelserna eller bandet?
 
 3. Kan du berätta lite för mig hur det gick med träningen hemma.
     (Var det lätt/svårt att komma igång med övningarna? Var det
     roligt/tråkigt?)
 

 4. Kommer du ihåg hur lång tid du fick jobba med det här?
    ( Ett par månader, ett år..)
 
 5. Vet du varför Håkan på Sensomotoriskt Centrum ville att du skulle träna hemma?
 

 6. Tycker du att träningen har hjälpt dig på något sätt? Finns det något
     som du känner har blivit lättare att göra efter det att du slutat med
     träningen?
 
 7. Är det något mer du skulle vilja berätta för mig om det här?
 
 Om eleven fortfarande går Sensomotoriskt Centrum kommer jag naturligtvis att ändra frågorna
så att de belyser nutid.
 
 

 Frågor till föräldrarna.
 
 1. Vad var anledningen till att ni kom i kontakt med Sensomotoriskt Centrum?
 
 2. Vilken typ av träning gjorde/gör ert barn hemma?
 
 3. Hur upplevde/upplever ni själva träningen?
     ( Var den lätt/svår, tog den mycket tid osv)
 
 4. Upplever ni att träningen har lett till någon förändring?
 
 
 Frågor till läraren.
 
 1. Vad var anledningen till att Sensomotoriskt Centrum kopplades in på resp. elev?
 
 2. Upplever ni att träningen har lett till någon förändring i elevens
     skolsituation?
 
 

 
 
 

 
 

 

 Bilaga 1



 Enligt observationsschemat kontrolleras följande delar:
 
 MOTORIK
 

n Rulla.   Eleverna ska rulla som raka pinnar och man bör observera om rullningen tenderar att gå runt
n Åla.   Elever kan ev. åla över ett hinder.
n Krypa. Gärna en bana med vändning
n Stå.   Eleven ska stå på ett ben under ca 15 sekunder. Här ser man även på balansen.
n Gå.   Eleven ska gå med vändning, på hälar samt på utsidan av foten. Här bör man observera om

händerna kupas och armarna dras upp, vilket inte bör ske allt för mycket.
n Springa.   Eleven ska springa med vändning
n Kasta och fånga  Eleven ska kasta och fånga en stor boll.
n  Styrka.   Elever låtsas grilla korv och sträcker ut armarna. Här bör man observer om de tenderar att

dala. Dessutom kan man låta dem vrida på armarna fram och tillbaka. Parallellt med detta läses en
ramsa och man testar på så vis automatiseringen, d v s förmågan att röra armarna samtidigt som
ramsan läses.

n Finmotorik.    Eleven gör en symmetrisk rörelse, t e x tumme möter tumme.
 
 LATERALITET
 
n Hand. Här kan man t ex låta eleven plocka upp fem olika föremål som lagts ut på golvet. Eleven får ta

upp en sak i taget och ge till den som utför testet. I samband med detta observeras vilken hand denne
använder.

n Öga.
 Siktöga på långt håll (6,5m).  Här ska man fastställa vilket öga eleven använder
 på kort håll. I testet ska eleven stå ca fem meter från läraren och mitt emot denne.
 Sedan sträcker eleven ut sina armar och bildar, mellan händerna, en liten glugg.
 Därefter ska eleven, genom gluggen, titta på läraren med båda ögonen. Eftersom
 gluggen är liten måste eleven välja ett öga att titta med och därmed ser man vilket
 öga denne väljer. Detta upprepas tre gånger.
 Siktöga på nära håll ( armlängs avstånd).
 Här kan man t ex göra så att eleven och läraren sitter mitt emot varandra med en
 meters avstånd. Med raka armar håller eleven ett vitt papper med ett litet runt hål i
 mitten. Personen mitt emot håller också i ett vitt papper mot vilket en penna hålls
 stilla. Eleven ska hela tiden, genom det runda hålet, titta på pennspetsen. Till slut
 hålls pennspetsen precis bakom elevens papper. Denna drar i sin tur sitt papper
 närmare sig och blir till slut tvungen att titta med endast ett öga. Därmed ser man
 vilket öga som används på nära håll.
 Om en elev inte har samma siktöga på långt och kort håll så växlar han dominant
 öga, vilket vid läsning kan ge intryck av att bokstäver hoppar.
 
n Ben - fot  Här kan man först låta eleverna hoppa på ett ben ca 7 meter och sedan vila på båda fötterna

och hoppa tillbaka. Därefter får de stampa ena foten i golvet (av ilska) och till sist skjuta i mål på 2
meters avstånd ( mål kan vara ett bord)

 
 
 

 
 ÖGONRÖRELSER
 
n Utan tal och med tal. Här ska man gärna börja med ett öga i taget och sedan båda ögonen. Eleven ska

följa ett föremål med ögonen samtidigt som det svarar på frågor. På detta sätt kontrolleras även
automatiseringen.

 

 

 Bilaga 2



 REFLEXER
 
n Ryggradsreflex. Testet går till så att barnet får stå i fyrfotaställning. Sedan kan man ta t ex en

strumpsticka och dra fram och tillbaka ca 1,5 cm till vänster om ryggraden. Man börjar ca 10 cm
ovanför midjan och drar till ca 10 cm nedanför denna. Därefter upprepas samma sak men till höger om
ryggraden. I samband med kontrollen observerar man om barnet vickar på höften eller om höften dras
mot beröringssidan. Detta kan vara tecken på att rester finns kvar.

 
n Asymmetrisk tonisk nackreflex. Testet går till så att barnet får ligga på rygg med raka ben och lätt

böjda armar utmed sidorna. Dessutom ska fingertopparna vara i golvet. Personen som utför testet ska
sitta på knä bakom barnets huvud och hålla detta i sina händer. En hand ska hela tiden beröra golvet
och sedan vrids barnets huvud sakta åt ena sidan. Därefter väntar man ca 15 - 20 sekunder innan
huvudet vrids tillbaka. Samma procedur upprepas åt andra sidan. Om rester av reflexen finns kvar
kommer armen, på den sida som huvudet vrids åt, att sträckas ut och den andra armen att böjas
ytterligare mot kroppen.

 

n Symmetrisk tonisk nackreflex. Detta test går till så att barnet står i fyrfotaställning. Därefter ska det
titta mellan sina ben. Om det finns kvar rester av reflexen kommer armarna att böjas och benen
tendera till att sträckas ut. Fingrarna kommer även de att böjas.



Bilaga 3
ORDFÖRKLARINGAR

Hjärnbark   Hjärnhemisfärernas yttre skikt.

Hjärnstam   Övergången mellan ryggmärg och storhjärnan.

Inhibera   Hämmande av en funktion genom utvecklandet av en annan. Den första funktionen
                  blir integrerad i den andra.

Kinestesi   Förmågan att veta var de olika kroppsdelarna befinner sig och utföra komplexa
                  rörelser utan att vara medveten om det.

Lateralitet   Kroppssidighet.

Myelinisering   Fettämnet myelin isolerar och omger nervtråden och ökar
                          impulsledningshastigheten.

Primitiva reflexer   Reflexer som utvecklas i livmodern, finns vid födelsen och bör vara
                                 under kontroll vid sex månaders ålder eller senast vid tolv månaders
                                 ålder.

Posturala reflexer   Hållningsreflexer som utvecklas efter födelsen. De påverkar kropps-
                                 ställning, rörelser och stabilitet.


