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Inledning/Bakgrund 
 

Motorik är en viktig del i barnets utveckling till en individ. Motoriken påverkar barnets 

utveckling vilket i sin tur har en inverkan t ex skrivinlärning1. Det är viktigt att vi pedagoger i 

skolan och stöttar och hjälper barnet i dess utveckling.  

 

Motoriken har mer betydelse för barnets utveckling än att denne ska kunna lära sig gå och 

hålla i en penna. Den påverkar barnet på flera olika sätt genom att om barnet t.ex. inte kan 

sitta ordentlig eller hålla en penna bra påverkar den hur barnet lär sig att t.ex. skriva.2 Även 

den sociala biten hos ett barn blir påverkat om denne har bra motorik. Barnet kan lättare delta 

på raster eller i andra sociala funktioner så som fotbollträning om den har en normativ 

utvecklad motorik.3 

 

Intresset för att skriva om motorik och dess betydelse för skrivinlärning fick jag under min 

verksamhetsförlagda utbildning då jag såg att vissa barn som var motoriskt svaga ofta visade 

på ett bristande intresse för skrivning eller visade tecken på att de hade svårt för skrivning. 

Detta gjorde att jag började intressera mig för vikten av motorikens betydelse för barnets 

skrivinlärning. En fundering som växte fram var om pedagogerna sett detta och hur de ser på 

motorikens betydelse för skrivinlärningen och om hur det påverkar deras arbete.  

 

 

Studien kommer att presentera forskning om motorik och i relation till skrivinlärning. Vidare 

presenteras en intervjustudie om hur pedagogerna ser på sambandet mellan motorisk 

utveckling och skrivinlärning. Dessutom framkommer det i analysen hur sambandet påverkar 

arbetet i grundskolans tidigare år. Det är en kvalitativ studie som jag tematiserat utifrån de 

material som jag fått fram av mina intervjuer. 

 

                                            
1
 C. Annerstedt Motorisk utveckling och inlärning (Stockholm: HLS Förlag1988)  

2 M- H Tseng och S – A Cermak The influence of ergonomic factors and perceptual-motor abilities on 

handwriting performanceiThe American journal of occupational therapy. : official publication of the American 

Occupational Therapy Association, 47 s. 919-926( Rockville, Md. : AOTA, 1993) 

3
 A. Forsström Perception och motorik- teoribakgrund och pedagogiska aspekter (Statens institut för 

läromedelsinformation (SIL), 1986 
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Därefter kommer jag presentera resultatet av mina intervjuer och analys av informationen från 

de tre intervjuerna och hur dessa står i förhållande till litteraturen.  

 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagogerna ser på relationen mellan motorik, 

perception och skrivutveckling hos barn i grundskolans tidigare år. Utifrån detta syfte har det 

växt fram tre specifika frågeställningar som är: 

 

 

Hur säger de sig arbeta med motorik och skrivinlärning?  

Hur ser pedagoger på kopplingen mellan motorik, perception och skrivinlärning, och hur 

arbetar de med dessa under sin arbetsdag? 

Vilken betydelse har motoriken och perceptionen på barns sociala utveckling anser 

pedagogerna? 
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Begreppsdefinition 
 

Här nedan följer en kort förklaring av de begrepp som används i uppsatsen. 
 

 

Lärande 
 

Lärande ur ett sociokulturellt synsätt handlar om vad barnet tar med sig från sociala 

situationer och hur den använder det i framtiden. Att barnet lär sig och får en förståelse för 

varför och hur man tillämpar det som pedagogen förmedlar för att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling. Det är så som Roger Säljö har tolkat Vygotskij i sin bok där ha samtalar 

kring Vygotskij och Piaget och ställer dessa mot varandra. 4 Lärande innebär en förändring på 

något sätt som knyts samman med någon tidigare kunskap eller bildar en ny kunskap inom ett 

område.5  

 

Utveckling 
 

Utveckling är ett barns möjligheter till att ta till sig information och sätta dessa i bruk för att 

komma vidare i sin individuella och sociala utveckling. Hur går barnet till väga med det som 

den har lärt sig för att utveckla kunskapen och komma vidare6. 

 

Motorik 

Motorik är rörelsemönster samt rörelseförmåga i muskler hos en person. Motorik är processer 

som involverar kroppens muskler, och kan delas in i två grupper, grovmotorik samt 

finmotorik. Dessa är beroende av varandra i sin utveckling och styrs ifrån hjärnan.7 

 

  

                                            
4
 R. Säljö Lärande i praktiken(Stockholm: Prisma 2000) 

5
 O. Fuglestad Pedagogiska processer(Lund: Studentlitteratur1999) 

6R. Säljö Lärande i praktiken(Stockholm: Prisma 2000) 

7C. Annerstedt Motorisk utveckling och inlärning (Stockholm: HLS Förlag1988) 
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Forskningsöversikt 
 
Här nedan följer en beskrivning av motorik och skrivinlärning genom ett urval av litteratur 

som berör ämnet. Fokus ligger på forskning om motorik samt skrivinlärning. Vad säger 

forskningen och litteraturen, hur viktig den är för min uppsats. Jag har sökt efter tidigare 

forskning genom att studera tidigare uppsatser inom mitt område, samt genom tips från min 

hanledare. Även genom litteratur har jag hittat relevant forskning. 

 

Skrivinlärning 
 

 Den tidigaste forskning som är gjord inom skrivinlärning är från 1960 talet.8 Forskning visar 

att om ett barn får möta läs - och skrivspråket på ett meningsfullt sätt så underlättar det 

inlärningen och barnet behåller intresset. Detta lyfter forskare Carina Fast fram i sin 

avhandling som heter Sju barn lär sig läsa och skriva. Fast lyfter fram i sin avhandling att det 

är av stor vikt att barnets nyfikenhet tas tillvara på av pedagoger för att skapa en positiv miljö 

och barnet kommer att nå till en högre språklig medvetenhet. 9   

 

 Caroline Liberg10 lyfter fram att en bra skrivinlärning inte bara beror på att barnet kan skriva 

utan också kan läsa det som den skriver. Hon ser i sin forskning att det är viktigt att barnet 

vidare inte bara läser och skriver utan också pratar för att utvecklas sitt språk då både skift och 

talspråk. Genom talet hör barnet hur bokstäver och ord låter vilket underlättar 

skrivinlärningen. Detta lyfter även Hasse Hedström i sin bok L som i läsa, M som i metod.  

Pedagogen måste se till att barnet får en bra språkförståelse. Vilket kan uppnås genom att 

barnet träna både uttal och skriften samtidigt.11 På 1990-talet byttes fokus från det sociala 

samspelet barnet ingår i utan även lades fokus på de sociala samt kulturella sammanhangen 

barnen lever, på hur barnet skapar sammanhang med andra barn och vuxna och hur dessa 

utrycker sig.12 Detta är något som även Fast påpekar i sin avhandling, att det är viktig att detta 

                                            
8Y. Goodman, D. Watson and C. Burke Reading strategies: Focus on comprehension (New York: Richard C. 

Owen Pup. Inc 1996) 

9
 C. Fast Sju barn lär sig läsa och skriva (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2007) 

10C. Liberg Hur barn lär sig läsa och skriva (Lund: Studentlitteratur 2006) 

11
 H. Hedström L som i läsa, M som i metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola (Stockholm : 

Lärarförbundets förlag, cop. 2009) 

12 C. Liberg Hur barn lär sig läsa och skriva (Lund: Studentlitteratur 2006) 
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får ta plats i barnets utbildning då det har en stor inverkan menar hon. Fast menar att media 

och populärkultur inte ska ses som något som skadar barnets språkutveckling utan snarare 

hjälper barnets språk. 13 

 

Motorik 
 
Forskaren Ingegerd Ericsson14 har undersökt hur koncentrationsförmåga och motorik påverkar 

skolprestationer hos barn. Ericsson jämför tre olika skolklasser med elever i sin studie som 

hon under två års tid har följt. Det som Ericsson kom fram till är att motoriken har en stor 

inverkan på barns inlärningsförmåga i skolan. Ericsson ser att om barnet har en god motorisk 

utveckling har barnet lättare för att koncentrera sig vilket underlättar inlärningen i skolan för 

barnet. Om barn får motorisk träning i skolan när de är motorisk svaga ser Ericsson att det 

hjälper barnen att komma ifatt de normalpresterande barnen, vilket leder till att de lättare kan 

få samma möjligheter som dem. De barn som har en motorisk utveckling som är över medel 

har ofta också en mycket god inlärningsförmåga vilket leder till att de lär sig fortare och då 

behöver annan typ av stimulans för sin utveckling. Denna stimulans kan vara en svårare att 

läsa eller en svårare svenska bok att arbeta i. Ericsson har kommit fram till i sin studie att det 

finns ett samband mellan motorik, koncentration och inlärning, speciellt inom skrivförmåga, 

läsförmåga och matematik hos barn i skolans tidiga år.  

 

Gunilla Källgren som är legitimerad psykolog som har en stor erfarenhet inom barnhälsovård, 

barnpsykiatri och neuropsykologi, har märkt av att barn i skolan under 90-talet har det 

svårare.15 Hon menar att dagens barn i grundskolan är en generation som är mer stillasittande, 

vilket kan leda till att barnet får svårare med sin motoriska utveckling. Källgren anser att detta 

leder till att det blivit stökigare i klassrummen idag. Barnet lägger mycket energi bara på att 

kunna fungera och då blir koncentration på skolarbetet blir lidande. 16 

 

                                            
13

 C. Fast Sju barn lär sig läsa och skriva (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 2007) 

14I. Ericsson Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en intervju studie i skolår 1- 3(Malmö: 

Högskolan i Malmö 2003) 

15
 http://www.lararnasnyheter.se/idrottslararen/2002/11/28/motorik-viktig-stressad-varld 

16
 http://www.lararnasnyheter.se/idrottslararen/2002/11/28/motorik-viktig-stressad-varld 
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Anna Tidén forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, i Stockholm har in en 

gemensam pågående forskar studie fokuserat på motorik. Hon har sett att dagens barn har en 

sämre motorik på grund av att samhället har blivit mer stillasittande, och dagens leksaker är 

sådana som gör att barnet är mer stilla än förr.17 Tidén menar att detta stillasittande inte får 

konsekvenser på kort sikt utan på lång sikt för barnet. Hon menar på att stillasittandet 

påverkar barnet genom att denne får svårt att koncentreras sig vilket påverkar skoarbetet i sin 

tur. I studien lyfts det fram att närmiljön påverkar barnets möjligheter till motoriks utveckling. 

Hon menar att om det inte finns bra möjligheter inom närområdet blir det en indirekt påverkan 

för barnet motoriskt. Barnet sitter inne istället för att gå ut och röra på sig.18 

  

Ann-Sofie Selin som är utbildad specialpedagog och undervisar inom om detta område har i 

sin doktorsavhandling från 2003 som heter Pencil Grip A Descriptive Model and Four 

Empirical Studies, studerat penngreppet hos barn i fyra olika grupper för att se dess betydelse 

för skrivinlärningen. Selin ser i sin forskning att penngreppet påverkar barnet på en rad olika 

ätt när denne ska lära sig skriva och hur detta sedan påverkar barnets lärande. Hon har i sin 

studie kommit fram till en två dimensionell modell för att kategorisera penngreppet hos barn. 

Hon kom fram i sin studie att penngreppet skiljer sig mellan barnen i usa och mot de barn i 

finland som hon studerat. Selin tror att en orsak till detta kan vara på vilket sätt pedagogerna i 

de olika länderna lär ut skrivinlärningen.  Hon har även studerat om det var någon skillnad 

mellan pojkar och flickor. Skillnaden mellan könen var inte av någon större betydelse utan var 

av mindre orsak till penngreppet. 19 

 

 

Mei Hui Tseng är professor i arbetsterapi. Hon har i sin studie från 1998 som handlar om 

penngrepp och dess inverkan på skrivning hos barn i åldrarna tre till sex år. Studien i sin 

studie kommit fram till att det inte finns ett penngrepp som är det perfekta utan att det är 

viktigt att man ser till varje barns behov när denne ska utvecklas sitt penngrepp. Hon kom 

fram till att det fanns fjorton typer penngrepp som var de vanligaste bland barnen i de olika 

grupperna som hon studerade.  Hon såg i sin studie att de flesta barnen hade ett väl utvecklad 

penngrepp när de var kring fem år gamla. Tseng jämför sina resultat med den studie som 

                                            
17

 http://www.lararnasnyheter.se/FS_11_07_28-29_tema_GIH.html 

18
 http://www.lararnasnyheter.se/FS_11_07_28-29_tema_GIH.html 

19 A- S Selin Pencil grip A descriptive model and four empirical studies, (Åbo: Akademi Univ. Press, 2003) 
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Schneck och Henderson gjorde 1990, och kom fram till att de taiwanesiska barnen i sin studie 

har ett annorlunda penngrepp gentemot de amerikanska barnen i den andra studien. Hon ser 

att det är en skillnad på hur barnen lär sig hålla pennan i början i båda studierna vilket kan 

påverka hur fort barnen lär sig.20 

 

Mei Hui Tseng och Sharon Cermak båda professorer i arbetsterapi, har i en studie från 1993 

studerat hur ergonomin påverkar skrivning och penngrepp. De menar att många skolbarn idag 

kommer till arbetsterapi för att de har svårigheter med sitt penngrepp. De ser i sin forskning 

att ergonomin har en betydande roll för penngreppet. Både Tseng och Cermak lyfter vikten av 

att barn får träna regelbundet fysisk för att tillgodo se sig ett fungerande penngrepp. De se att 

motoriken har en inverkan på hur barnet sitter när den skriver samt hur den håller i pennan. 

De menar på att både grov och fin motoriken spelar roll på utveckling av ett bra penngrepp. I 

studien framkommer det att tränigen för att förbättra penngrepp och ergonomi behöver vara 

delvis individanpassad för att bästa resultat ska uppnås, men att gemensam träning är bra för 

alla barn. 21 

 

  

                                            
20 M- H Tseng Development of pencil grip position in preschool children i Occupational Therapy Journal of 

Research, 18 s 207-224(Laurel, Md. : Amer. Occupational Ther. Found. ,1998) 

21 M- H Tseng och S – A Cermak The influence of ergonomic factors and perceptual-motor abilities on 

handwriting performanceiThe American journal of occupational therapy. : official publication of the American 

Occupational Therapy Association, 47 s. 919-926( Rockville, Md. : AOTA, 1993) 
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Bedömnings material 
 

Här nedan kommer jag presentera teori kring motorik samt skrivinlärning. Vad säger 

forskarna samt litteratur om dessa områden och vad är det som är så viktigt med dem i 

förhållande till min studie. Jag kommer även ta upp ur vilket perspektiv jag utgår ifrån. 

 

Teoretiskt perspektiv 
 

Jag utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Lev Vygotskij som är den sociokulturella fadern 

ansåg att ett språk som är välutvecklat med stor tillgång till på förklaringar, detaljkunskaper 

med mera skapar en bra grund för vårt tänkande. Han menar på att sammanhanget och 

kulturen påverkar hur vi uppfattar, tolkat och reagerar när något händer omkring oss.22 

 

En viktig punkt som Vygotskij skiljer på inom det sociokulturella är primär och sekundär 

socialisation. Primär socialisation är hemmet, familjen eller andra sociala formationer där 

barnet känner sig hemma och trygg. I en primär socialisation är lärandet inte strukturerat och 

sammansatt inlärningstillfälle utan lärandet blir en naturlig del i aktiviteten. I den sekundära 

socialisationen sker lärandet mer i anordnade former så som i form av lektioner i skolan. Här 

återfinns inte den nära relation som finns i den primära socialisationen. 23 

 

Vygotskij ansåg att lärandet inte handlade om vilka begränsningar ett barn har utan de 

möjligheter barnet har att lära sig om den får rätt hjälp. Detta kallas för den proximala 

utvecklingszonen. Genom vår förståelse samt de artefakter vi har skapar vi en gräns på hur 

komplicerad kunskap som vi kan klara av at ta till os och förstå. Lyckas vi med detta leder det 

till att vi vidgar vår gräns och får en ökad förståelse. Skulle detta inte ske utan vi misslyckas 

med att ta till oss kunskapen, leder det till att utvecklingszonen inte förändras samt kunskapen 

går förlorad och vi har inte fått en ökad förståelse vid inlärningstillfället.24  

 

                                            
22

 R. Säljö Lärande i praktiken(Stockholm: Prisma 2000) 

23
 R. Säljö Lärande i praktiken(Stockholm: Prisma 2000) 

24 L. Strandberg Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar (Stockholm: Nordstedts akademiska 

förlag 2006) 
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Inom det sociokulturella pratar man om artefakter, dessa är en del av kunskapsbildningen. 

Dessa är språkliga, intellektuella samt fysiska redskap eller hjälpmedel som vi skapat och kan 

utnyttja som en del i den sociala gemenskapen. Dessa kan vara regler eller fysiska verktyg 

som är till för att andra vårt sätt att lösa eller tolka problem eller händelser. 25 

 

Leif Strandberg menar att lärandet sker i samspel mellan människor. Ett barn kan härma 

vuxna i sin närhet och genom detta lära sig. Får barnet chans att se vuxna lära sig av varandra 

och sedan lära barnen genom samspel kommer det bli naturligt för barnet att härma. Fungerar 

detta samspel behöver inte barnet inte läras utan den lär sig omedvetet genom imitation. 26 

 

Motorik  
 

Förmågan till kontrollerade muskelrörelser har sin grund i hjärnans förmåga att tolka de 

sensoriska intrycken som vi uppfattar. Nästa steg är att få kroppen att reagera på dessa 

intryck, detta åstadkommes genom elektriska impulser till skelettmusklerna, vilket är vad som 

kallas grovmotorik. Att sedan kunna avväga och anpassa kraft och rörelser på en mindre och 

mer noggrann nivå handlar om finmotorik.27 Det är viktigt att barnen lär sig hantera både 

grovmotorik och finmotorik då de hänger ihop med varandra. Huruvida barnet lär sig dessa 

kan resultera i påverkan av barnets utveckling senare i livet. 28 

 

Ett sätt att förklara motoriken är att tala om stadier i barnets motoriska utveckling vilket 

pedagogerna använde sig av när de kartlägger motoriken hos barn. Ett barns motorik 

utvecklas efter en ordning beroende på barnets ålder. Dessa stadier är inte något som är i regel 

bestämt utan kan ändras beroende på barnets mognad. Detta är en teori som är baserad på ett 

barn med en normativ motorisk utveckling och därför finns det alltid barn som inte följer 

dessa stadier.29 

                                            
25

 R. Säljö Lärande i praktiken(Stockholm: Prisma 2000) 

26
 L. Strandberg Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar (Stockholm: Nordstedts akademiska 

förlag 2006) 

27B. Holle Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling : praktisk vägledning med 

utvecklingsschema och övningsexempel (Stockholm: Natur och kultur 1991)  

28B. Holle, MPU motorisk- perceptuell utveckling 0 – 7 år(Hägersten: Psykologiförlag 1990) 

29H. Nielsen A. Vesterdorf och J. Skaftved Motorisk träning för fumlare och tumlare (Örebro: Motoriska, 1988) 
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Om ett barn visar svårigheter med att utveckla t.ex. nackmuskler vid fyra månaders ålder kan, 

följden bli att när barnet sedan ska sitta upprätt i skolan för att kunna skriva orkar denne inte 

hålla upp huvudet.30 

 

Genom att låta barnen systematiskt och kontinuerligt ha en anpassad motorik träning även i 

skolan, kan detta leda till bättre självkänsla och kroppsuppfattning som påverkar 

inlärningsförmågan hos barnet. Träningen leder även till att barnet får lättare för att t.ex. delta 

i lek med andra barn eller får bättre självförtroende då de lyckas med rörelseträningen och 

samtidigt stimuleras inlärningsförmågan inlärningsförmåga. 31 

 

Om ett barn missar ett stadie kan det leda till att barnet senare får problem. Om så är fallet 

måste det rättas till vilket inte är lika lätt som om barnet lärt sig stadiet i relativt rätt ålder. 

Barnet kan bli klumpig eller fumlig som ett resultat av att barnet missat ett steg som leder till 

att inlärningen blir påverkad. Dessa stadier är en process som barnet måste gå igenom för att 

utveckla sin inlärningsförmåga då alla stadier i slutändan inverkan på barnets 

inlärningsförmåga. 32 

 

Holle skriver i boken Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling : praktisk 

vägledning med utvecklingsschema och övningsexempel33, att om den motoriska utvecklingen 

hos ett barn är försenad när barnet börjar skolan, kan det innebära att barnet får färre 

möjligheter än sina jämnåriga att utvecklas inom olika områden. Holle et al tar även upp 

vikten av att tidigt sätta in resurser om pedagogerna anser att ett barn behöver hjälp för att inte 

komma efter i utvecklingen gentemot sina jämnåriga. Även Agneta Forsström34tar upp att 

                                            
30G. Jagtöien K. Hansen, och C. Annersted Motorik, lek och lärande (Göteborg: Multicare ; cop, 2002) 

31I. Ericsson MUGI motoriklek med observations schema för förskola och skola (Uppsala: Kunskapsföretaget 

2009) 

32B. Holle Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling : praktisk vägledning med 

utvecklingsschema och övningsexempel (Stockholm: Natur och kultur 1991) 

33
 B. Holle Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling : praktisk vägledning med 

utvecklingsschema och övningsexempel (Stockholm: Natur och kultur 1991) 

34 A. Forsström, Perception och motorik- teoribakgrund och pedagogiska aspekter (Sundbyberg: Statens institut 

för läromedelsinformation (SIL)1986) 
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pedagoger tidigt behöver uppfatta om ett barn har motoriska hinder för att tidigt sätta in 

resurser för att barnet ska utvecklas i samma takt som sina jämnåriga.  

 

Grovmotorik 

  

Det är grovmotoriken som barnen lär sig utveckla först. Grovmotorik är de rörelser som berör 

de större muskelgrupperna t.ex. när barnet rullar eller springer.35Om grovmotoriken är 

underutvecklad kan det påverka utvecklingen av finmotoriken. Det påverkar genom att barnet 

får svårare att sitta still och koncentrera sig vid en inlärnings situation.36Det finns sammanlagt 

sju olika steg inom grovmotorisk utveckling som ett barn bör gå igenom och dessa är 

följande, ligga, rulla, åla, sitta, krypa, stå och gå.37 

 

I boken Motorik och rörelseglädje skriven av Cecilia Åkesson finns det ett antal övningar 

som tränar grovmotorik såsom att leka skattjakt eller hav och land. 38 I dessa får barnet 

möjlighet att röra sig inom en stor yta. Ett barns grovmotorik påverkas av att barnet springer, 

hoppar etc. Allt detta kan tränas på under dagen genom gymnastikpass eller på sin rast, vilket 

stimulerar barnets grovmotorik. Det är viktigt att grovmotoriken är utvecklad till fullo då den 

påverkar hur barnet kommer att kunna tillgodose sig finmotoriken, då finmotoriken utvecklas 

efter grovmotoriken.39 

 

  

                                            
35G. Jagtöien K. Hansen, och C. Annersted Motorik, lek och lärande, (Göteborg: Multicare: cop, 2002) 

36I. Ericsson Rör dig - lär dig motorik och inlärning, (Stockholm: SISU idrottsböcker, 2005) samt G. Sandborgh 

– Holmdahl och B. Stening, Inlärning genom rörelse (Stockholm: Liber Utbildning AB,1993) 

37 B. Gustavsson Full fart i livet – en väg till kunskap (Mjölby: Cupigitas Discendi 1987) 

38C. Åkesson Motorik och rörelseglädje (Klagshamn: Pedagogiska idéer syd 2008) 

39B. Holle Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling: praktisk vägledning med 

utvecklingsschema och övningsexempel (Stockholm: Natur och kultur 1991) 
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Finmotorik 

 

Med finmotorik menas de mindre muskelgrupperna såsom ögonens rörelser, fingrar, fötter 

samt musklerna i ansiktet. Med dessa muskler kan ett barn t.ex. äta, skratta, hålla i en penna 

samt ta på sig skorna och kläder.40  

 

Är inte grovmotoriken utvecklad kan barnet få problem med sin finmotoriska utveckling 

vilket leder till att skrivinlärningen blir påverkad, detta genom att barnet får problem med att 

hålla en penna eller förstå skrivriktningen.41  Kan inte barnet hålla i pennan på ett korrekt sätt 

måste barnet och läraren lägga mycket tid på att få ett bra penngrepp, vilket leder till att 

lärandet förkortas och barnet tappar fokus och intresse på skrivandet.42Tseng ser i sin studie 

där han tittar på barns olika penngrepp att det är av stor vikt att det utvecklas väl för att 

underlätta skrivandet för barnet. 43 

 

Är inte penngreppet rätt blir barnet lättare trött i musklerna och orkar då inte med att hålla rätt 

i pennan vilket försvårar skrivandet. Tseng och Cermak ser detta i sin studie att penngreppet 

måste få ta tid att utvecklas så problem inte uppstår för att barnet ska få en god 

skrivupplevelse skolan och i hemmet. 44 

 

  

                                            
40C. Annerstedt Motorisk utveckling och inlärning (Stockholm: HLS Förlag, 1988) 

41L. Hyldgaard Spartial accuracy and temporal efficiency in children´s tracing with a pencil (Uppsala: Acta 

Universitatis Upsaliensis, 2000) 

42A - S. Selin Pencil grip A descriptive model and four empirical studies (Åbo: Akademi Univ. Press,2003) 

43M - H. Tseng Development of pencil grip position in preschool children i Occupational Therapy Journal of 

Research, 18 (s 207-224Occupational Ther. Found.,1998)  

44M - H. Tseng och S - A. Cermak The influence of ergonomic factors and perceptual-motor abilities on 

handwriting performance I The American journal of occupational therapy. : official publication of the American 

Occupational Therapy Association, 47 (s. 919-926,Rockville, Md. : AOTA, 1993) 
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Skrivinlärning 
 

Skrivandet är en form av att kommunicera. När barnet inser att den kan kommunicera med 

andra i form av skrift har barnet kommit en bit på väg. Då väcks lusten hos barnet att vilja lära 

sig att skriva, och lusten är en enorm drivkraft som pedagoger och vuxna bör vara rädda om. 

Så länge lust och motivation finns är mycket vunnet när det gäller tidig skrivinlärning. En 

kommentar från någon i barnets närhet kan göra stor skillnad i barnets skrivinlärning och öka 

på lusten att vilja lära sig att skriva.45 

 

Maj Björk och Caroline Liberg menar på att det är viktigt att pedagoger och vuxna 

uppmuntrar barnets första steg in i skriftspråket. De menar att barnen måste få lov att göra fel 

och att läraren inte ska anmärka på fel som barnen gör i början av sin utveckling. De menar 

”att det säger sig självt att ett barn som ofta får fel påpekade för sig i längden inte 

frivilligt utsätter sig för risken att framstå som dum, en som inte kan” 46(s16). De menar att 

skriftspråkets felstavade ord så småningom kommer att rätta till sig för de flesta barn, därför 

bör pedagogen inte lägga för stor fokus på det tidigt i barnets skrivinlärning. 47 

 

Det finns fem dimensioner inom skrivinlärning som barnet tar sig igenom. Dessa dimensioner 

är stavning, meningsbyggnad och textform, funktionell skrivning, skapande skrivning samt 

intresse och motivation. Dessa fem dimensioner är tätt sammanflätade och samverkar när 

barnet ska lära sig skriva och utveckla sin skrivning under skolans gång.  

 

Stavning är att barnet ska utveckla sitt klotter till korrekt automatiserad stavning. 

Meningsbyggnad och text är att barnet ska gå från enklare skrivna budskap och utveckla dessa 

till längre meningar och sammanhängande text med rätt meningsbyggnad. Funktionell 

skrivning innebär att barnet ska kunna gå från namnmarkering till att skriva en utförlig text. 

Skapande skrivning är barnet kan skriva en text som är fantasifull och händelserik. Intresse 

                                            
45M. Björk och C. Liberg Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand(Stockholm: Elanders Gotab 

2000) 

46
 M. Björk och C. Liberg Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand(Stockholm: Elanders Gotab 

2000) 

47M. Björk och C. Liberg Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand(Stockholm: Elanders Gotab 

2000) 
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och motivation är barnets utveckling genom hela skrivprocessen från första krumeluren till 

skrivglädje hos barnet då den har lärt sig att skriva.48 

 

Lundberg menar på att om ett barn har svårt att lära sig skriva eller ta till sig skrivinlärningen 

är det viktigt att pedagoger tänker utanför pennans funktion. Lundeberg menar om barnet har 

svårt att skriva med en penna låt då barnet istället ta hjälp av en dator eller låt barnet skriva 

med en pinne i sand. Det viktiga är inte att kunna hålla i pennan utan att barnet lär sig 

bokstäverna, för att sedan kunna gå vidare till ord och sedan lära sig meningar osv. för att ta 

till sig de fem dimensionerna.  Med hjälp av en dator kan barnet lära sig skriva och förstå 

texten eller ordet som barnet skrivit för att sedan i lugn och ro lära sig forma bokstäverna med 

hjälp av det som barnet skrivit på datorn. Genom att ta bort fokus en liten stund på det viktiga 

penngreppet kan det leda till att barnet ändå lär sig skriva med hjälp aven dator för att sedan 

lära sig skriva med en penna när barnet är mogen för det. 49 

 

Skrivutvecklingen hos ett barn sker genom olika nivåer. Dessa nivåer är pseudoskrivning som 

innebär att barnet klottrar bokstavsliknade krumelurer och härmar en vuxen när denne skriver. 

Nästa steg är logografisk skrivning vilket är att barnet lär sig hur ord eller bokstäver ”ritas” 

och gör detta oftast genom versaler. Barnets namn är det som är vanligast att barnet lär sig. 

Sedan kommer alfabetisk- fonemisk skrivning som innebär att barnet ljudar undertiden som 

barnet skriver.  Nästa steg är det ortografiska vilket är att barnet har lärt sig skriva och tänker 

inte mycket på hur den skriver flytande bokstäverna som ingår i ordet. Det sista steget är 

morfologisk skrivning vilket innebär barnet förstår ordets uppbyggnad och att de kan bestå av 

olika förstavelser och ändelser.50 

 

Lundberg lyfter i sin bok att om ett barn har problem med sin skrivinlärning kan detta bero på 

ett antal faktorer så som att barnet har ett svagt ordförråd eller svårigheter med någon av de 

fem dimensionerna. En svårighet som nämns är barnets förmåga att kunna uppmärksamma 

och koncentrera sig under skrivning. Om barnet har svårt att kunna uppmärksamma och 

koncentrera sig på skrivningen kan det bero på att barnet har svårigheter med att sitta still, blir 

distraherad lätt av annat i klassrummet eller att barnet visar på ett ointresse för skrivning eller 

                                            
48I. Lundberg God skrivutveckling(Stockholm: natur och kultur 2009) 

49I. Lundberg God skrivutveckling(Stockholm: natur och kultur 2009) 

50I. Fridolfsson Grunderna i läs- och skrivinlärning(Lund: Studentlitteratur 2008) 
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har svårt med penngreppet.51 Även Mats Myberg52 lyfter fram att koncentration är en viktig 

del i barnets skrivinlärning, han menar på att om barnet inte kan koncentrera sig får den 

problem med att skriva för barnet är inte mottaglig för informationen som ges av pedagogen 

eller en annan vuxen.  

 

 

  

                                            
51I. Lundberg God skrivutveckling(Stockholm: natur och kultur 2009) 

52M. Myberg i Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet (Stockholm: Liber 2007) 
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Metod 
 
Min studie som jag har genomfört är en kvalitativ studie som jag tematiserar utifrån mitt 

material som insamlats från intervjuerna. Tematisering innebär att man använder sitt material 

i sin helhet för att få fram ett resultat. Kvalitativ metod ger möjlighet att följa upp intressanta 

reaktioner och synpunkter under arbetets gång. I en kvalitativ studie är det inte mängden som 

är av intresse för forskaren utan istället hur, vad samt varför. 53Genom en kvalitativ studie ges 

möjligheter till olika uppfattningar inom ett begränsat område som kan ge breda variationer i 

intervjuarnas svar för en djupare analys. Forskaren är främst intresserad av hur informanten 

ser på det valda området som studeras och dennes tankar kring ämnet. En nackdel med 

kvalitativ metod är att resultatet mycket sällan går att generalisera.54 Jag anser att kvalitativ 

metod är bäst lämpad för min studie då jag vill få reda på hur pedagogerna ser på det berörda 

området.  

 

Förberedelser 
 

De första som gjordes inför denna studie var att utforma ett syfte och hur jag skulle få svar på 

mina frågeställningar. Vid utformandet av mina intervjufrågor55 var jag noga med att inte 

forma frågor som endast gick att svara kort på utan att de intervjuade skulle få förklara mer 

ingående. Genom denna formulering av frågor skulle jag få en mer givande intervju och 

lättare för att få inblick i hur de intervjuade tänker kring varje fråga. På så vis ges även 

möjlighet till att ställa frågor utifrån deras svar om något kommer upp som är av intresse för 

min studie. Efter att syfte och intervjufrågor var klara gick arbetet vidare med att kontakta 

pedagoger för att intervjuer.   

 

Innan jag kontaktade pedagogerna för intervju tog jag beslutet att inte videofilma utan bara 

spela in mina intervjuer på en bandspelar.  

 

 

 

 

                                            
53D. Johansson i Handbok i kvalitativ analys(Stockholm: Liber 2009) 

54S. Stukát Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap(Lund: Studentlitteratur 2005) 

55 Bilaga ett. 



18 

 

 

Urval 
 

Jag tog kontakt med pedagogerna personligen på skolan, detta för att jag till en liten del viste 

vilka de var då jag har haft verksamhetsförlagd utbildning på skolan. Pedagogerna ställde upp 

gemensamt då de arbetar nära varandra. Jag bokade tid med ett av paren som sedan 

förmedlade till de andra pedagogerna, att jag behövde fler intervjuer till min studie och 

pedagogerna kom med förslaget att intervjua de andra två paren. Denna typ av urval benämns 

för snöbollsurval. Med detta menas att forskaren tar kontakt med ett mindre antal 

respondenter som ä relevanta för studien och därefter använder dessa för att komma i kontakt 

med ytterligare respondenter. 56 

 

Pedagoger A och H arbetar i förskoleklass, pedagoger I och L arbetar i årskurs ett och 

pedagoger Å och M arbetar i en årskurs två. De har olika lång erfarenhet av att arbeta med 

barn och är olika gamla. 

 

Tillvägagångssätt 
 

Jag valde att intervjua tre par pedagoger inför denna studie, vilket är sammanlagt sex 

pedagoger. Tre av pedagogerna arbetar som fritidspedagoger och de andra tre är enbart 

pedagoger i klassen och inte på fritidhemmet. Eftersom pedagogerna i de lägre skolåren 

arbetar mycket ihop valde jag att intervjua dem parvis, vilket innebär att båda är med och ger 

sin syn på frågorna. Om jag hade valt att bara intervjua en av pedagogerna hade troligen 

mycket viktig information gått förlorad jag hade inte fått fram samma material som jag fått 

genom att intervjuade dem parvis. Jag kommer vara noga med att alla de sex pedagogerna får 

framföra sina synpunkter på frågorna för att få ett bra material att analysera. En nackdel dock 

med att genomföra parintervjuer är att de kan leda till att pedagogerna tolkar den andres 

tankar fel och svarar åt dem.57 En risk som jag tog till mig men kände att jag kunde låta få 

vara. Intervju ett är med ett par pedagoger som arbetar i förskoleklass, intervju två med 

pedagoger som arbetar i en årskurs två och par tre arbetar i en årskurs ett.  

 

                                            
56 A. Bryman Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö: Liber 2011) 

57
 S. Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun(Lund: Studentlitteratur 1997) 



19 

 

Intervjuerna utformades efter bestämda frågor som pedagogerna fick ta del av innan intervjun. 

Att de fick frågorna innan intervjun var för att de skulle kunna få tid att läsa dem och ta 

ställning till dem. Dessa var de huvudsakliga frågor som jag gick efter under intervjun. En 

sådan typ av intervju kallas för att den är halvstrukturerad, vilket medför att tillfälle ges under 

intervjun att komma in på djupet om något uppkommer av intresse som är relevant för min 

studie. Intervjuerna genomfördes i ett lugnt rum för att skapa en lugn miljö som inte var 

stressande för de intervjuade skulle känna sig lugna och bekväma under intervjun, vilket är 

viktigt för att kunna de ska kunna koncentrera sig på frågorna. 58 

 

Etik 
 

Inför studien var det viktigt att jag tog mig tid att tänka över de etiska dilemman som finns 

kring arbetet. Pedagogerna informerades om syftet med intervjuerna, samt informerades 

pedagogerna innan intervjun påbörjades, att intervjumaterialet endast kommer användas till 

denna uppsats och inte till något annat. De fick även veta att jag inte på något sätt kommer att 

framhålla vilka de är eller var de arbetar. Allt material kring intervjuerna förstördes 

efterarbetet var klart, detta är enligt de forskningsetiska principer som finns på 

vetenskapsrådets hemsida. 59 Pedagogerna nämns endast med en versal i min studie. 

Pedagogerna har mellan åtta till trettiofem års erfarenhet inom yrket. 

 

Bearbetning av intervjuerna 
 

Efter genomförandet av en intervju satt jag mig ner för att transkribera dem. Inför detta 

moment tog jag hjälp av Kvales bok60. Ett viktigt moment när jag ska transkriberar är att jag 

håller till en och samma stil genom hela transkriberingen. Om jag gör flera transkriberingar är 

det viktig att alla har samma stil för att inte misstolka informationen eller vem som säger vad. 

Med detta menas att jag markerar t.ex. en paus på samma sätt, eller om det görs avbrott i en 

mening att denne markeras på samma sätt i alla transkriberingar, för att inte missförstånd ska 

uppstå. Efter att transkriberingen av de tre intervjuerna läste jag igen om dem var för sig för 

                                            
58 D. Johansson i Handbok i kvalitativ analys(Stockholm: Liber 2009) 

59http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

60S. Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun(Lund: Studentlitteratur 1997) 
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att sedan påbörja analys utav dem. På så vis fick jag en djupare förståelse av vad som sades 

under intervjuerna och kunde då få fram en grund till min analys.61  

  

                                            
61S. Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun(Lund: Studentlitteratur 1997) 
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Analys och resultat 
 
Här nedan kommer analys och resultat av mina intervjuer samt en slutanalys om vad som är 

gemensamt och avvikande i intervjuerna. Allt detta är sammankopplat med relevant litteratur 

och forskning. Analys och resultat utgår från mina frågeställningar som är:  

 

Hur säger de sig arbeta med motorik och skrivinlärning?  

Ser pedagoger någon koppling mellan motorik, perception och skrivinlärning, och hur arbetar 

de med dessa under sin arbetsdag? 

Vilken betydelse har motoriken och perceptionen på barns sociala utveckling anser 

pedagogerna? 

 

De teman som jag kom fram till efter jag gått igenom mitt material var pedagogers strategier, 

penngrepp, hjälpmedel, normalitet, social påverkan samt pedagogers och andra vuxnas roll för 

barnen.  

 

Intervjuerna som ligger till grund för min studie är av en avslappnad form och pedagogerna 

upplevdes som avslappnade under intervjuerna, vilket kan ha påverkat de material som jag 

fick fram. Pedagogerna var under intervjun noga med att sin kollega fick komma till tals 

vilket påvisa att de arbetar tätt inpå i de yngre skolåren. 

 

Efter jag analyserat intervjuerna kunde jag se likheter men även olikheter i mellan dem. 

Pedagogerna i alla tre intervjuer var överens om att motorikens utveckling hos ett barn har 

stor betydelse för barnets skrivutveckling.  Pedagog H sade ”Eftersom har du en svag motorik 

går det mycket energi till att bara hålla pennan och försöka forma”62  och pedagog M sade 

”/…/ viktig att man har motoriken i skolan på grund av motivationen för skrivinlärningen. 

Jobbigt att skriva ingen lust vilket påverkar lusten att lära.”63 Det framkom att de ser ett 

mycket stort samband mellan grovmotorik, finmotorik och perceptions utveckling hos barnet 

och dess inverkan på hur barnet senare ska lära sig skriva. En del av pedagogerna utryckte 

detta samband mer än en de andra. Vad detta beror på kan var deras intresse för motorik eller 

att de inte i sin klass för tillfälligt inte arbetar med motorik. De äldre pedagogerna visade en 

                                            
62

 Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 

63
 Intervju två den 10/5 2011 klockan 11:00. 
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försiktighet till att sätta in resurser för tidigt då de ansåg att det kan påverka inlärningen då 

barn lär sig olika och ge en motsatt effekt mot vad som önskas. Pedagogerna ansåg att väntan 

kan vara bra för att se lite på barnen innan det sätts in resurser. Pedagogerna var överens att 

vid behov för resurser ska det sättas in för att barnet ska kunna utvecklas på samma villkor 

som de övriga barnen. Pedagogerna var tydliga med att redan i förskoleklass gjordes en 

översikt av barnets motoriska utveckling för att se hur barnen ligger till och om något måste 

tas tag i om barnet är motoriskt svag. I sin lärargärning tar de hjälp av det schema som finns i 

Ericssons64 bok. Pedagogerna använder sig av boken när de gör en övergripande koll på 

motoriken samt för att få tips på hur de kan gå till väga när de ska göra dessa kontroller. 

Kontrollerna utgör grunden för hur de sedan ska arbeta vidare för att förbereda barnet 

motoriskt för att klara av skolan och även klara av den sociala biten där motoriken har 

betydelse. 

 

Pedagogers strategier 
 

En aspekt som framkom under analysen var att en del av pedagogerna som är yngre var 

mycket ivrigare till att tidigt arbeta med motorik om det uppkom problem hos ett barn. De 

äldre pedagogerna tog ett steg tillbaka och var mer åt hålsamma än de yngre pedagogerna med 

att sätta in resurser. De äldre pedagogerna tog ett steg tillbaka och skaffade sig en detaljerad 

överblick av klassen och barnens motoriska utveckling innan de påbörjade arbetet. Pedagog L 

sade ”/…/man ska  liksom inte skrika högt då  det inte fungerar utan vänta och se om de sker 

någon förändring över tid innan man hjälper. Man måste se över tid.”65Vilket innebär att 

deras strategi är att vänta och se innan de går in med hjälpmedel eller ser om barnet hittar 

tillbaka på rätt spår av sig själv. Om pedagogernas ålder hade någon betydelse kan jag inte 

utrycka med säkerhet utan det var en reflektion som jag gjorde under intervjuerna. 

 

Både pedagog Å och I utryckte vikten av att arbeta med motorik och skrivinlärningen i f – 

klass. Pedagog Å ”/…/har man barn med motoriska svårigheter kan man också se det i en 

viss typ av skrivinlärningen så som formen på bokstäver [eee….] nog har inte vi så man har 

sett att de kan påverka om man inte jobbar med det noga i f- klass och ettan.66”Pedagog I 

                                            
64I. Ericsson MUGI motoriklek med observations schema för förskola och skola(Uppsala : Kunskapsföretaget, 

2008) 

65 Intervju tre den 21/5 2011klockan 12:00. 
66 Intervju två den 10/5 2011 klockan 11:00. 
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sade”/…/motoriken har betydelse för hela deras utveckling att träna deras motorik i f- klass 

är viktig för att de ska funka i skolan.”67 Tacka vare detta gör pedagogerna en överblick tidigt 

i förskoleklass. De ansåg även att i år ett till två är det viktigt att de arbetar med motorik, då 

blir det inte lika intensivt eller tydligt som i förskoleklass.  Pedagog H sade ”vi gör ju 

kontroller av motoriken i f- klass för att se hur barnen ligger till då den är viktig.68”Vilket 

indikerar på att de tidigt vill få överblick den motoriska utvecklingen. Pedagogen lyfter vikten 

av att samtidigtlägga upp en bra pedagogisk strategi, för hur de ska gå till väga om ett barn 

påvisar motoriska svagheter. 

 

Något som pedagogerna lyfte var vikten av att barnet inte bör stressas i sin utveckling utan får 

tid på sig för att lära sig alla stadier i sin motoriska utveckling. Om barnet inte kommer 

någorlunda ikapp inom en rimlig tid anser pedagogerna att resurser ska sättas in. Sätts det in 

resurser för tidigt kanske barnet inte är mottagligt för hjälp och kan då inte tillgodo se sig 

insatsen. Flera av pedagogerna ansåg att barn behöver få tid av den ordinarie 

undervisningstiden för att träna och utveckla sin motorik och sin skrivinlärning.  

 

Penngrepp 
 

De framkommer att pedagogerna arbetar med motorik på flera sätt. Ett sätt som pedagog A 

lyfter är vikten av ett bra penngrepp ”Pennfattningen är jätteviktig när du ska skriva och även 

de här med Hur de lägger pennan i handen. För många har en pytteliten penna får du inte 

stödet från din hand när du ska hålla i pennan och skriva. Så det är en viktig grej.”69Det som 

lyft fram är att penngreppet är en viktig del i den finmotoriksa utvecklingen. Pedagogerna 

arbetar dagligen med att barnen får till ett bra penngrepp. Även Lundberg70 lyfter fram vikten 

av att barnet har ett utvecklat och fungerande penngrepp för att barnet ska kunna tillgodogöra 

sig skrivinlärningen till fullo. En intressant framställning om hur de arbetar med finmotoriken 

var det som pedagog H lyfte fram ”sen också har man en svag finmotorik kan man jobba med 

lera och andra saker som stimulerar detta.”71 Pedagogen menar att genom att arbeta med 

                                            
67 Intervju tre den 21/5 2011klockan 12:00 

68 Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 

69Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 

70 I. Lundberg God skrivutveckling (Stockholm: natur och kultur 2009)  

71Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 
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t.ex. lera tränar barnet på sin finmotorik som leder till en ökad möjlighet att utveckla ett 

korrekt penngrepp.  

Pedagog A lyfter fram vikten av penngreppet vilket Selin72 lyfter fram i sin forskning att 

barnet behöver får ett bra penngrepp för att denne ska orka lära sig skriva men också för att 

kunna göra sig förstådd i skrift. Tseng och Cermak73 tar upp en viktig faktor bakom barnets 

penngrepp vilket är ergonomin, hur barnet sitter och håller i pennan påverkar barnets 

skrivande.  Pedagog A påpekar detta i sitt tidigare citat genom pennans storlek har betydelse 

för penngreppet vilket påverkar ergonomin då genom hur barnet sitter när den håller i pennan. 

Tseng och Cermak ser i sin studie att detta börjar utvecklas när barnet är runt fyra till sex år 

och då har barnet ett penngrepp som mer består av att hålla med hela handen för att sedan 

utvecklas till ett korrekt penngrepp med tiden. Utvecklas inte penngreppet får barnet problem 

menar Tseng och Cermak74. Björk och Liber tar upp att fokus ska ligga på penngreppet och 

inte på om barnet stavar rätt vilket är viktigt att pedagogerna har i åtanke. Om barnet kan tyda 

det som den skriver ökar självförtroendet och då går det lättare för barnet att lära sig ett bra 

penngrepp.75 

 

 

Pedagog A lyfte även fram ”Och det är ju inte alla barn som kommer dit heller, /…/ en del 

får ta hjälp av en dator att skriva och sånna saker.”76Om barnet inte får ordning på sitt 

penngrepp kan pedagogerna tar hjälp av en dator för att hjälpa barnet med skrivinlärning. 

Genom att barnet får se bokstaven på datorn för att sedan kunna forma bokstaven på ett 

papper genom att titta på datorn, underlättar det för barnet att kunna forma bokstaven på 

pappret samtidigt, med hjälp av datorprogram kan barnet få se bokstaven ta form. Detta är 

oftast inte möjligt då bokstaven s tas bort från tavlan när pedagogen går vidare i 

                                            
72A - S. Selin Pencil grip A descriptive model and four empirical studies (Åbo: Akademi Univ. Press, 2003) 

73M - H. Tseng och S - A. Cermak The influence of ergonomic factors and perceptual-motor abilities on 

handwriting performance   I The American journal of occupational therapy. : official publication of the 

American Occupational Therapy Association, 47 (s. 919-926,Rockville, Md. : AOTA, 1993) 

74 M - H. Tseng och S - A. Cermak The influence of ergonomic factors and perceptual-motor abilities on 

handwriting performance I The American journal of occupational therapy. : official publication of the American 

Occupational Therapy Association, 47 (s. 919-926,Rockville, Md. : AOTA, 1993) 

75
 M. Björk och C. Liberg Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand(Stockholm: Elanders Gotab 

2000) 

76Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 
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undervisningen vilket kan stressa vissa barn. Här finns en direkt koppling till det som 

Ericsson77 lyfter i sin bok, vikten av att motoriken är utvecklad för att barnet ska kunna 

tillgodo se sig inlärningen i skolan.  

 

Hjälpmedel 
 

Flera av pedagogerna ansåg att det finns många bra hjälpmedel beroende på vad barnet 

behöver för hjälp inom motoriken eller skrivinlärningen.  Pedagog A som har intresse för 

tekniska hjälpmedel sa ”sitta vid dator eller en sån här alpha smart kan du också 

använda.”78Pedagogen menar på att då slipper barnet tänka på hur bokstaven ska formas 

direkt utan kan först skriva på dator för att sedan skriva av. En Alpha smart är ett 

skrivhjälpmedel som kan underlätta för barn som har problem med skrivinlärning.   

 

Pedagog Å sade under intervjun att datorn är ett bra hjälpmedel vid skrivinlärning ”Att ta 

hjälp med dator istället för att de ska se bokstäver och siffror för att sedan skriva.”79 Datorer 

kan lära barnen att se bokstaven medan de försöker skriva bokstaven på ett papper bredvid 

datorn. Barnet får då möjligheten att se bokstaven en längre tid vilket ger barnet möjlighet att 

lära sig i sin takt. Genom detta lär sig barnet sitta still och koncentra sig på ett steg i taget som 

i slutändan hjälper barnet att skriva.  

 

Pedagog H sade att under intervju ” att det finns olika saker som man kan sätta på pennan för 

att få rätt pennfattning t.ex. gummi trekant”80 detta ger stöd för barnet i penngreppet vilket 

Selin 81 tar upp i sin avhandling. Gummistöd gör en smal penna bredare och lättare att hålla 

för barnet som då får ett bättre penngrepp. Barnet kan lättare skriva och slipper då ett jobbigt 

moment med att hålla en penna som är för liten. Här får då finmotoriken utvecklas i steg, först 

från att kunna hålla den grövre pennan till att så småningom hålla den smalare pennan. Då kan 

energi och fokus läggas på att sitta ner lyssna på instruktioner och sedan forma bokstäverna.  

                                            
77I. Ericsson Rör dig - lär dig motorik och inlärning (Stockholm: SISU idrottsböcker, 2005) 

78 Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30 

79
 Intervju två den 10/5 2011 klockan 11:00. 

80 Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30 

81A - S. Selin Pencil grip A descriptive model and four empirical studies (Åbo: Akademi Univ. Press, 2003) 
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Holle82 skriver om vikten av att ta hjälp när det behövs för att underlätta för barnet så att 

denne känner att nu är jag redo för att lära sig skriva men också för att pedagogen ska känna 

att alla barnen får samma möjligheter. Ett annat hjälpmedel som pedagog H också lyfte fram 

var lera” /…/svag finmotorik kan man jobba med lera”/…/ 83Genom att barnet får arbeta med 

lera menar pedagogen att finmotoriken utvecklas vilket hjälper barnet med sitt penngrepp som 

påverka skrivinlärningen positivt. Ett annat hjälpmedel som lyftes fram av pedagog Å var” 

/…/använda sitt finger i sand och så hjälpa med andra verktyg i början.”84 Genom att fokus 

tas bort från pennan lär sig barnet bokstäverna med hjälpa av sitt finger i sanden och får då 

skrivinlärningen tillgodosedd. Med hjälp av sanden menar pedagogen att barnet lär sig forma 

bokstäverna utan att behöva lägga energi på att hålla en penna som kan vara ett problem vid 

skrivinlärning. Barnet får då en skrivinlärnings miljö anpassad efter dennes behov. Genom att 

ta hjälp av t.ex. en dator eller att skriva i sand tränar barnen skrivning på ett mer lekfullt sätt 

vilket Nielsen et al85 upp, genom leken lär sig barnet lättare för de tänker inte på det som 

lärande utan som något roligt. 

  

Pedagogerna utrycker att de saknar vissa hjälpmedel som de har haft innan så som sol gympa 

och skrivdans. ”Vi har ju innan haft förmånen med sol gympa men inte nu längre tyvärr”86 

Dessa hjälpmedel har tagits bort från schemat på grund av ekonomiska skäl. Pedagogerna 

ansåg att dessa hjälpmedel var enkla för barnen att ta till sig och de såg bra resultat av dem. 

Enligt pedagogerna finns det dock enkla och bra hjälpmedel att använda istället för penna om 

ett barn har problem t.ex. sand, dator eller lera. Vidare är de överens om att det är viktigt att 

de arbetar med motoriken på idrotten. All motorik får ta en större plats på idrottslektionen än 

på andra lektioner, dock är det mest grovmotoriken som tränas och till viss del finmotoriken. 

Under idrottslektionen är de noga med att barnen får stimulans och att de rör på hela kroppen 

men också att de tränar perceptionen. Detta görs genom att barnen hålls aktiva med olika 

övningar för att de senare ska kunna sitta still och koncentrera sig i klassrummet.  

                                            
82B. Holle Läsberedd- skrivberedd? Praktiks vägledning(Stockholm: Natur och kultur,1983) 

83 Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 

84 Intervju två den 10/5 2011 klockan 11:00. 

85H. Nielsen A. Vesterdorf och J. Skaftved Motorisk träning för fumlare och tumlare (Örebro: Motorika, 1988) 

86
 Intervju tre den 21/5 2011klockan 12:00. 
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Normalitet 
 

Pedagogerna var överens om att barn lära sig olika fort då barnen utvecklas olika både fysiskt 

och psykiskt. Selin87 lyfter detta att det är svårt med skrivinlärning och det tar längre tid för 

vissa barn.  Pedagog H sade ”/…/en del barn är inte riktigt mogna heller utan mognar 

senare.”88 vilket visa på att de är medveten att barn lär olika fort. Inlärningen kan ta tid var 

något som alla pedagogerna var överens. Skrivutvecklingen är något som är svårt att få alla 

barn att lära sig säger Schmidt et al89och syftar till att motoriken eller perceptionen inte är i 

fas hos barnet.  

Det framgår inte med direkta ord av pedagogerna att de har en normativ kurva som de utgår 

ifrån när det gäller skrivinlärning, men det kan anas i vissa fraser. I grundskolan görs det 

kartläggningar av barns skrivinlärning för att veta hur de ligger till och vilket hjälp som 

behövs. Kartläggningarna utgår från en rikstäckande medelkurva för varje årskurs. 

Pedagogerna anser att hjälpmedel ska sättas in när behov finns, men samtidigt ska det inte ske 

för fort. Det är viktigt att titta på vad för hjälpmedel som behövs för varje barn, då behoven 

skiljer sig. Pedagog L sade ”/…/ barn utvecklas i steg jag menar att det finns barn som lägger 

all sin kraft på motoriken en period och då står allt annat åt sidan eller barn som utvecklas 

intellektuellt och sedan motoriskt. Då får man liksom inte skrika högt då det inte fungerar 

utan vänta och se om de sker någon förändring över tid innan man hjälper. Man måste se 

över tid.”90 Detta påvisar att en försiktighet är viktig då det gäller insatser med hjälpmedel för 

att inte störa barnets utveckling. Om hjälpmedel sätts in för fort kan effekten blir motsatt om 

barnet inte tar till sig hjälpen utan istället går undan.   

Pedagog A sade under intervjun ”Det handlar om att man som pedagog gör en avvägning vad 

som just då är viktigast. Om barnet sitter och tragglar med att skriva mister barnet kunskaper 

/.../ den lägger sin energi på pappret. De lär sig inte något för de låser sig och de förlorar 

kunskapen /.../.”91  Vilket visar att pedagogen ser om ett barn inte utvecklas efter en normativ 

                                            
87A - S. Selin Pencil grip A descriptive model and four empirical studies (Åbo: Akademi Univ. Press, 2003) 

88
 Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 

89A. Schmidt and T. Lee Motor control and learning A behavioral emphasis (Champaign, Ill. ; Human Kinetics, 

2005) 

90 Intervju tre den 21/5 2011klockan 12:00. 

91 Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 
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utveckling men att de avväger om det är lämpligt med hjälpmedel eller om de ska avvakta. 

Detta för att se om barnet på egen hand kommer ikapp och hamnar på en normativ kurva inom 

skrivinlärning. De stadier som Nielsen et al 92 skriver om utrycker dessa är normativt men 

pedagogerna menar på att alla barn normalt utvecklade för sin förmåga då barn utvecklas 

olika är dessa stadier enbart en ungefärlig utvecklingsnivå.   

 

Social påverkan 
 

Det framgick från en del av pedagogerna att motoriken hade en social påverkan på barnen. 

Pedagog H sade” /.../om motoriken är dålig orkar du inte med skolan eller det 

sociala.”93Pedagogen menar att om barnet inte har en väl utvecklad motorik orkar den inte 

med skolarbetet och det sociala sammanhanget då fokus istället läggs på att orka med dagen. 

Även pedagog I såg detta samband ”Det betyder mycket för barnet att de har en bra motorisk 

utveckling för att de ska orka i skolan och kunna vara med kompisar. ”94 Om barnet har en 

normativt motoriskt utveckling ansåg båda att det leder till ökat självförtroende hos barnet. 

Dessa barn är ofta mycket mer sociala i jämförelse med de barn som har motoriska 

svårigheter. Pedagog Å lyfte fram detta genom” /…/ viktigt för självkänsla för grupp och 

allt.”95 Pedagogen påpekar att bra motorik ökar barnets självkänsla vilket leder till att barnet 

vågar mer. Jag fick intrycket av intervjuerna att pedagogerna anser att detta påverkar barnets 

inlärningsmöjlighet i skolan. De anser sig ha sett detta flera gånger och inte bara vid enstaka 

tillfällen hos barnen. Pedagogerna ansåg att om barnet är sen i sin grovmotoriska utveckling 

får denne svårare att leka ute på skolgården. Om finmotoriken är underutvecklad kan det 

påverka möjligheterna att vara med vid aktiviteter på raster som är en del i det sociala 

samspelet.  

 

Har barnet utvecklat motorik på en normativ nivå leder det till att barnets självförtroende 

ökar. På så vis leder det till att barnet vågar ta kontakt med andra och mer aktivt delta i lekar 

än om denne har svårigheter med motorik eller perception. En väl utvecklad motorisk gör att 

                                            
92H. Nielsen A. Vesterdorf och J. Skaftved Motorisk träning för fumlare och tumlare (Örebro: Motorika, 1988) 

93 Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 

94 Intervju tre den 21/5 2011klockan 12:00. 

95 Intervju två den 10/5 2011 klockan 11:00. 
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barnet kan delta på samma villkor96 och en väl utvecklad perception gör att barnet lättare kan 

var med och leka, då perception påverkar barnets sinnen och uppfattningar om t.ex. hur hårt 

bollen ska sparkas eller hut lång bort det är till basketkorgen.97
  

 

Pedagogers och andra vuxnas roll för barnen 
 

Pedagogerna framställer barnens kunskaper inom skrivinlärning som generellt höga i 

jämförelse med tidigare år. Pedagog H sade under intervjun ”Barn är mer medvetna idag om 

skrivandet och läsandet redan när de kommer. Det märks att förskolorna jobbar intensivt med 

det”.98 Pedagogen menar på att det inte är så många som behöver få hjälp för att klara av sin 

skrivinlärning så som deras klasser ser ut nu. Barnen har en bra grund när de kommer upp till 

år ett i skolan när det gäller skrivning. Dock menar pedagog H att de inte ska tappa fokus från 

motoriken då den är viktig för barnen. Pedagogen lyfter fram vikten av att vuxna i både hem 

och skola arbetar tillsammans med motorik och skrivinlärning, för att barnet ska få de bästa 

möjligheterna för en god utveckling. Vikten av att ha vuxna med i arbetet lyfte även pedagog 

M fram ”/…/det är viktig att ha dem med sig. Skriver lite hemma, korta saker mening eller 

vad som helst.”99 Den hjälp som de vuxna i hemmet bidrar med är en stor del i arbetet och det 

är viktigt att de känner sig delaktiga. Om barnet märke att de har denna stöttning omkring sig 

ökar lusten för att träna och lära sig.  

 

Pedagog I sade under intervjun” /…/alla de tankar vi har förmedlar vi till föräldrar och lyfter 

att det är ett gemensamt ansvar och inte bara skolans”100. Och kan ge förslag på konkreta 

övningar som de kan träna” Pedagogen menar på att det är viktigt att det förs en dialog mellan 

skolan och barnets hem, för att utvecklingen av barnets motorik och skrivning ska bli optimal. 

Dels för att förhindra problem men också för att uppmuntra barnet och att värna om barnets 

lust. Lusten är en viktig faktor för barnets inlärning. Alla vuxna bör uppmuntra barnets lust 

                                            
96C. Annerstedt Motorisk utveckling och inlärning (Stockholm: HLS Förlag, 1988) 

97 A. Forsström Perception och motorik- teoribakgrund och pedagogiska aspekter (Statens institut för 

läromedelsinformation (SIL), 1986 samt L. Hyldgaard Öva själv en lärobok om perception och motorik och 

sambanden däremellan (Uppsala: Manulette Produktion, 1987) 

98 Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30.  

99
 Intervju två den 10/5 2011 klockan 11:00. 

100
 Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 
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för skrivnig för att denne ska kunna utvecklas optimalt vilket Björk och Liberg 101 tar upp i sin 

bok. Hålls barnets lust för lärande uppe är möjligheterna goda att barnet ta till sig motorik och 

skrivinlärningen vilket Åkesson102 tar upp, att genom motoriken lär sig barn mycket som de 

har nytta av livet ut.  

 

Då det gäller hur skolan arbetar med motorik har jag funnit några viktiga moment. Ett av 

dessa är kontakten med skolsköterskan. Pedagog I lyfte fram detta” Och det kan ju bli en sak 

för skolsköterskan som tittar på fötterna som är om de är tå gående eller andra problem” 

103Pedagogen menar att om barnet har stora problem med motoriken kan det leda till att det 

går vidare till skolsköterskan för att få hjälp. Vid en sådan händelse kontaktas även hemmet 

för att ta del av informationen från skolsköterskan. Det framhåller vikten av att hemmet är 

med så de kan hjälpa och stöttat både skolan och barnet i arbete med sin motoriska utveckling. 

I vanliga fall har inte eleverna inte så svåra motoriska problem att skolsköterskan måste 

kontaktas utan pedagogerna kan använda sig av hjälpmedel i klassrummet. De arbetar varje 

dag med motorik i klassen exempelvis så rättar de till ett barn om det sitter konstig eller håller 

en penna fel.  

 

 

  

                                            
101 M. Björk och C. Liberg Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand(Stockholm: Elanders Gotab 

2000) 

102 C. Åkesson Motorik och rörelseglädje (Klagshamn: Pedagogiska idéer syd, 2008) 

103
 Intervju tre den 21/5 2011klockan 12:00. 
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Slutdiskussion 
 
I min studie har jag kommit fram till att pedagogerna ser ett stort samband mellan ett barns 

motoriska utveckling, perception och hur detta påverkar skrivinlärningen hos barn i 

grundskolans tidiga år. Detta är jag inte förvånad över att se, dock förväntade jag mig inte att 

det skulle framkomma så tydligt så fort i mitt arbete med uppsatsen. Att pedagogerna hade en 

stor medvetenhet hur motorik och perception påverkar skrivningen hos barn var något som jag 

förstod att de skulle ha men deras engagemang var mycket större mot vad jag hade förväntat 

mig.  

 

Enligt pedagogerna ser de att barn som har svårigheter med motorik och perception ofta har 

svårt att delta i det sociala samspelet på raster eller lektionstid. Pedagogerna ser motorikens 

utvecklingsstadier som viktiga, men inte att de är på något sätt bundna vid att barnet måste 

lära sig stadierna i rätt följd då barn utvecklas olika beroende på sina förmågor. Jag har 

reflekterat över att pedagogerna är mycket noga med att alla barn ska få en bra skolgång. Att 

motoriken hade en så viktig roll på den sociala utvecklingen var en positiv överraskning som 

jag inte tänkt på tidigare. Detta har gjort att jag upplever att mitt framtida arbete som pedagog 

har blivit influerat av denna studie på ett nytt sätt.  

 

En intressant reflektion var att de äldre pedagogerna hade en mer försiktig inställning till hur 

tidigt resurser ska sättas in gentemot de yngre pedagogerna. Jag blev förvånad av det då jag 

inte tänkt i de banorna att för tidiga resurser kan påverka negativt. Jag blev nyfiken på vad 

detta kan bero på. En orsak till detta kanske är att de äldre har mer erfarenhet och då vet att 

det är bättre och vänta och se om barnet kommer ifatt, då vissa barn kan göra det men dock 

inte alla. Jag själv som inte har så mycket erfarenhet som pedagog känner igen mig lite i att 

fort sätta in resurser vilket kanske alltid inte är det bästa. 

 

Pedagogerna vill att alla barn ska ha samma möjligheter till att lära sig skriva, men idag är det 

svårt med resurser som påverkar möjligheter till att kunna t.ex. ta in personal eller fysiska 

hjälpmedel som datorer eller Alpha smart. Jag anser att det bör göras utrymme för motorik- 

och perceptionsövningar fler dagar i veckan och inte bara på idrottslektioner vilket även 

pedagogerna lyft under intervjuerna. Detta för att det påverkar inlärningen dels genom att 

barnen då får utlopp för en del av sin energi så de kan fokusera bättre på skrivinlärningen, 

samt tränar de både grov- och fin motorik. 
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Jag kan inte se att pedagogerna på något vis generaliserar sitt arbete eller bedömning av 

motorik och skrivinlärning utan att de försöker se till individen. De gör återkommande 

kontroller av barnens motoriska utveckling under året men också när de märker att ett barn 

har problem görs det ytterligare en bedömning.  

 

Huvudfrågan var att undersöka hur pedagogerna ser på kopplingen som forskningen påvisar 

mellan motorik och skrivinlärning. Pedagogerna ser ett samband mellan att fin och 

grovmotoriken behöver vara väl utvecklad då det bland annat påverkar barnets möjligheter till 

att tillgodogöra sig skrivinlärningen. Barnet behöver utveckla alla stadier i den motoriska 

utvecklingen för att klara av skolan och det sociala samspelet på raster på en normativ nivå.  

 

 

 

Vidare forskning 
 

En ny frågeställnig som har uppkommit efter min studie är; borde inte motoriken få en större 

plats i grundskolans tidigare år då den är så viktig för barnet, inte bara för inlärningen men 

också den sociala biten? Jag upplever det som motoriken har en större plats i förskoleklass 

och sedan inte riktigt finns med på samma vis under år ett och två i skolan vilket motoriken 

borde få göra då den är viktig på så många sätt för barnet. Istället för att skära ner på 

resurserna som tidigare framkommit, är det kanske så att det egentligen krävs ytterligare 

satsningar för att ge våra barn möjlighet till en god utveckling.  

En intressant punkt som jag skulle vilja få lite mer information om är hjälpmedels betydelse i 

skrivinlärningen. Hur används dem i undervisningen samt vad finns det för ett utbud av 

hjälpmedel att tillgå.   



33 

 

Litteraturlista 
Annerstedt, Claes. Motorisk utveckling och inlärning. Stockholm: HLS Förlag, 1988. 

Björk, Maj och Liberg, Caroline. Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand. 

Stockholm: Elanders Gotab, 2000. 

Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2011. 

Ericsson, Ingegerd MUGI motoriklek med observations schema för förskola och skola. 

Uppsala: Kunskapsföretaget, 2008. 

Ericsson, Ingegerd. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer, en intervju studie i 

skolår 1- 3. Malmö: Högskolan i Malmö 2003. 

Ericsson, Ingegerd Rör dig - lär dig motorik och inlärning. Stockholm: SISU idrottsböcker, 

2005. 

Fast, Carina. Sju barn lär sig läsa och skriva. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2007. 

Fejes, Andreas och Robert, Thornberg. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, 2009. 

Forsström, Agneta. Perception och motorik- teoribakgrund och pedagogiska aspekter. 

Sundbyberg: Statens institut för läromedelsinformation (SIL), 1986. 

Fuglestad, Otto Laurits Pedagogiska processer. Lund: Studentlitteratur1999. 

Fridolfsson, Inger Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur 2008. 

Gustavsson, Björn. Full fart i livet – en väg till kunskap. Mjölby: CupigitasDiscendi, 1987. 

Hedström, Hasse. L som i läsa, M som i metod : om läsinlärning i förskoleklass och skola. 

Stockholm: Lärarförbundets förlag, cop., 2009. 

Holle, Britta. Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling: praktisk 

vägledning med utvecklingsschema och övningsexempel. Stockholm: Natur och kultur, 1991. 

Holle, Britta. MPU motorisk- perceptuell utveckling 0 – 7 år. Hägersten: Psykologiförlag, 

1990. 

Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997. 

Liberg, Caroline. Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund, Studentlitteratur 2006. 

Myberg, Mats Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet. Stockholm: Liber 

2007. 

Nielsen, Hans Christian., Vesterdorf, Anita och Skaftved, Jörgen. Motorisk träning för 

fumlare och tumlare. Örebro: Motorika, 1988. 

Sandborgh – Holmdahl, Gun och Stening, Birgitta. Inlärning genom rörelse. Stockholm: 

Liber Utbildning AB, 1993 



34 

 

Selin, Ann-Sofie. Pencil grip A descriptive model and four empirical studies. Åbo: Akademi 

Univ. Press, 2003. 

Strandberg, Lief. Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar .Stockholm:  

Nordstedts akademiska förlag 2006Liber Utbildning AB, 1993. 

Stukát, Staffan. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, 

2005. 

Tseng, Mei Hui. Development of pencil grip position in preschool children i Occupational 

Therapy Journal of Research. 18 s 207-224, Laurel, Md.: Amer. Occupational Ther. Found. 

,1998. 

Tseng, Mei Hui och Cermak, Sharon. The influence of ergonomic factors and perceptual-

motor abilities on handwriting performance i The American journal of occupational therapy. 

: official publication of the American Occupational Therapy Association. 47 s. 919-926, 

Rockville, Md. : AOTA, 1993. 

Åkesson, Cecilia. Motorik och rörelseglädje. Klagshamn: Pedagogiska idéer syd, 2008. 

 

  



35 

 

Referenslista 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

http://plato.stanford.edu/entries/burke/ 

http://www.ne.se/lang/inl%C3%A4rning 

http://www.lararnasnyheter.se/idrottslararen/2002/11/28/motorik-viktig-stressad-varld 

http://www.lararnasnyheter.se/FS_11_07_28-29_tema_GIH.html  

Intervju ett den 4/5 2011 klockan 12:30. 

Intervju två den 10/5 2011 klockan 11:00. 

Intervju tre den 21/5 2011klockan 12:00. 

 

 



1 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur ser ni på motorikens betydelse för skrivinlärning. 

2. Hur viktigt är det att barn har en bra motorisk utveckling/varför? 

3. Vad kan en pedagog göra för att påverka skrivinlärningen hos ett barn med nedsatt 

förmåga inom skrivinlärning? 

4. Bör även hemmet stötta skolan i barnets skrivinlärning och motoriks utveckling och då 

hur? 

5. Gör ni en systematisk koll av barnens motorik och skrivinlärning eller bara enskilt då 
ni upptäcker ett barn med motorisk avvikelse och skrivinlärnings avvikelse? 

 

 




