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Abstract 
 
Syftet med arbetet är att undersöka om uppväxtmiljön har någon betydelse för barns 

motoriska utveckling. För att ta reda på detta har vi valt ut fyra skolor. Två skolor i en 

större stad och två skolor på landsbygden. Undersökningsgruppen är barn, 10 år, och för 

att ta reda på deras motoriska färdigheter har vi använt oss av ett observationsschema, 

MUGI (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning). I vår kvalitativa undersökning 

har vi arbetat med en strukturerad observation. Vi har också genomfört en 

enkätundersökning för att ta reda på hur barnen tar sig till och från skolan och hur aktiva 

de är på sin fritid. I det teoretiska avsnittet presenterar vi vad forskningen säger om 

motorik och vilken roll miljön har för barnets motoriska utveckling. 

Vad forskningen poängterar är vikten av att det ges möjlighet till fysisk stimulering för 

att utveckla god motorik. Om barnet växer upp i en miljö där de har nära tillgång till 

natur och fria ytor, finns det goda förutsättningar att utveckla motoriken.  

Resultatet av vår undersökning visar att eleverna i storstaden behärskar de grovmotoriska 

rörelserna bättre än eleverna från landsorten, vilket således inte borde vara fallet. 

Slutsatsen är att eleverna genom sina idrottsaktiviteter tränar sin motorik, samt vikten av 

att pedagogerna aktivt arbetar med motorisk träning.       
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1. Inledning och bakgrund 

Vårt intresse för barns motorik väcktes under vår specialiseringstermin idrott och hälsa, där 

ett av momenten innehöll just motorik och dess betydelse för barns fortsatta utveckling. 

Diskussionerna om människans hälsa och välbefinnande diskuteras allt mer och det samhälle 

vi befinner oss i idag bjuder in till en alltmer stillasittande vardag bland våra barn och 

ungdomar. Då tänker vi främst på teknikens framfart med datorer, TV- spel, utbudet av TV- 

kanaler och mycket annat som fängslar deras tid. Relatera detta till vår ungdom, 60 och 70- 

talet, där lekens sysselsättning spenderades på helt andra villkor och där utbudet av dagens 

tekniska utrustning var begränsat. Om vi går in på hälsoaspekten, finns det ett samband 

mellan fysisk inaktivitet och ökad risk för sjukdom. Forskning visar också att fysisk 

inaktivitet kan leda till diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Att detta aktuella ämne uppmärksammats inom skolverksamheten märks i de ändringar som 

gjordes i läroplanen där ”skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen” (Lpo-94, sid 11). 

I detta arbete skall vi koncentrera oss på barns motoriska förmåga, vi kommer att beskriva den 

motoriska utvecklingen och dess betydelse samt belysa miljöns innebörd för barns motorik. 

Det vore intressant om vi med vår undersökning kan väcka ett intresse för barns motorik och 

att detta ämne får den tid och plats i skolverksamheten som vi tror är av stor vikt för barnets 

fortsatta utveckling.  

 

1.1 Syfte 

Avsikten med vår uppsats är att undersöka om miljön där barnet växer upp har någon 

betydelse för deras motoriska utveckling.  

 

1.2 Problemprecisering 

Hur skiljer sig barn som växer upp i en större stad i förhållande till barn som växer upp på 

landsorten avseende deras färdigheter i motorik? 
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2. Forskningsbakgrund 

Intresset för idrott och rörelse har funnits i många tider. Åhs (1986) beskriver hur det fanns 

religiösa motiv bakom t ex danserna och att de dansade till gudarnas ära och rika skördar. 

Man har även funnit religiösa anknytningar till de olympiska spelen. Vidare har man hittat 

nordafrikanska grottmålningar från 10 000-5000 f kr som visar hur de gjorde akrobatiska 

volter över elefanter, men även i den sociala angelägenhet som människan är beroende av har 

man också funnit glädje i spel och lekar i form av fotbollsliknande spel hos eskimåer, 

landbandy hos grekerna. Det vi kan säga är att leken alltid varit ett betydelsefullt inslag hos 

människan. Åhs (1986) menar att det är miljön och traditioner som avgör vad man leker, men 

lusten för lek och glädje finns hos alla människor oberoende kultur.   

Innan vi går in och beskriver motoriken vill vi göra en definition av begreppet; ”Motorik 

inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera våra 

kroppsliga rörelser” (Langlo Jagtøien m fl. 2002, sid 60). Man skiljer på grovmotorik och 

finmotorik, där grovmotoriken berör de stora muskelgrupperna; armar, rygg, mage och ben, 

och med finmotorik menas de mer precisa rörelserna som sker med händer och fötter (Langlo 

Jagtøien, m fl. 2002). I vår undersökning kommer vi att koncentrera oss på de grovmotoriska 

muskelgrupperna när vi observerar 10- åringarnas motoriska rörelseförmåga. Vi kommer här 

nedan presentera den motoriska utvecklingens faser, därför att begreppet motorik är väldigt 

omfattande och för att göra det hela mer begripligt åskådliggör vi hela utvecklingsförloppet. 

 

2.1 Motorisk utveckling och lärande 

Langlo Jagtøien m fl. (2002) delar in den motoriska utvecklingen i fyra faser, anpassad efter 

barnets ålder; reflexiv, mognadsbestämd, grundläggande/naturlig och teknisk 

färdighetsrelaterad. Dessa faser är huvuddrag i utvecklingen och sker ungefär på likartat sätt 

för alla barn. Det man lärt sig i de olika faserna tar man med sin till nästa fas och lägger alltså 

grunden för fortsatt lärande innan man går vidare i sin utveckling (Ericsson, 2004). Langlo 

Jagtøien, m fl. (2002) beskriver huvuddragen i de olika faserna:  
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1. Reflexrörelser, ca 4 månader 

Det finns vissa medfödda reflexmönster hos barnet som fungerar som utgångspunkt för att 

överhuvudtaget fungera i sin omvärld. T ex utlöser beröring av handflatorna ett gripande och 

ansiktsberöring ett sökande efter mat. Dessa medfödda reflexer är grundförutsättningen för 

vidare utveckling av nervsystemet. De medfödda reflexerna är en del av det genetiska arvet. 

Med tiden försvinner en del reflexer, medan andra utvecklas i takt med den motoriska 

inlärningens gång. 

 

2. Mognadsbestämda rörelser, 1-2 år 

Under barnets första levnadsmånader utvecklas vissa mognadsbestämda rörelser som; lyfta på 

huvudet, rulla runt och krypa. Dessa rörelser är knutna till fysisk mognad och arv. Genom 

stimulering och fysisk aktivitet kan man se skillnader i mognaden. Vissa barn lär sig gå innan 

de fyllt ett år, medan andra barn är närmare ett och ett halvt år innan de tar sina första steg.  

Att lyfta på huvudet, rulla, krypa, åla, sitta, stå och gå kännetecknar de mognadsbestämda 

rörelserna. Dessa rörelser i kombination med reflexerna är en del av det genetiska arvet. 

Barnet får tidigt kontroll över de mellersta delarna av kroppen, medan det tar längre tid innan 

de kontrollerar rörelser i den nedre delen av kroppen. 

 

3. Grundläggande/naturliga rörelser, 2 -7 år 

I denna fas läggs grunden för vidare motorisk utveckling. Barnet förbättrar sitt sätt att gå 

genom den erfarenhet de har skaffat sig. Genom sitt utforskande testar de olika underlag och 

deras gång blir bättre. I denna period har barnet ett stort behov av aktivitet och det sker ett 

ständigt sökande efter spänning. De testar nya utmaningar som hoppa på ett ben och utvecklar 

klätterrörelser. Här är den fysiska miljön viktig för att barnet skall tillägna sig 

grundläggande/naturliga rörelser som; springa, hoppa, kasta, fånga, gunga etc.  

 

4. Teknisk färdighetsrelaterad, 7-14 år 

Drivkraften här tycks vara att behärska olika tekniker för att kunna delta i spel och aktiviteter. 

I de två tidigare faserna var själva rörelseutvecklingen det som gav stimulans, nu vill barnet 

att dessa färdigheter skall fungera i leken och i diverse aktiviteter. Grundformen för att lära 

sig nya rörelser bygger på att hjärnan erhåller en föreställningsbild utifrån. Barn ser hur andra 
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rör sig och tar efter, de härmar alltså ett önskvärt beteende. I denna fas har ett motoriskt minne 

bildats och rörelserna blir då automatiserade för barnet.  

Det skall tilläggas att dessa beskrivningar aldrig får bli för styrda, utan övergången från ett 

stadium till ett annat sker successivt och går in i varandra (Ericsson, 2005). 

  

2.2 Utvecklingsstadier för undersökningsgruppen, 10 år 

2.2.1 Utveckling av rörelser och sinnen 

Langlo Jagtøien m fl. (2002) menar att barnets utveckling och förmåga att utföra 

grundrörelserna bör vid 10- års ålder vara färdigutvecklat om barnet varit i en givande och 

utmanande miljö. Detta har uppnåtts genom att barnet har använt sin kropp allsidigt och har 

på så sätt byggt upp sin motoriska förmåga. Det finns dock olikheter i utvecklingen som gör 

att vissa barn får fortsätta att öva på de grundläggande motoriska rörelserna, alla barn är olika 

därför når inte alla upp till det som klassas som normalt i utvecklingen.  

2.2.2 Kognitiv, emotionell och social utveckling 

Langlo Jagtøien m fl. (2002) tar även upp hur stor betydelse den psykiska utvecklingen har 

för barnet. När det gäller den kognitiva utvecklingen, som handlar om självkännedom och 

förståelsen för sin omgivning, har 10- åringen som nämnts färdigutvecklat sina motoriska 

grundrörelser, vilket innebär att barnet kan tänka och röra sig samtidigt. Emotionell utveckling 

handlar om känslor och för den här åldersgruppen har de utvecklat en viss kontroll över sina 

känslor. De reagerar inte längre lika spontant som vid tidigare ålder utan behärskar situationen 

bättre. Den sociala utvecklingen är en process som fortlöper under hela livet. För barnet är det 

viktigt att andra tycker om dem, att de får vara med i gemenskapen och att de har en 

grupptillhörighet. Vad som kännetecknar en 10- åring i denna punkt är att de i t ex 

gemensamma aktiviteter har ett stort intresse för regler, och vill gärna diskutera och komma 

överrens om aktivitetens utformning. Tankarna om könsrollerna börjar bli aktuella i denna 

ålder. Vissa aktiviteter leks var för sig, pojkar och flickor.        

 

2.3 Motorisk inlärning  

För att kunna lära sig nya rörelser måste man träna. Uttrycket träning ger färdighet har säkert 

de flesta stött på under livets gång. Schmidt & Wrisberg (2001) menar att genom träning höjs 
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nivån på den motoriska inlärningen, vilket innebär att din kapacitet för att utföra en viss 

rörelse ökar. För att kunna träna motoriken krävs en miljö som stimulerar till inlärning. 

Ericsson (2005) gör en koppling till hur miljön påverkar barns motoriska utveckling och 

nämner att ökad biltrafik, minskning av lekplatser och fria ytor påverkar möjligheterna till 

fysisk aktivitet och rörelseupplevelse. Det måste eller är av stor vikt att närmiljön är utformad 

på det sätt att barnet har tillgång till stora och fria ytor där de kan springa, hoppa och klättra. 

Schmidt & Wrisberg tar också upp hur barn lär av andra barn. Först tittar barnet på en 

lekkamrat eller en vuxen och försöker sedan göra likadant. Om de tycker det är roligt och 

stimulerande provar de på nya moment och utvecklar då rörelserna. Schmidt & Wrisberg tar 

upp ett exempel hur barnet gör om uppgiften är att kasta en boll till en kamrat. Har man inte 

tränat denna färdighet tidigare kan barnet kasta och jaga bollen flera gånger för sig själv innan 

de uppnått en viss mognad att kasta bollen till en kamrat. ”När man uppnått en viss nivå går 

man vidare till nästa” (Schmidt & Wrisberg, 2001, sid 21). Sammanfattningsvis fungerar barn 

ungefär som den vuxne, nämligen att man börjar med de grundläggande färdigheterna och 

bygger sedan vidare på dessa på ett mer avancerat sätt. 

 

2.3.1 Biologisk och psykologisk inlärning 

Feldtman & Östman (2002) delar in den motoriska inlärningen i två delar; biologisk och 

psykologisk. Om vi börjar med att tala om den biologiska, så när vår motorik utvecklas och 

mognar så är det en process som styrs av det centrala nervsystemet. Centrala nervsystemet 

består av storhjärnan, lillhjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen. Centrum för vår motoriska 

färdighet finns i storhjärnans bark. Alla våra rörelser styrs via nervimpulser. När något sker 

eller ska göras så registrerar våra sinnen detta, och det i sin tur ger upphov till impulser till 

våra nerver. Impulserna i nervbanorna går till hjärnbarken där det omvandlas till nya impulser 

som går ut i nya nervbanor till våra muskler och där sker det en reaktion, vi lyfter en sak med 

hjälp av handen och armens muskler. Dessa moment och rörelser anses i normalfall kunna 

fungera redan i tidig ålder och vara färdigutvecklat efter första levnadsåret. Men för att 

rörelserna skall bli koordinerade och att barnet har balans under sin rörelse, måste det kopplas 

in ytterligare organ och funktion i vår kropp, och det är här lillhjärnan har sin uppgift som 

samordnare. Lillhjärnan utvecklas mycket senare, vid normal utveckling så anses den kunna 

fungera vid fem års ålder. Lillhjärna har också den funktionen att den registrerar rörelsen och 

lägger den på minnet. Ju fler gånger personen har gjort en rörelse desto mindre koncentration 
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och ansträngning går det åt för att kunna utföra den, man har kontroll över den via sina 

sinnen. ”Kroppen blir sinnenas lydiga redskap” (Feldtman & Östman, 2002, sid 15).  

Med den psykologiska motoriken så menar Feldtman & Östman (2002) att man gör något som 

upplevs som motiverande och roligt. Rörelsen sätts in i ett meningsfyllt sammanhang och 

personen upplever en tillfredsställelse med rörelsen. Man lär sig genom att genomföra olika 

rörelser och moment, att behärska sin kropp och samtidigt få en insikt i hur kroppen fungerar. 

När man talar om något som upplevs som roligt så blir det naturligt att nämna hur viktigt det 

är att kunna leka och att ta fram sin fantasi får att skapa det roliga. Mycket av det som nämns 

är inslag för att må bra. En person som mår bra utstrålar positiv energi och personens 

kroppshållning visar att man är i balans. Varje person som är positiv i sitt sätt att vara, liksom 

en negativ, påverkar lätt människor i sin omgivning. För att lyckas med någon typ av 

inlärning så fodras det att personen är både koncentrerad och motiverad. Vid en god 

koncentration så har personen en bra kontroll över sina muskler, man har vilja och orkar 

genomföra rörelsen. Att vara motiverad för något är att jag har positiva tankar och 

erfarenheter omkring eller för rörelsen, vilket gör att situationen upplevs för personen som 

något genomförbart och roligt.  

 

2.3.2 Musklernas rörelseförmåga 

Sigmundsson & Pedersen (2004) tar upp att motorik är allt som vi gör med vår kropp och som 

är en rörelse, just ordet rörelse var den benämning som användes förr i tiden. Musklernas 

rörelseförmåga och hur de uppför sig delar Sigmundson & Pedersen in i fyra grupper. Dessa 

är motorisk utveckling, lärande, kontroll och problem.  

Vid utveckling talas det om hur rörelsen förändras under en viss tid, man förbättrar en redan 

inlärd färdighet. Barnet tar också in nya rörelser och färdigheter. Åldern på barnet styr vilken 

typ av färdighet och hur rörelsen utförs.  

Vid lärande talar man om att det har skett en förändring i färdigheten. Förändringen är styrd 

av barnets erfarenheter, man kommer ihåg rörelsen därför att man har upprepat den flera 

gånger. För att uppmärksamma den här förändringen så måste det göras ett antal kontroller 

och den då eventuella skillnaden som upptäckts mellan de olika kontrolltillfällena är att 

betrakta som inlärning. För att vara säker på att det har skett en inlärning så måste man efter 

ett tag göra ytterligare kontroll. 
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Vid kontroll gör man en test som tar in samtliga viktiga delar som kan påverka en rörelses 

utförande och ställning. Man vill se om det skett några förändringar av musklernas rörlighet 

och hur kroppen styrs. Testen kan göras genom att man mäter hur mycket tid det går åt för att 

göra ett visst moment, eller så ska det göras så många ”korrekta” rörelser som möjligt. 

Vid problem tar man upp om att man inte alls har förmågan att genomföra rörelsen eller så 

görs den dåligt och utan effekt. För att komma fram till dessa resultat, gör man jämförelser 

med en grupp som anses vara ”normal” avseende färdigheter. Om barnet nu har en avvikelse, 

är det så att barnet är efter i sin utveckling eller är det brister i barnets sätt att lära sig. 

 

2.4 Olika typer av motoriska brister 

Vi har tidigare varit inne på hur viktigt det är att det ges utrymme och möjlighet till motorisk 

träning för barns fortsatta utveckling. Ericsson (2005) nämner att barn som inte fått tillräckligt 

med motorisk stimulering inte har fått möjligheten att utveckla god kroppsuppfattning eller att 

automatisera grovmotoriska grundrörelser. Ericsson kallar detta för omogen motorik, och drar 

paralleller till bristande koncentrationsförmåga. Barn med omogen motorik har svårare att 

koncentrera sig och märks framförallt när barnet utsätts för många sinnesintryck eller känner 

sig stressat. Ericsson (2005) menar att grovmotoriska svårigheter avser problem med de stora 

muskelgrupperna. De kan röra sig om dålig balans, klumpighet eller allmänna motoriska 

svårigheter. Det som ofta karakteriserar grovmotoriska svårigheter är bristande automatisering 

av grundrörelserna. ”Automatiseringsproblem yttrar sig som svårigheter med att automatiskt 

kunna utöva ett inlärt rörelsemönster utan att behöva tänka på hur det skall gå till” (Ericsson, 

2005, sid 37). Barn med omogen motorik måste hela tiden tänka exakt på vad de gör när de 

utför en särskild rörelse, ibland kan detta se korrekt ut därför att deras uppmärksamhet är så 

starkt inriktat på det de gör, medan i en annan situation brister det i automatiseringen vilket 

gör att samma rörelse ej fungerar. Konsekvenserna av att inte klara av de grundläggande 

rörelserna med automatik gör att deras uppmärksamhet för t ex lekens innehåll blir lidande 

(Langlo Jagtøien m fl. 2002). De menar också att barn med motoriska svårigheter lätt hamnar 

utanför i lekar därför att de helt enkelt inte klarar av de motoriska moment som leken innebär. 

Som följd av detta blir att barnet förlorar den sociala träning som är betingad av interaktion 

med andra barn och deras självkänsla kan bli sämre. Det vi då kan se är att barn med 

motoriska svårigheter troligtvis också drabbas i utvecklingen på andra områden. Det borde 

alltså vara på sin plats att dessa barn får den motoriska träning som de kräver under sin 
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skolgång. I många fall ser vi stödundervisning i matematik och svenska, kanske vore det 

också lämpligt att introducera extra motorikträning för dem som behöver. 

 

2.5 Lekens betydelse för inlärningen 

Ayres (1986) tar upp lekens betydelse för den motoriska inlärningen genom lekens fantastiska 

möjligheter till variationer och svårighetsgrader. Det är framförallt barnens egna sätt att vara 

aktiva och skapa sina förutsättningar för leken som gör att barnet känner tillfredsställelse och 

att barnet klarar av situationen. Det är inte hur många upprepningar som man gör av 

momentet som är det viktiga för barnet utan att barnet klarar av momentet på det sätt som 

barnet hade tänkt sig det.  Barnet tar fram sina egna regler och mål för hur leken skall 

genomföras. Den spontana leken med dess olika rörelser och förutsättningar gör att det är 

många kroppsdelar som barnet rör på. Barnet får genom dessa lekar en ökad 

kroppsuppfattning. Barnet jobbar med olika kroppsdelar till olika moment, beroende på hur 

mycket styrka som fodras för att lösa uppgiften. Den här förmågan som leken ger tar barnet 

med sig vidare för att kunna använda i andra situationer. Ju fler gånger som barnet ställs i den 

här situationen så kan barnet lösa detta, utan att tänka på hur man skall göra. Vi talar om att 

vissa moment och rörelser har blivit samordnade, koordinerade och till slut är rörelsen 

automatiserad.  

Knutsdotter Olofsson (1992) framhåller lekens fördelar när det gäller att utveckla barnens 

motoriska inlärning. Hon nämner att när barnen leker så skapar och bygger barnen olika 

miljöer och situationer som gör att barnen provar och testar sin motoriska förmåga. Det kan 

vara det lilla huset, gjort med stolar och bord, där barnet prövar sin styrka och koordination 

för att kunna bygga det. Vid många andra lekar och konstruerande av olika fantastiska byggen 

så kommer balansen hos barnen att prövas men även hur de använder sin kroppsstyrka och 

smidighet. Knutsdotter Olofsson tar också upp en ny aspekt som är viktig i leken och en 

förutsättning för att det skall fungera bra och det är att barnet tränas i social kompetens. Vid 

alla tillfällen där man är mer än en så fodras det att barnen kan samarbeta för att nå ett 

resultat, att man kommer överens om hur leken skall ske och vilka saker som behövs för att 

leken skall kunna genomföras.  

Hause (1979) talar mycket om vikten av att barn ges möjlighet att röra sig mycket och att 

använda sin kropp och sina sinnen för att skapa sig en bild av sin egen kropp. Om man låter 

barn vara aktiva och prova på olika utmaningar och situationer så kommer barnet att upptäcka 

vad de klarar och inte klarar av, samt hur kroppen fungerar under olika situationer. Man kan 
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även upptäcka i ett tidigt skede eventuella nedsättningar på något sinne som påverkar 

utförandet av vissa rörelser. Den motoriska inlärningen är i ett samspel med barnets övriga 

sinnen. Dessutom ger leken upphov till att barnet lär sig förstå sig själv och sin omgivning i 

det vi kallar för det kognitiva tänkandet. ”Leken övar sinnen och motorik samtidigt som 

känslomässiga impulser laddas upp, vilket underlättar den tankemässiga 

utvecklingsprocessen” (Stenberg, 2007, sid 29). 

 

2.5.1 Lekmiljöns utformning 

Sigmundsson & Pedersen (2004) betonar att kommunernas tjänstemän som planlägger var 

lekplatser eller lekområden skall vara måste tänka på att platserna blir stora och vara 

tillgängliga för barnen, alltså nära bostaden och inte i trafiktäta områden. Man måste också 

planera på sikt, att lekplatserna görs attraktiva, barnen vill leka där och att de leker där ofta. 

Detta för med sig att barnen blir mer aktiva och övar på sina färdigheter och sin motorik. 

Lekplatserna har ju standardiserats och skall följa vissa normer enligt EU- bestämmelser, 

detta har inneburit att vissa kommuner inte hade råd att iordningställa lekplatsen, man tog 

istället bort de redskap som fanns. Men saker och ting måste inte vara dyra och exklusiva för 

att kunna fungera för ett barn att leka med. Att vara kreativ och ha fantasi är viktigt. 

Sigmundsson & Pedersen menar på att det är många delar som är viktiga i ett barns motoriska 

utveckling och att det är ett pyssel som skall läggas.  

 

2.6 Utemiljöns betydelse för inlärningen 

Ayres (1986) talar om miljöns betydelse för all form av inlärning och hur man påverkas av sin 

omgivning. Våra sinnen ger oss impulser positiva eller negativa, vilket gör oss mer eller 

mindre motiverade till inlärning. Vid motorisk inlärning är det främst våra ögon som ger oss 

impulser, och kan vi då ha en rolig och utmanade miljö så höjs möjligheterna till ett bra 

motoriskt lärande. Miljöns betydelse för den motoriska träningen och för barnets utveckling är 

stor menar Holle (1986). Närheten till naturliga lekplatser och lekmiljöer har stor betydelse. 

Bor barnet nära naturen och har möjligheten att leka i skogen med dess fantasieggande träd, 

stenar och stubbar, så påverkar det kanske barnet till att leka ofta och länge. Det finns 

lekplatser också i städerna som är bra och fyller en stor funktion, men är inte lika lättillgänglig 

för alla.  
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Miljön utomhus har stor betydelse för barnets möjligheter till att kunna leka, att kunna umgås 

med sina kompisar och att i största allmänhet få tillfälle till att koppla av (Nilsson, 2003). Just 

var barnen bor och växer upp blir till en betydelsefull tid i deras uppväxt. En positiv utemiljö 

ger barnen tillfälle att utvecklas. Miljön och området som är till barnens förfogande bör vara 

stort nog för att stimulera barnet så att de kan känna att de kan röra sig fritt. Barn söker hela 

tiden utmaningar i sina lekar och användande av olika redskap, så därför blir det oftast att de 

tillrättalagda lekplatserna med sina säkra redskap bara en kort tid är intressanta för barnen. 

Barn vill pröva sina gränser och ta sig an nya utmaningar. Nilsson (2003) menar också att 

barn som erbjuds en närmiljö som innebär att de kan vistas i vår natur får helt andra 

förutsättningar, vilket gör att deras fantasi och kreativitet kan användas på ett helt annat sätt. 

Att vistas i naturen och dess miljö gör att barnen också får en fördjupad kunskap om naturen.      

”Forskning har visat att klyftan mellan fysiskt aktiva barn och fysiskt passiva barn har ökat” 

(Engström, 1990 i Ericsson, 2005, sid 123). Ericsson ställer sig frågan och det man kan 

fundera över när man läser detta, om det verkligen finns tid och rum för barn att träna sin 

motorik. Finns det tillräckligt med stora ytor, där barnen får möjlighet att träna grovmotoriska 

rörelser som springa, hoppa och klättra? Ericsson menar vidare att miljön har stor betydelse 

för barnets välbefinnande och för den motoriska utvecklingen, men säger också att det inte 

finns så mycket dokumenterad forskning om hur en tänkbar miljö skall se ut så att det främjar 

till motorisk utveckling. Däremot menar Ericsson att ökad biltrafik, minskning av lekplatser 

och fria ytor påverkar stimuleringen av fysisk aktivitet och rörelseupplevelser. 

 

2.6.1 Kulturella olikheter 

Sigmundsson & Pedersen (2004) tar fram och visar vilken betydelse det har var barnet växer 

upp, och i vilken kultur barnet lever i. Detta har påvisats genom studier av barn i Japan, där 

dessa barn visade upp stora skillnader i sin balans i förhållande till andra barngrupper i 

Europa. Skillnaderna berodde på att vid skolan fanns det flera hundra enhjuliga cyklar som 

barnen ofta och länge cyklade med. Genom ständig träning så övades och utvecklades deras 

balans och deras motoriska färdighet. Bara också genom lite enkel massage och stimulans av 

kroppen kan det i ett tidigt skede märkas skillnader i barnets motoriska utveckling. Man har 

gjort jämförelse med barn i Jamaica, där det kulturellt är vanligt förekommande med massage 

av småbarn (tre månaders), med barn i England och märkte då skillnader i vad en tre 

månaders baby ”normalt” skulle kunna. Här visar man på vad stimulans och träning betyder 

för den motoriska utvecklingen. Sigmundsson & Pedersen tar också fram vad brist på 
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stimulans och träning innebär. Detta visas genom att man har observerat barn i fattiga delar av 

Kina, där man inte har råd att ha blöjor på barnen, utan istället får barn ha sandsäckar som de 

många gånger får sitta 16 timmar i per dygn. Sandsäckar kan de ibland ha till dem är två år. 

Detta medför att milstolparna som att sitta ordentligt, rulla och krypa kommer mycket senare i 

barnets motoriska utveckling i förhållande till vanliga blöjbarn. Det kan även vara skillnader 

inom samma kultur beroende på hur barnet lever socialt, vilken socialklass barnet lever i. Här 

kan man nämna att om det finns brister i kosten, ingen fritidssysselsättning eller att man är 

enda barnet kan påverka den motoriska utvecklingen. Miljön för barnet blir en allt viktigare 

del av den motoriska utvecklingen, här har vuxna en stor möjlighet att påverka och hjälpa till 

genom att hemmet är och blir det centrala för barnets utveckling. Sigmundsson & Pedersen 

gör jämförelsen att man pratar och ”jollrar” med barnet för att det skall lära sig att prata bra, 

varför skall man då inte kunna leka och härja med sitt barn för att öka dess motoriska 

utveckling? 

 

3. Problemprecisering 

Hur skiljer sig barn som växer upp i en större stad i förhållande till barn som växer upp på 

landsorten avseende deras färdigheter i motorik? 
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4. Metodbeskrivning 

För att få svar på vår frågeställning valde vi ut två skolor i en större stad i södra Sverige, och 

två skolor belägna på landsorten även det i södra Sverige. När vi mätte barns motorik använde 

vi oss av ett observationsschema, MUGI (Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning), 

framtaget av Ingegerd Ericsson 1990. Om vi börjar med den större staden har vi gett de två 

skolorna vi undersökte de fingerade namnen Höglidenskolan och fjällbackeskolan. 

 

4.1 Storstadsskolor 

De valda skolorna ligger i en större stad i södra Sverige med ca 120 000 invånare. Skolorna 

ligger i stadens absoluta centrum, men eleverna har trots detta, närhet till både strand och 

skog.  

Höglidenskolan 

Höglidenskolan ligger mitt i stadens centrum och är en F-6 skola med ca 300 elever. Trots sitt 

centrala läge har eleverna gångavstånd till naturområden som strand, park och skog. 

Undersökningsgruppen bestod av 23 elever, fördelat på 11 pojkar och 12 flickor.   

Fjällbackeskolan 

Fjällbackeskolan är en mångkulturell F-3 skola med ca 100 elever och ligger centralt belägen 

i stadens södra område. Undersökningsgruppen är 20 elever i årskurs tre, fördelat på 11 pojkar 

och 9 flickor. Det mångkulturella inslaget är stort i klassen, där 18 av de 20 eleverna har 

utländsk bakgrund. 

 

4.2 Landsortsskolor 

För att värna om anonymiteten har vi gett de två skolorna på landsbygden de fingerade 

namnen Solbynsskolan och Bergforsskolan. 

 

 

Solbynsskolan 

Solbynsskolan är en F-5 skola och ligger i en liten by i nordöstra Skåne med ca 750 invånare. 

Undersökningsgruppen är 19 elever i klass tre, 10 flickor och 9 pojkar. Eleverna har gång och 

cykelavstånd till natur och sjö. I klassen finns 8 elever med någon form av diagnos, vilket vi 

fick reda på när vi var klara med undersökningen. 
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Bergforsskolan 

Bergforsskolan som är en F-5 skola, ligger i ett litet samhälle i nordöstra Skåne med ca 500 

invånare. Skolan är belägen i ett naturskönt område med närhet till skog och fria ytor. Vi 

undersökte årskurs tre elever, totalt var dem 12 elever i klassen, fördelat på 8 pojkar och 4 

flickor. 

 

4.3 Datainsamling 

För att samla information och data finns det lite olika metoder för hur man går till väga. Vi 

valde att arbeta med observationer och enkäter för att ta reda på barns motoriska förmåga. När 

vi observerade använde vi oss av ett inarbetat observationsschema, MUGI (Motorisk 

Utveckling som Grund för Inlärning), framarbetat av Ingegerd Ericsson 1990. På schemat 

använder man sig av en skala 1-2, där 1 är mindre avvikelse eller tveksamhet, och 2 är klar 

avvikelse. MUGI observationsschema är framtaget för att titta på barns motoriska förmåga 

och finns som bilaga 2.  

Det finns olika typer av observationer och kan genomföras på olika sätt. Man skiljer på 

strukturerad och ostrukturerad observation, men dessa begrepp får ofta benämningen 

systematisk och osystematisk (Patel & Davidsson, 2003). Vi valde att arbeta med en 

strukturerad observation, vilket innebär att vi har ett givet mål som skall studeras. 

”Strukturerade observationer förutsätter att vårt problem är så väl preciserat att det på det hela 

taget är givet vilka situationer och vilka beteenden som skall ingå i observationen. Vi kan då 

ställa upp ett antal kategorier som täcker in det vi avser att undersöka och konstruera ett 

observationsschema” (Patel & Davidsson, 2003, sid 90). Det som skiljer det båda åt är att man 

i en ostrukturerad observation inte har ett färdigt schema utan skall se allting, vilket 

naturligtvis är svårt.  

När det gäller enkätundersökningen (bilaga 1) lämnade vi ut den till eleverna i samband med 

vår observation. Vi har dels fasta svarsalternativ, dvs. en helt strukturerad intervju, men 

lämnar också utrymme för en del öppna frågor, således är den både helt strukturerad och till 

viss del också ostrukturerad. Det handlar alltså om vilket ”svarsutrymme” man ger 

intervjupersonen som avgör graden på struktur. ”En helt strukturerad intervju lämnar ett 

mycket litet utrymme för intervjupersonen att svara inom och vi kan förutsäga vilka 

alternativa svar som är möjliga. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt 

utrymme för intervjupersonen att svara inom” (Patel & Davidsson, 2003, sid 72).  
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I vår undersökning kommer vi att gå vidare och analysera de svar vi får från de utvalda 

personerna. Vi gör här en form av kvalitativ undersökning. Syftet med kvalitativa 

undersökningar är som Patel & Davidsson menar att skaffa sig en djupare kunskap än den 

kvantitativa metoden som bygger mer på statistik. Trost (2001) är inne på samma spår när han 

talar om kvalitativa studier och menar att man först måste förstå för att därefter kunna se ett 

samband i frågeställningen. En kvalitativ undersökning tillåter mer än en förklaring, därför att 

man tolkar svaren på olika sätt. Forskarens bakgrund gör att resultaten kan se annorlunda ut, 

vilket då innebär att man kommer fram till olika slutsatser (Denscombe, 2000).    

 

4.4 Genomförande 

När vi valde ut skolor i den större staden, tittade vi främst på skolornas läge och ville ha så 

centrala skolor som möjligt för att få en rättvis bild utifrån vår frågeställning. Kontakten med 

Höglidenskolan togs via telefon med rektor. Efter att rektor berättat för personal om vårt 

ärende bestämde vi tid och plats för vår undersökning. Observationen gjordes i den 

tillhörande idrottssalen som låg en bit ifrån skolan. Vi byggde upp stationerna i samband med 

att eleverna intog lektionen och observationen tog ca 50 min. Därefter fyllde eleverna i 

enkätundersökningen sittande på golvet vilket tog uppskattningsvis 10 min. För att underlätta 

det hela och för att inte skapa missuppfattning, hjälpte vi till med att läsa frågorna för 

eleverna.  Vi tog kontakt med Fjällbackeskolan via telefon med biträdande rektor och fick där 

mailadress till aktuell idrottslärare. Tid och plats för observation sköttes via mail. 

Observationen ägde rum i den tillhörande idrottssalen som är en stor, rymlig och modern 

idrottshall med goda möjligheter till idrottsutövande. MUGI observationsschema består av 10 

stationer som vi byggde upp i samband med att läraren och eleverna kom till idrottslektionen. 

Observationen tog ca 45 min och resterande 15 min ägnades åt enkätundersökningen som 

eleverna fyllde i sittande på golvet. För att inte skapa missförstånd hjälpte vi till med att läsa 

frågorna. I båda fallen fick vi trevligt bemötande från första stund kontakten togs. 

När det gällde landsortsskolor och valet på dem ville vi undersöka skolor som verkligen ligger 

på landsbygden. Som nämnts tidigare i metodbeskrivningen är dem två samhällen där 

skolorna ligger väldigt små, med få invånare. Vår kontakt med Solbynsskolan skedde via 

telefon med klassföreståndaren, en vecka innan tänkt observation. Vi gjorde vår observation i 

skolans idrottssal som var stor och rymlig och det hela tog en timme. Stationerna byggde vi 

upp innan klassen kom, vilket underlättade tidsmässigt för vår del. Enkätundersökningen 



 19

gjordes de sista 15 minuterna och eleverna fick svara på frågorna sittande på golvet. För att 

inte skapa missförstånd hjälpte vi till att läsa frågorna för eleverna. I Bergforsskolan togs 

kontakten via telefon med idrottsläraren några dagar innan tänkt observation. Klassen hade 

skridskoåkning på sin idrottstid, men aktuell lärare ordnade så att vi kunde komma. I brist på 

lediga lokaler genomfördes observationen i skolans matsal, efter att vi tillsammans med 

läraren skapat ett tillräckligt utrymme för att kunna genomföra vår observation. Momenten 

gjordes lite annorlunda jämfört med tidigare. I detta fall gjorde eleverna varje moment 

tillsammans till skillnad från tidigare observationer där eleverna var utspridda på de olika 

stationerna. Enkätundersökningen gjordes till sist och tog uppskattningsvis 15 minuter. Precis 

som tidigare hjälpte vi till att läsa frågorna för eleverna så att inga misstolkningar behövde 

ske. Även när det gällde landsortskolorna fick vi trevligt bemötande från aktuell personal.  
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5. Resultatredovisning 

Syftet med vårt arbete är att se om miljön där barnet växer upp har någon betydelse för deras 

motoriska utveckling. Hur ser skillnaden ut om man växer upp i en större stad eller om man 

växer upp på landsorten avseende motorik? I det här kapitlet koncentrerar vi oss på resultatet 

från vår observation och enkätundersökning, och ger kortfattade kommentarer. Vi väljer att 

presentera svaren från enkätundersökningen i flytande text och lyfter fram de viktigaste 

skillnaderna mellan skolorna. Våra reflektioner kring svaren kommer att presenteras senare i 

arbetet.  

  

 

5.1 Kommentar av enkäterna (bilaga 1) 

När vi kommenterar stadsskolorna har vi slagit samman Höglidenskolan och Fjällbackeskolan 

och antal elever för dessa två är 43. När vi kommenterar landsortsskolorna har vi gjort på 

samma sätt, lagt ihop Solbynskolan och Bergforsskolan och antal elever är 31. 

Vid stadsskolorna finns det en klar skillnad på hur barn tar sig till och från skolan, där den ena 

skolan visar att 20 av 23 elever körs av förälder och den andra skolan går 19 av 20 elever. Vid 

den ena landsortsskolan åker samtliga elever buss eller körs av förälder. Det vi kan se är att 

många elever, både när det gäller stadsskolorna och landsortsskolorna, är aktiva i olika 

idrottsföreningar och utövar många olika idrotter. I stadsskolorna idrottar 30 av 43 elever, och 

i landsortsskolorna 24 av 31. Vi ser av enkätundersökningen att det är fler flickor än pojkar 

som idrottar. När eleverna leker tillsammans med sina kompisar på fritiden ser vi att den ena 

stadsskolans elever ägnar stor del åt data och TV- spel, medan övriga elevers fritid mer 

präglas av standard lekar och spontana lekar. Elever som sysselsätter sig själv på sin fritid ser 

vi en markant skillnad avseende storstad och landsort. 31 av 43 elever i storstaden ägnar sig åt 

TV- och data spel, i landsorten endast 8 av 31 elever.   
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5.2 Resultat av MUGI observationsschema (bilaga 2) 

När vi presenterar resultaten från MUGI använder vi oss av diagram där vi visar skillnaderna 

mellan storstadsskola och landsortsskola. I diagrammen illustreras antal elever med klar 

avvikelse, vilket innebär att man inte klarar av stationens uppgift. Undersökningsgruppen 

består av 43 elever i storstaden och 31 elever på landsorten.  

 

 

 

Station 1 – Kasta och fånga stor boll, 5 gånger i följd 

 

 

Figur 1 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 
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Station 2 – Studsa stor boll, 3 gånger i följd 

 

 

Figur 2 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 

 

 

 

 

Station 3 – Hoppa hoppsasteg 

 

 

Figur 3 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 
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Station 4 – Hoppa på ett ben 

 

 

Figur 4 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 

 

 

 

 

Station 5 – Hålla balansen på ett ben, 10 sek 

 

 

Figur 5 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 
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Station 6 – Gå ut med tårna  

 

 

Figur 6 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 

 

 

 

 

Station 7 – Växelvis ”skidhopp”, 15 sek rytmiskt 

 

 

Figur 7 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 
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Station 8 a – Värma knäna, diagonalmönster 

 

 

Figur 8  Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 

 

 

 

 

Station 8 b – Motsatt sidas arm resp. ben lyfts ut till sidan 

 

 

Figur 9 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 
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Station 8 c – Höger hand på vänster öra och vänster hand på vänster höft 

 

 

Figur 10 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 

 

 

 

 

Station 9 a – Hoppa med rockring, under förflyttning med springsteg 

 

 

Figur 11 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 

 

 



 27

Station 9 b – ”Längdhopp” över ”dike”, 1 meter 

 

 

Figur 12 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema 

 

 

 

 

Station 9 c – ”Höjdhopp” över ”trollina”, 40 cm 

 

 

Figur 13 Antal elever med klar avvikelse från MUGI observationsschema   
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5.3 Kommentar av observationsschema 

Det vi kan utläsa av diagrammen är att storstadseleverna överlag behärskar de grovmotoriska 

färdigheterna bättre än landsortseleverna. I 10 av de 13 stationerna visar storstadseleverna 

prov på bättre grovmotorik. Men, när det gäller att hoppa hoppsasteg, värma knäna och hoppa 

med rockring ser vi också att det finns problem hos storstadselever. Främst är det pojkar som 

visar klara avvikelser vid dessa tre moment. 
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6. Diskussion 

När vi bestämde oss för att skriva om barns motorik berörde vi ett aktuellt område i dagens 

tider. När vi talar om motorik, människans rörelseförmåga, kan vi dra vissa paralleller till den 

rådande hälsoaspekten som debatterats väl i media den senaste tiden. God motorisk förmåga 

hör ihop med fysisk aktivitet, och fysiskt aktiva människor har bättre förutsättningar till ett 

hälsosammare liv, det är vi nog alla överrens om.  

När vi granskar vår egen insats i detta arbete känner vi att vi kompletterat varandra väl och att 

upplägget så som vi tänkt fungerat utan större komplikationer. Vi har fått ny värdefull 

kunskap att ta med oss i det fortsatta yrkeslivet, och känner oss båda motiverade till att arbeta 

med barns motorik, och dess betydelse för barnets fortsatta välbefinnande. Som Ericsson 

(2005) nämner är det viktigt att det ges utrymme till fysisk stimulering för att utveckla goda 

motoriska färdigheter, men också att pedagoger i skolverksamheten aktivt arbetar med 

motoriken och förståelsen av motorisk träning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

När vi tittar på resultaten ser vi att eleverna i storstaden behärskar de grovmotoriska 

rörelserna bättre än eleverna från landsorten. I 10 av de 13 stationerna som MUGI består av 

hade landsortseleverna mer klara avvikelser än storstadseleverna. Vad kan då detta bero på? 

Som vi nämnde i metodbeskrivningen hade den ena landsortsskolan, Solbynsskolan, 8 elever 

med någon form av diagnos, vilket kan ha påverkat resultatet. Vi vet inte om de övriga tre 

skolorna hade elever med diagnoser, eftersom det endast var läraren från Solbynsskolan som 

gav oss denna information. Ericsson (2005) nämner något intressant när hon talar om omogen 

motorik, och menar att barn med svårigheter att automatisera grovmotoriska rörelser har 

bristande koncentrationsförmåga. Det är möjligt att dessa barn inte fått motorisk stimulering i 

sina tidigare år.  

Som vi beskrivit landsorterna är dem belägna i en miljö med fria ytor och närhet till både 

lekplatser och naturområden. Nilsson (2003) nämner att miljön har stor betydelse för barnets 

möjligheter till motorisk utveckling, men trots landsortselevernas positiva utemiljö visar de 

brister i grovmotoriken. Flera forskare är inne på samma spår som Nilsson och talar varmt om 

miljöns betydelse för den motoriska utvecklingen. Ericsson (2005) tar fram att klyftan mellan 

fysiskt aktiva barn och fysiskt passiva barn har ökat, och frågan hon då ställer sig är om det 
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verkligen finns tid och rum för barn att träna sin motorik? Ericsson framhåller också att 

miljön har stor betydelse för barnets välbefinnande och för den motoriska utvecklingen, och 

menar att om det ges utrymme till stimulering i form av fria ytor, stort utbud av lekplatser och 

natur ökar detta möjligheterna till fysisk aktivitet och rörelseupplevelse. Enligt Nilsson (2003) 

söker barn spänning och utmaning i sina lekar, vilket de lättare kan skapa i naturen. Det borde 

alltså, rent generellt, vara så att barn som växer upp på landsbygden har bättre förutsättningar 

till att träna sin motoriska förmåga eftersom närheten till lekplatser och naturområden i många 

fall är mer tillgängligt än i storstaden. 

När det gäller storstadseleverna ligger skolorna som bekant centralt i denna stad med 120 000 

invånare. Eleverna har gångavstånd till skolan, och bor därmed väldigt centralt i staden. Den 

ena skolan, Höglidenskolan, har gångavstånd till skog och hav trots sitt centrala läge, däremot 

har Fjällbackeskolan runt 30 min. gångfärd till naturområden och hav. Trots skolornas 

centrala läge är antalet elever med klara avvikelser vid MUGI- observationsschema färre än 

hos eleverna i landsorten. Anmärkningsvärt är också hur de sysselsätter sig på sin fritid, där 

31 av 43 elever i storstaden ägnar sig åt TV- och dataspel, i förhållande till landsortseleverna 

där siffran var 8 av 31. Vi ser alltså här att eleverna i storstaden tillbringar stor del av sin fritid 

åt datorer och annan teknisk utrustning, men har trots detta bättre motorisk färdighet än 

eleverna på landsorten. 

Noterbart är att vi fick höga avvikelser hos båda undersökningsgrupperna i 3 av de 13 

stationerna, vilka var; hoppa hoppsasteg, värma knäna och hoppa med rockring (springande), 

och det som kännetecknar dessa moment är koordination och sammansatta rörelser. Langlo 

Jagtøien m fl. (2002) menar att barn i denna ålder, 10 år, bör ha utvecklat sina grundmotoriska 

färdigheter vid denna ålder om de varit i en stimulerande och givande miljö. Hade 

undersökningsgruppen däremot varit 6-7 åringar hade det varit helt i sin ordning och mer 

rimligt med dessa klara avvikelser, därför att barnen i denna ålder har svårt att utföra 

sammanhängande rörelser med gott flyt. Vår uppfattning och erfarenhet är att rytmiska 

koordinationsrörelser, som t ex ovan nämnda, generellt är svårare att behärska hos de flesta 

människor. Vi tror dock att man genom träning hade sett förbättrade resultat vid denna typ av 

moment.  

Som nämnts i metodbeskrivningen var en av stadsskolorna, Fjällbackeskolan, starkt präglad 

av elever med utländsk bakgrund. Här gjorde vi en intressant iakttagelse när vi tittade på 

enkätundersökningen. 19 av 20 elever går till och från skolan. Relatera detta till 

Höglidenskolan, där 20 av 23 elever körs av förälder till skolan. Elevernas avstånd till skolan 
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är ungefär detsamma i båda fallen. Om detta beror på deras ekonomiska ställning eller rädslan 

för att låta barnen gå till och från skolan, pga. det allt mer ökade våldet i samhället, kan vi 

bara spekulera kring och vi är heller inte intresserade därför det inte rör vår frågeställning. 

Men, det är värt att reflektera över att barn från Fjällbackeskolan med utländsk bakgrund går 

till skolan och Höglidenskolans elever får hjälp att ta sig till skolan via förälder som kör. 

Som Schmidt & Wrisberg (2001) nämner, höjs nivån på den motoriska inlärningen genom 

kontinuerlig träning. Detta innebär precis som Ayres (1986) är inne på att de barn som vistas i 

en stimulerande miljö där de får möjlighet till att träna sin motorik, så småningom 

automatiserar sina motoriska rörelser. Dessa barn behöver inte tänka på vad de gör när de 

utför motoriska rörelser, utan träningen har gett dem denna färdighet. Det är här pedagogerna 

i skolverksamheten får en betydande roll och kan med målmedveten träning utveckla 

elevernas motorik. Av de fyra skolorna vi undersökte var Höglidenskolan i storstaden den 

ända skolan med utbildad idrottslärare. Höglidenskolans elever var också dem med minst 

antal klara avvikelser, trots att de flesta får skjuts till skolan av föräldrarna och att TV- och 

dataspel tar upp mycket av deras fritid. Visserligen idrottar 19 av de 23 eleverna och får 

motorisk träning därigenom, men våra slutsatser och reflektioner är att deras motoriska 

förmåga är en kombination av motorisk träning i skolidrotten samt genom deras idrott på 

fritiden. Vår undersökning visade att flera elever var aktiva i många idrotter, vilket innebär att 

eleverna får möjlighet till att träna och behärska fler motoriska färdigheter. Precis som 

Sigmundsson & Pedersen (2004) nämner, förbättras den motoriska förmågan genom 

erfarenhet av tidigare rörelser. Vi fick båda intrycket av läraren som seriös och välförberedd 

och när vi summerade resultaten drog vi dessa slutsatser. 

Syftet med vår uppsats var att undersöka om miljön där barnet växer upp har någon betydelse 

för deras motoriska utveckling. Vi har i vår forskningsbakgrund beskrivit miljöns betydelse 

för barnets motoriska utveckling, där bland annat Holle (1986) betonar vikten av närhet till 

naturliga lekplatser och skog som viktiga delar i barns motoriska inlärningsprocess. Just 

naturen och dess fria ytor påverkar barns kreativitet positivt enligt Nilsson (2003).  Det borde 

alltså vara så att barn som växer upp på landsbygden har större möjligheter till att träna sin 

motorik än barn som växer upp centralt i en storstad. Närheten till natur och fria ytor är 

generellt mer lättillgängligt i en by med få invånare.  

Resultatet av vår undersökning visade som nämnts att storstadseleverna behärskade de 

motoriska momenten bättre än eleverna från landsorten, vilket rimligtvis inte borde vara fallet 

när man tagit del av aktuell litteratur. Man kan givetvis diskutera undersökningens omfattning 
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och tillförlitlighet och ställa sig frågan om det är realistiskt att dra några slutsatser av de 

resultat vi kommit fram till.   

 

6.2 Metoddiskussion 

När det gäller Solbynsskolan fick vi som nämnts reda på av aktuell lärare när observationen 

var färdig att 8 av de 19 eleverna i klassen har någon form av diagnos. Det är troligt att 

resultaten av MUGI- observationsschema i Solbynsskolan hade sett annorlunda ut om de inte 

hade haft så stor procentdel av barn med diagnos. Vi är medvetna om att detta är en svaghet i 

vårt arbete, vilket kan ha en viss inverkan på resultatet. Det skall dock tilläggas att det endast 

var läraren på Solbynsskolan som informerade oss om detta.    

Vår observation gjordes i skolornas tillhörande idrottssal, med undantag för en skola, 

Bergforsskolan, där vi som nämnts fick skapa utrymme i skolans matsal. Det som skilde 

observationen från de övriga skolorna var att eleverna gjorde varje moment tillsammans, 

istället för att vara utspridda på de olika stationerna. Vi anser att denna omorganisation inte 

påverkade våra resultat, utan vi tror att resultaten hade varit de samma om genomförandet sett 

ut som i övriga skolor. De som talar emot detta skulle kunna vara deras kognitiva tänkande, 

vilket handlar om självkännedom och förståelsen för sin omgivning (Langlo Jagtøien m fl. 

2002), där eleverna i detta fall kan påverka varandra eftersom deras förståelse för 

omgivningen är väl utvecklat. Men, vi såg inga tendenser till att någon skulle ha negativt 

inflytande på individen.  För att mäta barns motorik anser vi att ett fast observationsschema är 

nödvändigt och vi har använt oss av ett inarbetat och rekommenderat schema, MUGI. Vår 

kunskap och erfarenhet av att använda denna typ av schema är begränsat och kan ha påverkat 

resultatet. När det gäller enkätundersökningen, fann vi att undersökningsgruppen i vissa fall 

hade begränsningar i att förstå innebörden av frågorna och deras skrivförmåga är inte 

tillräckligt färdigutvecklat vid denna ålder. Som hjälp läste vi upp frågorna, för att undvika 

missförstånd. Trots detta tycker vi att enkätundersökningen var den rätta metoden, och gav 

oss tillräckligt med underlag för att genomföra undersökningen. Alternativet hade varit att 

intervjua eleverna, men vi anser att enkätundersökningen med både fasta och öppna frågor är 

lättare för eleverna. Vid en intervju kan vi påverka eleverna med vår närvaro, vilket kan leda 

till att de känner sig pressade.    
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6.3 Resultatens konsekvenser för yrkesrollen 

Vi har under arbetets gång gjort vissa reflektioner utifrån resultatens betydelse och 

konsekvenser för yrkesrollen. Det vi noterade var att läraren har en viktig roll när det gäller att 

utveckla elevers motorik. Som nämnts var Höglidenskolans idrottslärare, dels utbildad men 

också väldigt ambitiös och förberedd. Vår bild och uppfattning av läraren var att han brann 

för sin uppgift och elevernas resultat var också det klart bästa av de fyra utvalda 

undersökningsgrupperna. Det talas mycket om ledarskap och vikten av detta, men att besitta 

ämneskunskap och verkligen brinna för sitt ämne tror vi har stor betydelse för elevernas 

engagemang. 

Går vi in på hur eleverna tar sig till och från skolan, blir många idag skjutsade av föräldrarna. 

Vad får då detta för konsekvenser för vår yrkesroll? Rent generellt borde det betyda att 

eleverna får minskad motion, vilket i sin tur kan leda till okoncentration och på sikt också 

hälsoproblem. Vår uppgift som pedagoger blir här, anser vi, att påverka föräldrarnas 

engagemang och få dem att inse vikten av hur deras barn tar sig till och från skolan.  

Vi kan också notera hur föreningslivet påverkar barns motorik i positiv bemärkelse. Dels 

tränas motoriken genom idrottens olika moment, och dels får man som Knutsdotter Olofsson 

(1992) nämner en träning i den sociala biten som idrotten ger. Vi kan naturligtvis inte tvinga 

föräldrarna att deras barn skall idrotta, men genom att skapa bra relationer med föräldrarna 

kan man påpeka idrottens betydelse för barnets utveckling. 

För att få en mer rättvis bild av vår problemställning borde man ha undersökt fler skolor och 

fler städer/landsorter, för att därefter kunna vara mer precis i sina slutsatser. Det hade varit 

intressant att göra en djupare och större undersökning för att verkligen se uppväxtmiljöns 

betydelse och det kan vara ett förslag till fortsatt forskning för er som är eller blivit 

intresserade efter att tagit del av detta arbete. 
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7. Sammanfattning 

Arbetet handlar om barns motorik och miljöns betydelse för den motoriska utvecklingen. 

Frågan vi ställer oss är hur barn skiljer sig som bor i en storstad i förhållande till barn som bor 

och växer upp på landsorten avseende deras motoriska färdigheter. Syftet är således miljöns 

betydelse och vilken påverkan uppväxtmiljön får för barnets motoriska förmåga. Det 

forskningen menar är att miljön har en stor betydelse och betonar hur viktigt det är att 

närmiljön är utformad på ett sådant sätt att det ges möjlighet till fysisk stimulering. Har barnet 

nära tillgång till skog och fria ytor finns det stora möjligheter till att träna motoriken.  

För att få svar på vår frågeställning har vi valt ut två skolor i en större stad i Sverige och två 

skolor belägna på landsbygden. Undersökningsgruppen är elever i klass 3, 10 år, och för att 

mäta deras motorik har vi använt oss av ett observationsschema, MUGI (Motorisk Utveckling 

som Grund för Inlärning). Observationen är strukturerad, vilket innebär att vi har ett givet mål 

som skall studeras. Vi har också använt oss av en enkätundersökning som lämnades ut till 

eleverna, där vi ville ta reda på hur de tar sig till och från skolan samt hur de sysselsätter sig 

på fritiden. Resultatet visade att storstadseleverna behärskade de motoriska momenten bättre 

än landsortseleverna, vilket egentligen inte borde vara fallet efter tagit del av aktuell litteratur. 

Våra slutsatser är att det är av stor betydelse hur pass engagerad idrottsläraren är och hur hans 

inställning är till idrottsundervisningen. Det är också viktigt att eleverna idrottar på sin fritid 

för att därigenom utveckla sin motorik.       
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Bilagor  
 

 Resultat från enkätundersökning, Höglidenskolan (stadsskola). Bilaga 1 

 Eleverna har i vissa frågor kryssat i fler än ett alternativ.  

 
 
 

1. Hur tar du dig till skolan? 

Pojkar: 4 går, 3 cyklar, 10 körs av förälder. Flickor: 12 går, 5 cyklar, 4 åker buss, 10 

körs av förälder.  

2. Idrottar du på din fritid? 

Pojkar: 7 svarade ja, 4 svarade nej. Flickor: Alla 12 idrottar.  

3. Vilken eller vilka idrotter? 

Pojkar: 3 fotboll, 2 pingis, 1 tennis, 1 golf, 1 badminton, 1 simning, 1 gokart, 1 

gymnastik. Flickor: 8 fotboll, 2 dans, 2 handboll, 2 gymnastik, 2 friidrott, 2 ridning, 1 

simning, 1 golf. 

4. Du som leker tillsammans med kompisar på din fritid, vad leker ni? 

Pojkar: 10 Alien, 1 polis och tjuv. Flickor: 7 Stjärnor på stång, 4 Alien, 3 data, 2 kurra 

gömma, 2 pjätt, 1 måla/rita. 

5. Du som leker tillsammans med kompisar på din fritid, var leker ni? 

Pojkar: 6 inomhus, 5 lekplats, 5 utomhus, 2 skolan. Flickor: 9 inomhus, 6 lekplats, 5 

skogen, 2 skolan. 

6. Du som leker själv på din fritid vad leker du? 

Pojkar: 5 TV- spel, 4 data, 2 tittar på TV. Flickor: 5 data, 4 tittar på TV/film, 3 spelar 

spel, 3 läser, 2 TV- spel, 1 lego. 

7. Du som leker själv på din fritid, var leker du någonstans? 

Pojkar: 11 inomhus. Flickor: 9 inomhus, 2 trädgården, 1 parken. 

 

 

 Resultat från enkätundersökning, Fjällbackeskolan (stadsskola). 

 Eleverna har i vissa frågor kryssat i fler än ett alternativ. 

 

1. Hur tar du dig till skolan? 

Pojkar: 11 går till skolan. Flickor: 8 går, 1 åker buss. 

2. Idrottar du på din fritid? 
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Pojkar: 6 svarade ja, 5 svarade nej. Flickor: 5 svarade ja, 4 svarade nej. 

3. Vilken eller vilka idrotter? 

Pojkar: 5 basket, 1 fotboll. Flickor: 3 basket, 2 friidrott. 

4. Du som leker tillsammans med kompisar på din fritid, vad leker ni? 

Pojkar: 7 fotboll, 4 pjätt, 4 polis och tjuv, 2 kurra gömma, 1 basket. Flickor: 5 hoppar 

hopprep, 3 pjätt, 3 kurra gömma, 3 polis och tjuv, 3 annat. 

5. Du som leker tillsammans med kompisar på din fritid, var leker ni? 

Pojkar: 5 på lekplats, 3 inomhus, 2 fotbollsplanen, 1 parken, 1 skogen. Flickor: 8 på 

lekplats, 2 inomhus, 1 annan plats (gömställe). 

6. Du som leker själv på din fritid, vad leker du? 

Pojkar: 3 fotboll, 1 data, 1 pingis. Flickor: 6 tittar på TV, 2 data, 1 målar/ritar, 1 läser. 

7. Du som leker själv på din fritid, var leker du någonstans? 

Pojkar: 4 inomhus, 4 lekplats, 1 fritids. Flickor: 6 inomhus, 4 på lekplats. 

 

 

 Resultat från enkätundersökning, Solbynskolan (landsortskola).  

 Eleverna har i vissa frågor kryssat i fler än ett alternativ. 

 

1. Hur tar du dig till skolan? 

Pojkar: 6 körs av förälder, 4 går, 3 cyklar, 1 åker buss, 1 åker taxi, 1 ”kickar”. Flickor: 

6 går, 4 körs av förälder, 2 cyklar, 1 åker buss. 

2. Idrottar du på din fritid? 

Pojkar: 6 svarade ja, 3 svarade nej. Flickor: 8 svarade ja, 2 svarade nej. 

3. Vilken eller vilka idrotter? 

Pojkar: 2 innebandy, 1 tennis, 1 fotboll, 1 orientering, 1 dans. Flickor: 2 fotboll, 2 

brottning, 2 innebandy, 1 friidrott, 1 ridning, 1 dans, 1 konståkning, 1 volleyboll, 1 

cykelkross.  

4. Du som leker tillsammans med kompisar på din fritid, vad leker ni? 

Pojkar: 3 pjätt, 2 kurra gömma, 1 polis och tjuv, 1 cyklar, 1 spelar spel. Flickor: 5 

kurra gömma, 2 polis och tjuv, 2 cyklar, 2 spelar data, 1 klättrar i träd, 1 hoppar 

studsmatta, 1 är med husdjur. 

5. Du som leker tillsammans med kompisar på din fritid, var leker ni? 

Pojkar: 6 inomhus, 4 i skogen, 1 på lekplats, 1 på tomten. Flickor: 5 inomhus, 2 i 

skogen, 1 på lekplats, 1 i skolan, 1 trädgården, 1 brottarlokal, 1 tomten. 
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6. Du som leker själv på din fritid, vad leker du? 

Pojkar: 2 med lego, 1 med ”gubbar”, 1 spelar X-box, 1 spelar data, 1 sagan om ringen. 

Flickor: 3 spelar data, 2 cyklar, 2 målar, 2 leker med husdjur, 1 lego, 1 ”gosedjur”, 1 

leker i klätterborg, 1 bakar, 1 syr. 

7. Du som leker själv på din fritid, var leker du någonstans? 

Pojkar: 6 inomhus, 1 utomhus. Flickor: 7 inomhus, 3 i skogen, 1 lekplats, 1 tomten, 1 

trädgården, 1 infarten. 

 

 

 Resultat från enkätundersökning, Bergforsskolan (landsortskola). 

 Eleverna har i vissa frågor kryssat i fler än ett alternativ. 

 

1. Hur tar du dig till skolan? 

Pojkar: 8 åker buss, 2 körs av förälder. Flickor: 3 åker buss, 2 cyklar, 2 körs av 

förälder. 

2. Idrottar du på din fritid? 

Pojkar: 6 svarade ja, 2 svarade nej. Flickor: 4 svarade ja. 

3. Vilken eller vilka idrotter? 

Pojkar: 3 innebandy, 2 handboll, 1 brottning, 1 fotboll, 1 simning. Flickor: 3 ridning, 1 

dans. 

4. Du som leker tillsammans med kompisar på din fritid, vad leker ni? 

Pojkar: 3 kurra gömma, 3 springer runt i skogen, 1 fotboll, 1 pjätt. Flickor: 2 hoppar 

med häst, 1 leker tåget, 1 under hökens vingar. 

5. Du som leker tillsammans med kompisar på din fritid, var leker ni? 

Pojkar: 7 inomhus, 4 i skogen, 2 på lekplats. Flickor: 4 i skogen, 1 på lekplats, 1 

inomhus. 

6. Du som leker själv på din fritid, vad leker du? 

Pojkar: 2 i koja, 2 data, 1 schack, 1 gungar, 1 städar, 1 leker med husdjur. Flickor: 3 

rider, 1 data. 

7. Du som leker själv på din fritid, var leker du någonstans? 

Pojkar: 6 inomhus, 2 på lekplats, 2 i skogen. Flickor: 3 i skogen, 2 inomhus, 1 på 

lekplats. 
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MUGI OBSERVATIONSSCHEMA   Bilaga 2 
                  

För förskola och åk 1.    (får kopieras) 

 
Schemat är tänkt att kunna användas av speciallärare, klasslärare och skolsköterska enligt 
instruktioner och under ledning av utbildad idrottslärare. 
Låt barnen pröva varje övning 1-2 ggr innan bedömning sker. 
 
 
Klass:………………..     Datum:…………………..   Antal observatörer:…………………. 
 
 
   Mindre avvikelse klar avvikelse 
   Eller tveksamhet = 1                 = 2  
Inledning och uppvärmning: 
Individuell lek med stor boll 
 

1 Kasta och fånga stor boll 
    5 ggr i följd 
 
2 Studsa stor boll höger hand 
   3 ggr i följd vänster hand 
 
3 Hoppa hoppsasteg 
   diagonalmönster 
 
4 Hoppa på ett ben  höger 
   vänster 
 
5 Hålla balansen på ett ben höger 
   10 sek   vänster 
 
6 Gå utåt med tårna 
   utan stora medrörelser 
 
7 Växelvis ”skidhopp” 
   15 sek rytmiskt 
 
8 Härma kroppsrörelser och –ställningar 
   Lek: ”Gör si, gör så” 
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   A ”värma knäna” 
       diagonalmönster 
 
   B motsatt sidas arm resp ben 
      lyfts ut till sidan 
 
   
   C höger hand på vänster öra och 
       vänster hand på vänster höft 
 
9 ”Hinderbana” 
 
    a hoppa med rockring 
       under förflyttning med springsteg 
 
    b ”länghopp” över ”dike” 
        1 m 
 
    c ”höjdhopp” över ”trollina” 
       40 cm 
 
 
 
 
 
 
Källor: 
Britta Holle m.fl : MPU Motorisk- perceptuell utveck 
Bille m.fl: FBH-provet 
Sanborg/Jansson: Se, upptäcka och förstå 

    
 
 

MUGI Ingegerd Ericsson, Saturnusvägen 19, 245 33 Staffanstorp, tel046/ 25 04 12 
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Bilaga 3 
 
Vi är två studenter, Bernt och Per, från högskolan i Kristianstad som just nu gör 
ett examensarbete. Vi vill därför ställa några frågor till dig. Det är frivilligt att 
svara och du behöver inte skriva ut ditt namn på papperet.  
 
Kryssa för ett eller flera alternativ som stämmer bäst för dig. 
 
Fråga 1. Är du (  ) flicka  (  ) pojke   
 
Fråga 2. Hur tar dig till skolan? (  ) går (  ) cyklar (  ) åker buss 
 (  ) en förälder kör (  ) annat …………………………………… 
 
Fråga 3. Idrottar du på din fritid? (  ) ja  (  ) nej 

 
Fråga 4. Vilken idrott eller vilka idrotter? 
 ………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………….. 
 
Fråga 5. Du som leker tillsammans med kompisar på din fritid, vad leker ni? (  ) 

pjätt (  ) hoppar  hopprep (  ) kurra gömma      (   ) polis och 
tjuv    
(   ) annat, vad……………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………. 
 
Fråga 6. Du som leker tillsammans med kompisar på din fritid, var leker ni? (  ) i 

skogen (  ) på lekplats (  ) inomhus 
 (  ) annan plats …………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………. 
 
Fråga 7. Du som leker själv på din fritid vad leker du?…………………….. 
 ………………………………………………………………………. 
 ………………………………………………………………………. 
 
Fråga 8. Du som leker själv på din fritid, var leker du någonstans?   

(  ) i skogen (  ) på lekplats (  ) inomhus                 
(  ) annan plats  …………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………….. 
 
  
    Tack för hjälpen 
          Bernt o Per 
  


