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Sammanfattning 

 

Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med denna studie var att undersöka extra rörelsetränings eventuella effekt på motoriken 

hos elever i år 2. Vi ville även titta närmare på hur barnens motorik påverkades utifrån 

förmågan att utföra styrkemoment samt moment som innefattar de motoriska grundformerna i 

kombination.  

 

 

Metod 

 

Studien utfördes på en kommunal skola i en större förort till Stockholm och innefattade en 

interventionsgrupp och en kontrollgrupp bestående av 20 elever, 10 flickor och 10 pojkar, 

respektive 18 elever, 13 flickor och 5 pojkar i årskurs 2. Studien pågick under 10 veckor 

under höstterminen och interventionen bestod av en timmes extrainsatt rörelseträning i veckan 

vid sammanlagt 10 interventionstillfällen. Utvärdering skedde med hjälp av motoriktestet 

NyTids-testet före och efter interventionen. 

 

 

Resultat 

 

Resultaten visar att en förbättring har skett hos pojkarna i interventionsgruppen och även hos 

flickorna i kontrollgruppen medan flickorna i interventionsgruppens resultat är något mer 

oförändrade. Som helhet visade interventionsgruppen störst förbättring på stationerna som 

innefattar grundformerna i kombination, medan kontrollgruppen visade störst förbättringar på 

de stationer som innefattar enskilda grundformer. Tittar man på deltagandegraden i 

interventionen ser man dessutom att det är flickorna som varit mer deltagande än pojkarna 

trots att pojkarna är den grupp som gjort störst förbättringar. Det finns därmed ingen 

korrelation mellan deltagande i interventionen och signifikant förbättring.  

 

 

Slutsats 

 

Att utifrån en 10 veckors intervention med en extra timmes rörelseträning per vecka uttala sig 

om 8-åringars motoriska utveckling har visat sig vara svårt. Vi kan dock konstatera att 

deltagarna i studien till viss del har utvecklat sin motoriska förmåga oavsett om de deltagit i 

interventionen eller inte. Studien antyder att träning av moment som innefattar grundformer i 

kombination kan ge resultat efter endast 10 veckor, men det faktum att det inte finns någon 

statistisk korrelation mellan deltagandegrad och förbättring gör att vi ej kan dra några 

absoluta slutsatser kring detta.
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

 

Brist på fysisk aktivitet är på väg att bli ett stort hälsoproblem i många delar av världen och 

forskare hittar mer och mer bevis för att en fysiskt aktiv barndom kan förbättra hälsan både 

kort- och långsiktigt. Barn i i-länder är inte tillräckligt aktiva enligt rådande 

rekommendationer, de spenderar allt större delar av sin fritid med stillasittande aktiviteter och 

fler och fler får problem med övervikt i unga åldrar.
1
 Andelen tid som läggs på fysisk aktivitet 

i skolan samt dess mål och innehåll har dessutom förändrats väsentligt under de senaste 

decennierna 
2
 och denna förändring borde också bidra till en minskad fysisk aktivitetsnivå hos 

barn och ungdomar i skolåldern.  

 Vi tror att en förutsättning för att kunna och vilja vara fysiskt aktiv är en tillräcklig 

motorisk förmåga och från ett idrottslärarperspektiv blir det därmed intressant att titta på hur 

barns motorik kan förbättras under skoltid. I skolans styrdokument står det att skolan skall 

sträva efter att eleven ”utvecklar och fördjupar sin rörelseförmåga och lust att röra sig samt 

stimuleras att ge uttryck för fantasi, känslor och gemenskap” och i uppnåendemålen för 

årskurs 5 står det att eleven skall ”behärska olika motoriska grundformer och utföra rörelser 

med balans och kroppskontroll (…)”.
3
Det faktum att vi som blivande lärare i idrott och hälsa 

enligt styrdokumenten ska arbeta mot dessa mål gör det extra intressant att försöka få en 

bättre inblick i huruvida barns motoriska förmåga faktiskt kan påverkas av mer specifik och 

eventuellt utökad träning i skolan. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Eric van Beurden et al., ”Fundamental movement skills - How do primary school children perform.? The 

„Move it Groove it‟ program in rural Australia”, Journal of science and medicine in sport, 5 (2002:3)  s. 245. 
2
Björn Sandahl, “Tystnad, samtycke eller protest- En studie av reaktionerna på reformerna av idrottsämnet 

i grundskolan 1962-1994”, Svensk Idrottsforskning (2004:4), s.1-5. 
3
 Skolverket <skolverket@skolverket.se> Idrott och Hälsa, 

<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId

=2087>  (Acc. 2008-11-15).  

mailto:skolverket@skolverket.se
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extraId=2087
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1.2 Centrala begrepp 

 

Motorik - kroppens rörelseförmåga eller rörelsemönster samt nervsystemets kontroll av detta. 

Rörelser kan vara enkla eller komplexa och genetiskt bestämda eller inlärda.
4
 

 

Motoriska grundformer - består av grovmotorik och avser rörelser som involverar stora 

muskelgrupper. Till grovmotoriska rörelser hör rörelser som involverar hela kroppen, dvs.  rulla, 

åla, stödja, krypa, gå, balansera, springa, hoppa, hänga, klättra, kasta och fånga och dessa kallas 

även för motoriska grundformer.
5
 

 

Motoriska grundformer i kombination – moment som utförs genom en 

samordning/kombination av två eller flera motoriska grundformer, t.ex. kast med ansats som 

är en kombination av grundformerna löpning och kast. Motoriska grundformer i kombination 

innehåller ofta även ett moment av timing.  

 

Deltagandegrad – ett mått på hur mycket barnen har deltagit i interventionen. 

 

 

1.3 Forskningsläge 

 

1.3.1 Motorisk utveckling och dess betydelse  

 

Motorik definieras alltså som rörelseförmåga och rörelsemönster 
6
 och är därmed en central 

del av begreppet fysisk aktivitet. Barns motoriska utveckling sker i olika takt hos olika 

individer men i samma ordning med början i de medfödda reflexerna. Senare följer förmågan 

att rulla, krypa, gå och sedermera utföra mer komplicerade sammansatta rörelser i högre fart 

såsom att springa och fånga t.ex. en boll.
7
 För att barns motoriska utveckling ska kunna 

                                                 
4
 Nationalencyklopedin <kundcenter@ne.se> Motorik,  <http://www.ne.se/sok/motorik>  (Acc. 2008-09-20). 

5
 Marie Nyberg, Anna Tidén, Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar. En kartläggning av barns 

funktionella motorik (Stockholm: Idrottshögskolan, 2006), s. 26. 
6
 Nationalencyklopedin, Motorik.  

7
 Kathleen Haywood,  Nancy Getchell, Life span motor development (Champaign Illinois: Human Kinetics, 

2005),  s. 80. 

http://www.ne.se/sok/motorik
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fortlöpa enligt mallen krävs att inga steg missas, att steg har hoppats över är något man kan se 

hos barn med motoriska problem.
8
  

 Barns motorik utvecklas enligt fysiologen Bernstein efter tre stadier som styr hur väl 

barnet klarar av att utföra uppgiften. De tre stegen är följande: Steg 1 innebär en utfrysning av 

alla överflödiga frihetsgrader för att få tillgång till ett överkomligt system, exempelvis korta 

steg och spänd kropp då man går på is. Steg 2 innebär gradvis frigörande av frihetsgrader, 

vilket leder till att det blir svårare att kontrollera kroppen men det ökar flexibiliteten. Steg 3 

innebär ett utnyttjande av externa krafter för att spara energi, exempelvis förmågan att kunna 

utnyttja lutningen i en sväng för att öka hastigheten vid utförsåkning.
9
 Frihetsgrader räknas 

som de oberoende delarna i kontrollsystemet och det sätt som varje del kan agera på.
 10

 

 Bernsteins teorier ger oss ytterligare en faktor som vi bör ta hänsyn till då vi genomför 

vår studie, nämligen skillnaden mellan motorisk prestation och motorisk inlärning. Det vi vill 

mäta är motorisk inlärning som i sin tur avspeglas i den motoriska prestationen vilken vi kan 

testa.
11

  

     När det gäller skillnader mellan könen visar forskning att pojkar och flickors utveckling 

följer ungefär samma kurva och det förefaller inte finnas några omfattande skillnader förrän 

vid intåget i puberteten (10-13 års ålder). Före dess bör pojkar och flickor vara lika starka, 

uthålliga och motoriskt skickliga men flickor har dock en större flexibilitet i finmotoriken och 

pojkar har större muskelmassa.
12

 

 De motoriska grundformerna utnyttjas i de flesta formerna av fysisk aktivitet och det 

ställer därmed krav på en viss motorisk förmåga för att kunna upprätthålla en god fysisk 

aktivitetsnivå. Ett barns motoriska nivå kan därmed påverka dess förmåga och inställning till 

fysisk aktivitet.
13

 Barn som inte behärskar de grundmotoriska färdigheterna kan alltså hindras 

från deltagande i fysisk aktivitet och det kan även vara en avgörande faktor gällande 

uppnående av rekommenderad fysisk aktivitetsnivå i vuxen ålder.
14

 Tidigare studier har visat 

att ett barn som förbättrar sin motorik kan få en mer positiv inställning till fysisk aktivitet i 

                                                 
8
 Gunilla Dessen, Barn och rörelse – barns rörelseutveckling 0-8 år (Stockholm: Gotab, 1995), s. 9. 

9
 Hermundur Sigmundsson & Arve Vorland Pedersen, Motorisk utveckling- Nyare perspektiv på barns motorik, 

(Lund: Studentlitteratur, 2004),  s. 42-43. 
10

 Richard Schmidt & Craig Wrisberg Motor learning and performance (Champaign Illinois: Human Kinetics, 

2008),  

s. 103. 
11

Schmidt s. 27. 
12

 Philip Hwang & Björn  Nilsson Utvecklingspsykologi, (Stockholm: Natur och Kultur, 2004), s. 194; Haywood 

s. 204. 
13

 Hwang s. 106; van Beurden et al., 2002,  s. 244. 
14

 Lisa Barnett et al., ”Does childhood motor skill proficiency predict adolescent fitness?” Medicine & Science in 

Sports & Exercise (2008:12), s. 2137. 
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allmänhet vilket kan bidra till denna högre aktivitetsnivå i tonår och vuxenliv och en 

reducering av de risker som ett inaktivt liv innebär.
15

 Studier har även visat på att en god 

motorik kan påverka barns studieresultat samt att en förbättrad motorik korrelerar positivt 

med deltagande i organiserad idrott.
16

 En förbättrad motorik kan alltså främja barns 

utveckling på många olika sätt.  

 Barn spenderar en stor del av sin tid i skolan vilket gör detta till en utmärkt arena för att 

med hjälp av bl.a. förbättrad motorik, skapa rörelseglädje och stimulera ett livslångt intresse 

för fysisk aktivitet och därmed förbättrad hälsa. Det finns alltså flera mycket goda skäl till att 

sträva efter att förbättra barns motoriska förmåga och även flera goda skäl till att försöka göra 

detta på skoltid.  

 

 

1.3.2 Fortsatt forskningsläge 

 

Studier har visat att inaktiva barn även blir fysiskt inaktiva som tonåringar och vuxna vilket 

kan medföra ett flertal negativa konsekvenser såsom fetma, ökad risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar, metabolt syndrom etc. 
17

 En hög fysisk aktivitetsnivå som barn leder däremot 

till förbättrad hälsa, såväl psykisk som fysisk, förbättrat immunförsvar, förstärkning av 

benstrukturen samt, som tidigare nämnts, förebyggande av ”livsstilssjukdomar”.
18

 Det är 

därmed viktigt att sträva efter en hög fysisk aktivitetsnivå i barndomen. 

 Ingegerd Ericssons doktorsavhandling ”Motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer – en interventionsstudie i år 1-3” pågick under tre år som en del av det så 

kallade ”Bunkefloprojektet” och visar att en timmes extra fysisk aktivitet per dag på 

skolschemat främjar barns utveckling på flera sätt. ”Bunkefloprojektet” startades hösten 1999 

och dess intervention bestod bl.a. av att den berörda skolan la in en obligatorisk rörelselektion 

för alla elever varje dag på schemat. Den största skillnaden i resultat mellan grupperna låg i 

balans- och koordinationsmomenten, där interventionsgruppen hade märkbart högre resultat 

efter interventionen. Förutom en förbättrad motorik har denna studie visat en positiv 

                                                 
15

 Robert M. Malina, ”Physical activity and fitness: Pathways from childhood to adulthood”,  American Journal 

of Human Biology (2001:13),  s. 162. 
16

 Ingegerd Ericsson, ”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i år 1-3”, 

Svensk Idrottsforskning , (2002:3),  s. 45; van Beurden et al.,  2002  s. 246. 
17

 Barnett , 2008, s. 2138; Agneta Andersson et. al., ”Kost och hälsa i Sverige och världen”, i Näringslära för 

högskolan, red. Lillemor Abrahamsson m.fl., (Stockholm: Liber, 2006),  s. 38 ff. 
18

 Eric van Beurden et al., “Can we skill and activate children through primary school physical education 

lessons? "Move it Groove it"--a collaborative health promotion intervention”, Preventive medicine, 6 (2003:4),  

s. 495. 
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utveckling gällande koncentrationsförmåga, skriv- och läsförmåga samt studieresultat i 

matematik och svenska. Studien tyder även på att ordinarie idrottsundervisning inte räcker till 

för maximal utveckling av barns motorik i årskurs 1-3, då eleverna i kontrollgruppen inte 

visat någon signifikant förbättring av motoriken från skolår 2 till 3.
19

   

 Den australiensiska studien som utfördes av Eric van Beurden m.fl. visar även den på 

att man genom att förändra den fysiska aktiviteten i skolan kan förbättra den grundläggande 

motoriska förmågan hos barn (7- 10 år) framför allt genom att öka antalet lektioner per vecka 

men även genom att ändra fokus i lektionsupplägget till mer specifik grundmotorisk träning.
20

 

Denna studie har även använts till vidare forskning som mynnat ut i en artikel av Lisa Barnett 

m.fl., som visar på hur en så kallad ”god uppfattad sportslig kompetens” som barn leder till en 

högre fysisk aktivitetsnivå i högre ålder och de trycker på vikten av en god 

idrottsundervisning i skolan för att utveckla denna ”goda uppfattning”.
21

 

 Anthony Okely m.fl. har i sin studie via självrapportering undersökt deltagandet i 

organiserade fysiska aktiviteter och därefter utfört motoriktester. Studien visade på att 

deltagandet i organiserad fysisk aktivitet korrelerar positivt med ungdomars (13,3 – 15,3 år) 

grundläggande motoriska förmåga.
22

 Det vill säga att de ungdomar som rapporterade att de är 

aktiva i organiserad fysisk aktivitet på fritiden hade bäst resultat på motoriktesterna. Det är 

dock svårt att veta huruvida den utökade fysiska aktiviteten har påverkat motoriken eller om 

det är den goda motoriken som har gjort att barnen blivit mer fysiskt aktiva. 

 För att undersöka och kartlägga barn och ungdomars motoriska status utvecklade Anna 

Tidén och Marie Nyberg, inom ramen för SIH-projektet (Skola Idrott Hälsa), NyTids-testet, 

som testar barn och ungdomars grundläggande motoriska förmåga. SIH-projektet inleddes 

2001 och hade som syfte att ”(…) kartlägga villkoren för barns och ungdomars fysiska 

aktivitet i skola och på fritid, belysa omfattningen av denna aktivitet samt undersöka vilka 

medicinska, fysiologiska och sociala konsekvenser som olikheter i fysisk aktivitet medför.”
23

. 

Man ville som sagt även kartlägga barns och ungdomars motoriska kapacitet, fysiska 

prestationsförmåga och hälsotillstånd i några väsentliga avseenden liksom analysera 

                                                 
19

 Ingegerd Ericsson, Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – En interventionsstudie i skolår 1-3 

(Malmö: Malmö Högskola, 2003),  s. 129 ff. 
20

 van Beurden et al., 2003 s. 495. 
21

 The International journal of behavioural nutrition and physical activity <info@biomedcentral.com> Perceived 

sports competence mediates the relationship between childhood motor skill proficiency and adolescent physical 

activity and fitness: a longitudinal assessment < http://www.ijbnpa.org/content/5/1/40 >  (Acc. 2008-10-22).   
22

Anthony Okely et. al., “Relationship of physical activity to fundamental movement skills among adolescents”, 

Medicine & Science in Sports & Exercise, 33 (2001:11),  s. 1899. 
23

 <Webansvarig@gih.se> Skola-Idrott-Hälsa  <http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=382 > 

(Acc. 2008-11-21). 

mailto:info@biomedcentral.com
http://www.ijbnpa.org/content/5/1/40
mailto:Webansvarig@gih.se
http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=382
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sambanden mellan fysisk aktivitet, fysisk kapacitet, motorisk förmåga och hälsotillstånd. För 

att utvärdera den motoriska förmågan utvecklades alltså det så kallade NyTids-testet.
24

 SIH-

projektet var landsomfattande och kan betraktas som en genomsnittsstudie, det bör därmed gå 

att dra slutsatser kring svenska barn och ungdomars motoriska förmåga utifrån dess resultat. 

Resultaten visade på att i årskurs 3 uppvisar 18% av flickorna stora motoriska brister och 41% 

små brister medan 33% hade tillfredsställande motorik och 8% mycket tillfredsställande. Hos 

pojkarna är motsvarande siffror 12% med stora brister, 41% med små brister, 41% 

tillfredsställande och 6% uppvisade mycket tillfredsställande motorik.
25

 

 Barns motoriska utveckling påverkas av många faktorer såväl sociokulturella som 

ekonomiska, man kan kort och gott säga att allt som påverkar barns sociala utveckling även 

påverkar deras motoriska utveckling såväl positivt som negativt. Dock har forskare haft svårt 

att säga vilken sorts träning som lett fram till exakt vilket resultat. Detta har påvisats i studier 

på stora barngrupper i olika kulturer där miljön har visats ha stor inverkan på utvecklingen. 

Ett exempel är en studie där man funnit att amerikanska barn är bättre än afrikanska på att gå i 

trappor, det resultaten var föga förvånande om man jämför antalet trappor i Amerika vs i 

Afrika.
26

  

 De ovan presenterade studierna tyder bl.a. på att utökad fysisk aktivitet på schemat kan 

förbättra barns motoriska förmåga och de visar även på vilken betydelse en god motorik kan 

ha för fortsatt fysisk aktivitetsgrad. De visar även på vikten av att denna fysiska aktivitet är 

organiserad. Detta ger oss ett visst stöd för vår studie samt även för frågeställningar: Vilken 

del av de motoriska grundfärdigheterna kan vi påverka under en termin?  

 I det svenska Bunkefloprojektet har barnen fått en extra timmes fysisk aktivitet per dag 

vilket för oss känns som ett ouppnåeligt mål i de flesta svenska skolor och vi funderar därför 

över hur mycket en extra timme per vecka kan påverka barns motorik? 
27

 Bunkefloprojektet 

pågick under 3 år och vi undrar även om man kan se skillnader efter en betydligt kortare 

period. Ovan nämnda studier fokuserar framförallt på motorik, men vi har även funnit studier 

som visar på att styrketräning kan ge en signifikant styrkeökning hos barn i 6-7 års ålder utan 

ökning av muskelmassan och vi funderar därför även på hur en eventuell styrkeförbättring 

kan påverka de motoriska resultaten? 
28

 

                                                 
24

  <Webansvarig@gih.se> Skola-Idrott-Hälsa  <http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=382 > 

(Acc. 2008-11-21).  
25

 Nyberg & Tidén, s. 56. 
26

 Sigmundsson, s. 49. 
27

 Ericsson, s. 200. 
28

 Emmanuel van Praagh,  Pediatric anaerobic performance  (Champaign Illinois: Human Kinetics, 1998),  s. 

211; Haywood,  s.258. 

mailto:Webansvarig@gih.se
http://www.gih.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=382
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1.4 Syfte och frågeställningar  

 

1.4.1 Syfte 

 

Syftet är att undersöka extra rörelsetränings eventuella effekt på motoriken hos elever i år 2.  

 

1.4.2 Frågeställningar 

 

 Hur påverkas barnens motorikprofil utifrån förmågan att utföra de grundmotoriska 

färdigheterna?  

 Hur påverkas barnens motorikprofil utifrån förmågan att utföra styrkemomenten av 

motorikprofilen? 

 Hur påverkas barnens motorikprofil utifrån förmågan att utföra de motoriska 

grundformerna i kombination? 

 

 

2 Metod 

 

2.1 Urval 

 

Valet av skola är gjort utifrån ett bekvämlighetsperspektiv då de drivande personerna bakom 

projektet ”Nya Vanor”, som den här studien är en del av, har kontakter på skolan. ”Nya 

Vanor” är ett projekt som drivs av kardiologen Lena Jidéus och den personliga tränaren 

Dinech Alring. Syftet med projektet är att förändra och öka barns fysiska aktivitetsgrad och 

huvudinriktningarna är motorisk utveckling, rörelseglädje och viljan att skapa positiva 

inställningar till fysisk aktivitet.
29

  Den utvalda skolan är en kommunal skola i en större förort 

till Stockholm och de deltagande klasserna valdes ut slumpmässigt men ändamålsenligt, dvs. 

att ett av tre block med klasser från förskola till tredje klass lottades fram. Vi beslutade oss för 

att utvärdera år 2 då de ligger mitt i spannet och valet att utvärdera endast en årskurs beror på 

den tidsplan vi måste följa. Vi valde också att genomföra testerna ute på den valda skolan för 

                                                 
29

 Telefonintervju 2008-08-30 med Lena Jideus, egna anteckningar i författarens ägo. 
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att eleverna skulle känna sig mera hemma och inte riskera att några blev stressade över att åka 

iväg till en okänd lokal.  

 

 

2.2 Val av metod 

 

Vi har valt att göra en kvasiexperimentell interventionsstudie eftersom vi inte har kunnat 

randomisera vårt urval till fullo. Vi har även valt denna metod med anledning av att vi vill 

titta på eventuell förändring hos en grupp över tid och vill jämföra eventuella förändringar 

med en kontrollgrupp.  

 Anledningarna till att vi valt just NyTids-testet är att det testar ett flertal av de 

motoriska grundformerna, grundformer i kombination, det innefattar en del styrkebaserade 

övningar samt att vi båda är förtrogna med testet sedan tidigare. Vidare känns 

bedömningskriterierna relevanta då de ger oss en motorikprofil utifrån fyra poängintervall. 

Testet är även relativt åldersanpassat då delar av originalversionen är framtagen för att testa 

elever i år 3. Vi har även tittat på MUGI-testet (Motorisk utveckling som grund för 

inlärning)
30

 och två australiensiska tester. Anledningen till att vi valt bort MUGI-testet är att 

det enbart använder sig av tre poängkategorier vilket gör det svårare att kunna jämföra 

utvecklingen samt att det inte utvärderar alla komponenter vi vill testa. MUGI-testet är mer 

lämpligt att använda om man vill identifiera barn med motoriska brister. De australiensiska 

testerna är framtagna mer för att testa färdigheter kopplade till de mest populära idrotterna i 

Australien och ger då inte alla elever lika förutsättningar inför testerna utan gynnar de som 

håller på med de specifika idrotterna. NyTids-testet är i sin tur framtaget för att inte gynna 

någon specifik grupp och det finner vi mer välpassande för att vår studie ska få ett rättvisande 

resultat. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Ericsson, s. 102. 
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2.3 Procedur  

 

2.3.1 Beskrivning av metod 

 

Denna interventionsstudie pågick under höstterminen 2008 och innefattade en grupp 

åttaåringar som fick en timmes extra rörelseträning i veckan och en kontrollgrupp som gick 

efter det vanliga skolschemat med 80 minuters undervisning i idrott och hälsa per vecka. 

Interventionen skedde under fritidsverksamhetstid och leddes av två utbildade manliga 

personliga tränare med viss inblick i barns motoriska utveckling. Rörelseträningen var till stor 

del utformad utifrån och skulle fokusera på de motoriska grundformerna.  

 Utvärdering av interventions- samt kontrollgrupperna sker med NyTids-testet, ett 

motoriktest som ger en motorikprofil, före och efter interventionsperioden med ca 11 veckors 

mellanrum. Vi kommer att jämföra de båda gruppernas resultat för att se om interventionen 

har haft någon effekt med avseende på motoriska grundformer, motoriska grundformer i 

kombination, styrka samt det sammanlagda indexet för hela testet. Hänsyn kommer även att 

tas till barnens deltagandegrad i den extra undervisningen för att kunna säkerställa eventuella 

samband.  

 Interventionen omfattar även andra områden där föräldrarna till interventionsgruppen 

får delta i föreläsningar om bl.a. kosthållning, det är inget område vi kommer att beröra med 

tester men vi bör ha i åtanke att det eventuellt kan påverka resultaten i motoriktesterna. 

 Vid testtillfällena delade vi in de 15 teststationerna i tre delar där en testledare fick 

ansvara för en del, den delen var också knuten till varje testledares specifika kunskaper och 

vana att bedöma. Även barnen delades in i tre grupper, med ca 7 barn i varje grupp, som fick 

starta vid varsin station och med var sin testledare. Grupperna fick starta vid samma station 

vid båda testtillfällena för att de skulle vara så lika som möjligt. Samtliga tester genomfördes i 

samma lokal och stationerna som byggdes upp enligt instruktionerna för år 3, se bilaga 2, var 

placerade enligt samma schematiska skiss vid varje tillfälle. 
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2.3.2 Beskrivning av NyTids-testet 

 

Nytids-testet är ett motoriktest som är framtaget och utvecklat i samband med SIH-studien 

som delvis hade som mål att kartlägga barn och ungdomars allsidiga rörelsekompetens.
31

 

NyTids-testet består av 15 stationer på vilka barnen bedöms efter fyra olika nivåer, stora 

brister, små brister, tillfredställande och mycket tillfredsställande. Dessa nivåer ger index 

efter vilket man kan jämföra grupperna sinsemellan och även med tidigare testade grupper.  

 NyTids-testet består för år 3 av 15 stationer som testar antingen en motorisk grundform 

eller flera grundformer i kombination. De motoriska grundformer som testas är följande; rulla, 

rotera, hänga, gripa, stödja, kasta, hoppa, åla och balansera. För närmare beskrivning av testet 

och de olika stationerna, se bilaga 2 och bilaga 5.
32

 

 

Barnen bedöms enligt fyra nivåer; stora brister, små brister, tillfredställande och mycket 

tillfredsställande varje nivå ger i sin tur ett index enligt följande: 

- Stora brister  1p 

- Små brister  2p 

- Tillfredställande  3p 

- Mycket tillfredställande  4p 

 

Detta leder till att den maximala poängen en individ kan få på de 15 stationerna är 60 och den 

minimala 15. Därefter kan gruppens resultat delas in i mindre undergrupper efter följande 

kriterier:  

 

- Poängintervall 15-32 poäng, 

             Stora och små brister på samtliga stationer. 

- Poängintervall 33-40 poäng, 

             Små brister på hälften av stationerna och tillfredsställande på övriga. 

- Poängintervall 41-48 poäng, 

             Tillfredsställande på fler än hälften av stationerna. 

- Poängintervall 49-60 poäng, 

             Tillfredsställande och mycket tillfredsställande på samtliga stationer.33 

 

                                                 
31

 Se Bilaga 2,3 och 5.  
32

 Nyberg & Tidén, s. 55. 
33

 Ibid. 
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Då vi i vår studie har valt att titta på förändring över tid har vi valt att inte dela in resultaten enligt 

undergrupperna ovan. Vi väljer istället att titta på medelvärden för att kunna ge en rättvisande och 

utvärderad (läs statistiskt säkerställda resultat) bild av en eventuell förändring. 

 Vi kommer även att analysera eventuella skillnader på de specifikt styrkebaserad 

stationerna och de stationer som innefattar grundformer i kombination. Vi kommer även att 

titta på eventuella skillnader mellan flickor och pojkar.  

 

Styrkebaserade stationer 

Station 3: Stödja på raka armar mellan plintar. Förflyttning genom handgång. 

Station 4: ”Flå katt” i ringar. Rotera bakåt och framåt. 

Station 5: ”Bygga tak” samt ev. handstående. 

Station 11: Ta sig över/till hinder med hjälp av linor. 

 

Det maximala resultat som en individ kan uppnå på de styrkebaserade stationerna är 16 poäng 

och det lägsta 1 poäng. 

 

Stationer som innefattar grundformer i kombination 

Station 7: Kärnkast med ansats. 

Station 8: Sidhopp. 

Station 9: Rephoppning. 10 hopp med mellanstuds, 10 jämfotahopp, 10 springsteg. 

 

Det maximala resultat som en individ kan uppnå på de stationer som innefattar grundformerna 

i kombination är 12 poäng och den lägsta 3 poäng. 

 

 

2.3.3  Databearbetning 

 

Efter att ha samlat in all data har vi bearbetat dem i Excel och Statistica för att hitta eventuella 

signifikanta skillnader och samband. För att kunna avgöra huruvida deltagandegraden i 

interventionen påverkade de eventuella förändringarna klassificerade vi deltagandegraden 

från 1 till 4, där 1 motsvarade att ha deltagit 0-2 ggr, 2 motsvarade 3-4 ggr, 3 motsvarade 5-7 

ggr och 4 motsvarade att ha deltagit 8- 10 ggr utav 10 möjliga interventionstillfällen. Detta 

var nödvändigt då vi inte hade tillräckligt många deltagare för att annars kunna avgöra om det 

rådde några signifikanta skillnader  



12 

 

 För att avgöra huruvida en förändring har skett i resultatet på den totala motorikprofilen 

resp. de styrkebaserade stationerna och de stationer som innefattar grundformer i kombination 

har vi utfört ett icke parametriskt test kallat Mann–Whitney samt ett T-test. Dessa test ger ett 

så kallat p- värde och ett p-värde mindre än 0,05 (p <0,05) innebär att det föreligger en 

signifikant skillnad.     

 Vi valde att använda oss av ett icke parametriskt test eftersom index på motorikprofilen 

inte är parametriskt, vilket innebär att 4 poäng på en station inte är dubbelt så bra som 2 

poäng. Då vi jämförde gruppernas resultat före och efter interventionen tog vi hänsyn till att 

fördelningen var ensidig och att det var två grupper med samma varians. För de test då vi 

jämförde flickor med pojkar gällde å andra sidan att ta hänsyn till att det var en tvåsidig 

fördelning. Vi har även utfört korrelationstest mellan deltagandegrad och förändring.  

 

 

2.4 Forskningsetik 

 

Samtliga deltagare hade målsmans godkännande att delta i projektet ”Nya Vanor” och därmed 

krävdes inget extra godkännande för att delta i denna studie som är en del av projektet. 

Samtliga deltagare samt målsmän var även informerade om att studien var helt frivillig och 

kunde avbrytas när som helst. På grund av testsituationen var deltagarna ej helt anonyma, men 

protokollen med testresultaten har varit kodade och behandlades därmed konfidentiellt.  

 

 

2.5 Bortfallsanalys 

 

Vid testerna av interventionsgruppen har totalt 11 pojkar och 13 flickor deltagit, en av 

pojkarna och två av flickorna har endast deltagit vid ett av testtillfällena och därför kan deras 

resultat ej användas då vi tittar på förändring över tid. I kontrollgruppen deltog sammanlagt 6 

pojkar och 15 flickor där en pojke och två flickor endast deltagit vid ett av tillfällena. 

Frånvaron består av att de varit hemma sjuka vid testtillfället, en av flickorna i 

interventionsgruppen avbröt dock det första testtillfället efter en konflikt med en av de andra 

flickorna i gruppen. Dessa bortfall påverkar resultatutfallet då de leder till ett lägre 

deltagarantal.  
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2.6 Tillförlitlighet 

 

2.6.1 Validitet 

 

NyTids-testet är upplagt så att det ska testa de olika motoriska grundformerna och tidigare 

tester utav det visar genom låg korrelation mellan de olika stationerna som testar olika 

grundformer att det har hög validitet. Att vi valt att använda ett test och framförallt 

instruktioner anpassat för elever i år 3 på elever i år 2 kan dock påverka validiteten negativt.  

 Då vi ej har kunnat påverka urvalet av klasser så har de haft olika idrottslärare vilket 

innebär att vi ej kan uttala oss om deras ordinarie idrottsundervisning. Vi har ej heller kunnat 

påverka innehållet i interventionen vilket hade varit optimalt för studien. Det faktum att vi ej 

har kunnat påverka eller haft total insyn i intervention är denna studies största svaghet och det 

påverkar självklart validiteten då vi ej med säkerhet kan fastställa att det är interventionens 

effekt som testats. Vi har ej heller någon insyn i hur någon av gruppernas ordinarie 

idrottsundervisning gått till och kan därmed ej uttala oss om huruvida de olika idrottslärarna 

på något sätt har anpassat sin undervisning under tiden för studien.  

 

2.6.2 Reliabilitet 

 

NyTids-testet har genomgått bedömning av interbedömarreliabilitet samt utförande av 

parallella bedömningar och dessa visade på stor samstämmighet mellan bedömarna.  

Då vi båda är förtrogna med NyTids-testet sedan tidigare och har utfört det ett flertal gånger 

bör reliabiliteten vara relativt hög. Det är dock en utvärdering som baseras på subjektiv 

bedömning och vi har själva ej utfört parallella bedömningar. Vi försökte dock i så stor 

utsträckning som möjligt bedöma samma stationer under samtliga testtillfällen, vilket, trots 

subjektiv bedömning, borde ge ett relativt reliabelt resultat för de testade grupperna.  

 Det är även viktigt att komma ihåg att motorisk prestation påverkas av tillfälliga 

faktorer som trötthet, uttråkning, oro och motivation samt att vi, vid bägge testtillfällena, 

p.g.a. information från lärare och projektledare, var medvetna om vilken grupp som var 

interventionsgrupp och vilken som var kontrollgrupp.  
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3 Resultat 

 

Nedan kommer resultaten att presenteras utifrån våra frågeställningar, först presenteras 

interventionsgruppens resultat och direkt därefter kontrollgruppens för att jämförelser lättare 

ska kunna göras. 

 För att lättare kunna bedöma resultaten presenterar vi här för er läsare en påminnelse 

om de möjliga poängen inom motorikprofilen och på de delar vi tittat närmare på: 

- Hela motorikprofilen 15–60 poäng (p) 

- De styrkebaserade stationerna 4–16 p 

- De stationer som innefattar grundformer i kombination 3–12 p 

 

 

3.1 Hur påverkas barnens motorikprofil utifrån förmågan att utföra de 

grundmotoriska färdigheterna? 

 

På första testet var medelvärdet på hela motorikprofilen i interventionsgruppen 38 p, för 

pojkarna var medelvärdet 35 p och för flickorna 41 p. Efter interventionsperioden hade 

medelvärdet på motorikprofilen i interventionsgruppen ökat till 43 p. För pojkarna var 

medelvärdet 42 p och för flickorna 43 p. Det visade sig att förändringen för hela gruppen var 

signifikant, p= 0,0218, n= 20. För flickorna fanns dock ingen signifikant skillnad p=0,239, 

pojkarna å andra sidan visade upp ett p-värde på 0,0159 vilket visade att deras förändring 

sannerligen var signifikant. Ett statistiskt test visade mycket riktigt på att skillnaden mellan 

pojkarnas och flickornas förändring var signifikant, p=0,0354. 

 Vid det första testillfället var kontrollgruppens medelvärde på hela motorikprofilen för 

hela gruppen 38 p, för pojkarna 33 p medan flickorna landade på 40 p. På uppföljningstestet 

hade kontrollgruppen ett medelvärde på motorikprofilen som låg på 41 p, för pojkarna var det 

38 p och för flickorna 42 p. Även för kontrollgruppen visade det sig vara en signifikant 

skillnad mellan för- och eftertesterna på hela motorikprofilen, p=0,0295. 
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 De genomsnittliga förändringarna i index på motorikprofilen åskådliggörs i figur 1 

nedan där interventionsgruppen visar på en större förbättring jämfört med kontrollgruppen. 

 

 

Figur 1. Genomsnittlig utveckling för Motorikprofilsindex kontroll- och interventionsgrupp. 

Poäng. nintervntionsgrupp=20, nkontrollgrupp=18.  

 

 

3.2 Hur påverkas barnens motorikprofil utifrån förmågan att utföra 

styrkemomenten av motorikprofilen?                                                                                                                        

 

Vid testerna före interventionsperioden var medelvärdet för hela interventionsgruppen 11 p, 

pojkarna hade 10 p och flickorna 12 p på de styrkebaserade stationerna. Efter 

interventionsperioden var medelvärdet för hela gruppen 11 p, för såväl pojkarna som 

flickorna stannade medelvärdet på 11 p. 

 Före interventionsperioden hade kontrollgruppen ett medelvärde på 10 p på de 

styrkebaserade stationerna, för pojkarna var medelvärdet 8 p och för flickorna 11 p. Efter 

interventionsperioden var medelvärdet för hela gruppen 11 p, för pojkarna 9 p och för 

flickorna 12 p. För varken interventionsgruppen eller kontrollgruppen kunde här påvisas 

några signifikanta skillnader mellan för- och eftertesterna, p=0,296 för interventionsgruppen 

och p=0,231 för kontrollgruppen vilket inte indikerar signifikanta skillnader. 
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Figur 2. Genomsnittlig utveckling för interventions- och kontrollgrupp index på 

Styrkestationerna. Poäng. ni=20, nk=18  

 

 

3.3 Hur påverkas barnens motorikprofil utifrån förmågan att utföra de 

motoriska grundformerna i kombination? 

På de stationerna som innefattar grundformer i kombination var medelvärdet för hela 

interventionsgruppen på förtesterna 7 p, för pojkarna 6 p och för flickorna 7 p.  

Eftertesterna gav ett medelvärde för hela gruppen på 8 p och såväl pojkarna som flickorna 

hade 8 p som medelvärde.  

 På de stationer som innefattar grundformer i kombination hade kontrollgruppen ett 

medelvärde på 8 p, för pojkarna 7 p och för flickorna på 8 p. Även efter interventionsperioden 

låg deras medelvärde på 8 p, pojkarnas liksom flickornas på 8 p. 
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I figur 3 kan man utläsa pojkarna i interventions- och kontrollgruppens genomsnittliga 

förändring och där har interventionsgruppens pojkar en något brantare linje vilken 

representerar den större förbättringen. 

 

 

Figur 3. Genomsnittlig utveckling för pojkarnas index på kombinationsstationerna, kontroll- 

och interventionsgrupp. Poäng. ni = 10, nk= 5.  

 

 

3.4 Deltagandegrad 

 

För att kunna genomföra statistiska beräkningar var vi tvungna att dela in deltagandet i fyra 

grupperingar: 

1- Har deltagit 0-2 ggr. (utav de 10 erbjudna interventionstillfällena). 

2- Har deltagit 3-5 ggr.  

3-  Har deltagit 6-7 ggr.  

4- Har deltagit 8-10 ggr. 

 

Deltagandegraden hos interventionsgruppen ligger på 37 % vilket innebär att barnen i 

genomsnitt varit närvarande vid knappt 4 av de 10 interventionstillfällen som erbjudits dem, 

självklart har somliga högre deltagande och andra lägre. Pojkarna genomsnitt låg på 2,4 ggr 

medan flickorna låg på 4,8 ggr närvaro i genomsnitt. Det bör även påpekas att inget av barnen 

deltog vid samtliga 10 interventionstillfällen. Detta deltagande har dock inte visat sig ha 

någon korrelation med förändringarna i resultaten på vare sig motorikprofilens delar eller 
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motorikprofilen i sin helhet, vilket figur 4 nedan illustrerar. Trendlinjens negativa lutning 

visar på ett negativt samband vilket innebär att det inte föreligger någon statistik korrelation 

mellan deltagande i interventionen och signifikanta förbättringar. Det framgår tydligt i figur 4 

att fördelningen mellan deltagandegrupperna är relativt sned, detta kombinerat med en ganska 

liten interventionsgrupp gör att det är svårt att dra slutsatser utifrån resultatet. 

 

 

Figur 4. Förändring av totalt motorikprofilindex, interventionsgrupp, korrelerat mot 

grupperat deltagande. Y-axeln visar förändring av totalt motorikprofilindex hos varje individ 

(blå punkt) och längs x-axeln återfinns det grupperade deltagandet, deltagandegraden.  

Ekvation för trendlinjen y= - 1,281x + 7,0261. Poäng. n=20 

 

 

3.5 Övriga resultat 

 

Resultaten gav oss även skäl att titta närmare på de som enligt Nyberg och Tidéns definition 

uppvisade ”Stora och små brister på samtliga stationer”, alltså de barn som fick ett index på 

motorikprofilen mellan 16 och 32 p. Fem utav de deltagande 20 barnen i interventionsgruppen 

placerades i detta poängintervall. Vid närmare granskning av deras resultat upptäcktes dels att 

de förbättrats på en del gemensamma stationer men det för oss mest relevanta var att de barn 

som placerat sig i samma intervall i kontrollgruppen inte gjort samma förbättring. Det vill 
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säga att de motoriskt svagaste barnen i interventionsgruppen har nått större förbättringar än de 

svagaste barnen i kontrollgruppen. 

. 

 

3.6 Sammanfattning av viktiga resultat  

 

Både interventions- och kontrollgruppen har visat på signifikanta förbättringar på sina totala 

motorikprofilsindex jämfört före och efter interventionsperioden. För interventionsgruppen 

låg de signifikanta förbättringarna på de stationer som innefattar grundformer i kombination 

och det var då endast pojkarna som visade på en signifikant förbättring, vilket innebär ingen 

eller liten förbättring på de stationer som innefattar styrkemoment samt enskilda grundformer. 

Noterbart är att deltagandegraden inte visat någon korrelation med de förbättrade resultaten, 

det vill säga att det inte är de barn som hade högst deltagande i interventionen som har nått de 

största förbättringarna. 

 Kontrollgruppens resultat visade på en signifikant förbättring hos flickorna och detta på 

de stationer som endast testar de enskilda grundformerna, vilket lämnar både kombinations- 

och styrkestationerna relativt oförändrade.  

 

 

4 Diskussion  

 

Syftet med den här studien var att undersöka huruvida barns motorik kan påverkas av en 

timmes extra rörelseundervisning i veckan under 10 veckor under en termin. Vi ville även 

titta på eventuella skillnader gällande enskilda grundmotoriska färdigheter, styrkebaserad 

moment samt moment som innefattar motoriska grundformer i kombination.  

 Resultaten visar att en förbättring på motorikprofilens totala index har skett hos 

pojkarna i interventionsgruppen och flickorna i kontrollgruppen medan flickorna i 

interventionsgruppen hade något mer statiska resultat. Pojkarna i kontrollgruppen visade inga 

signifikanta förbättringar inom några delar av motorikprofilen, men där ingick endast fem 

pojkar vilket gör att vi ej kan dra några slutsatser av dessa resultat. Tittar man på 

deltagandegraden i interventionen ser man dessutom att det är flickorna som varit mer 

deltagande än pojkarna trots att pojkarna är den grupp som gjort störst förbättringar. Vi 

funderar därmed över huruvida träningen eventuellt var mer anpassad för pojkar? De två 
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personliga tränarna som har hållit i rörelseträningen är båda av manligt kön och inte utbildade 

specifikt för att träna barn och ungdomar. Detta har eventuellt gjort att de kan ha haft svårt att 

anpassa träningen efter allas behov, något en av tränarna även har gett uttryck för. De blev 

under periodens gång även tvungna att ändra planen som var lagd från början, för att eleverna 

skulle tycka att träningen var rolig och fortsätta komma. Detta ger oss skäl att tro att en del av 

den effektiva motoriska träningen kan ha fått ge vika till fördel för anpassning till hela 

gruppen.  

 Det faktum att flickorna i interventionsgruppen ej uppvisade några signifikanta 

förbättringar kan eventuellt förklaras med att de, i jämförelse med 3:orna i SIH-projektet, 

redan hade relativt höga resultat på motorikprofilen.
34

 De hade därmed redan god motorisk 

förmåga vilket kan vara en av anledningar till att de inte uppvisat några signifikanta 

förbättringar. Vi vet även att flera av dem deltar i organiserad träning, t.ex. gymnastik, på 

fritiden, vilket ytterligare förstärker tankarna kring att träningen i interventionen kan ha legat 

på för låg nivå för att främja de motoriskt starkaste barnens utveckling.  

 Intervention har alltså inte innehållit omfattande specifik träning av enskilda 

grundformer och barnen i interventionsgruppen uppvisade inga signifikanta förbättringar på 

de stationer som innefattade de enskilda grundformerna. I van Beurdens australiensiska studie 

ändrade man fokus i lektionsupplägget till mer specifik träning av de grundmotoriska 

färdigheterna, vilket gav mycket goda resultat och vår studie stödjer till viss del det faktum att 

det krävs specifik träning för att utveckla och förbättra utförandet av de enskilda motoriska 

grundformerna.  

 Van Beurdens studie visade alltså på hur viktigt det är att innehållet i interventionen var 

specifikt anpassat mot motorik för att ge ett gott resultat och det har ju här delvis frångåtts. 

Därför känns det vidare intressant att se vilket resultat det hade blivit om tränarna hållit fast 

vid sin ursprungsplan och anpassat den efter målgruppen med större noggrannhet. Men då kan 

man även fråga sig huruvida det blivit en ännu lägre deltagandegrad. 

  Interventionstillfällena låg under fritidsverksamhetens tid och deltagandet i 

intervention samt studien var frivilligt. Det innebar att det även krävdes ett visst engagemang 

från föräldrarna för barnens deltagande och tränarna gav uttryck för att just föräldrarna varit 

svårast att engagera. Alla dessa faktorer gjorde att ledarna valde att fokusera mer på 

rörelseglädje och ”roliga” lekar och övningar än specifik träning, för att få så högt deltagande 

som möjligt. Om vi som lärare i Idrott och hälsa fick möjlighet att ha en timmes extra träning 
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i veckan så skulle detta ligga under ordinarie skoltid och därmed vara obligatoriskt. Detta 

skulle även innebära att det ej krävdes något särskilt engagemang från föräldrarna och vi 

skulle därmed inte behöva lägga lika mycket fokus på att locka eleverna till deltagande utan 

skulle kunna koncentrera oss på individuell utveckling av de motoriska grundformerna. Våra 

egna erfarenheter får oss dessutom att tro att individuell utveckling av olika färdigheter oftast 

automatiskt leder till en känsla av tillfredsställelse och glädje. För det känns självklart viktigt 

att inkludera och fokusera på rörelseglädje och gällande denna intervention tror vi att tränarna 

gjorde rätt i att ändra sitt ursprungliga träningsupplägg för att i längden skapa goda vanor 

gällande fysiskt aktivitet, vilket även var ett av deras huvudmål med projektet. Vi tror även att 

det kan vara viktigt att väcka barnens intresse med motivationshöjande faktorer som t.ex. 

lekar för att sen eventuellt kunna övergå till mer specifik motorisk träning.  

 Ingen av grupperna uppvisade några signifikanta förbättringar på de styrkebaserade 

stationerna. Tidigare studier har visat att barn kan utveckla styrka genom träning
35

 och denna 

studie indikerar att styrkeutveckling kräver en längre interventionsperiod alternativt mer 

specifik styrkeinriktad träning. Vi vet att interventionen ej har innehållit specifik styrketräning 

och vår studie antyder därmed att allmän rörelseträning under en interventionsperiod av den 

här längden ej räcker för styrkeutveckling hos barn i år 2. 

 Interventionsgruppen visade störst förbättring på stationerna som innefattar 

grundformerna i kombination, medan kontrollgruppen visade störst skillnader på de stationer 

som innefattar enskilda grundformer. Vi vet att interventionen innehållit en hel del lekar och 

hinderbanor som krävt utförande av grundformer i kombination som bas och detta antyder att 

specifik träning av grundformer i kombination kan ge en signifikant förbättring efter endast 

10 veckors intervention. Det ska dock påpekas att våra statistiska beräkningar ej fastställde 

någon korrelation mellan deltagandegrad och förbättring, men vi tror ändå att det kan finnas 

ett samband, framförallt då interventionsgruppen utstrålade en helt annan observerad säkerhet 

vid det andra testtillfället. Det faktum att kontrollgruppen förbättrat sina resultat på 

stationerna med enskilda grundformer leder till spekulationer kring hur deras ordinarie 

idrottsundervisning har sett ut. Vi vet att grupperna har olika idrottslärare och att 

kontrollgruppens idrottslärare var närvarande vid det första testtillfället vilket gav honom en 

inblick i hur testet såg ut samt vilka brister hans elever uppvisade. Han kan därmed ha tränat 

specifika färdigheter under ordinarie idrottslektioner. Det går dock ej att dra några 

generaliserande slutsatser kring detta.  
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 Det faktum att interventionsgruppen visar signifikanta förbättringar på de stationer som 

innefattar grundformer i kombination är självklart ett viktigt fynd. Vi anser dock att det i 

förlängningen kan vara viktigare att fokusera på utveckling av de enskilda grundformerna då 

studier har visat att det är viktigt att den motoriska utvecklingen sker i rätt ordning och att 

inga steg hoppas över. Det är även viktigt att det inte bara är de specifika 

kombinationsövningarna i själva testet som lärs in utan att samtliga grundformer utvecklas för 

att sedan kunna kombineras i alla former.  

 Denna intervention innefattade en extra timmes rörelseträning i veckan och var endast 

10 veckor lång. Tidigare studier, t.ex. ”Bunkefloprojektet”
36

 och de australiensiska  

studierna 
37

 har sträckt sig över längre tidsperiod och/eller innehållit en mer omfattande 

intervention. Dessa studier har gett en högre korrelation mellan de signifikanta skillnaderna 

och själva interventionen vilket får oss att tro att det krävs en längre interventionsperiod 

alternativt en högre frekvens i interventionen för att uppnå ett större korrelerande resultat. 

Denna studies intervention kommer även att fortgå under vårterminen och det ska bli mycket 

intressant att se resultaten av testerna som ska genomföras efter ytterligare 12 veckors 

intervention. Då har man förhoppningsvis även haft möjlighet att återgå till det ursprungliga 

träningsupplägget med mer fokus på specifik motorisk träning.  

 Vid närmare analys av de motoriskt svagaste barnen i interventions- och 

kontrollgrupperna syntes en signifikant förbättring hos barnen i interventionsgruppen och inte 

i kontrollgruppen. Detta antyder att denna sorts träning kan ge större utslag för de som ligger 

på en låg nivå från början. De svagaste eleverna i interventionsgruppen visade dessutom upp 

förbättringar enligt ett gemensamt mönster, dvs. de hade blivit bättre på samma stationer 

vilket stödjer våra tankar kring att det är interventionen som har gett resultat trots att det inte 

gått att påvisa en statistisk korrelation mellan förbättring och deltagandegrad. Det leder dock 

också till spekulationer kring huruvida träningen har anpassats efter de svagaste individerna 

och därmed ej gett tillräcklig stimulans för resten? Dessa resultat leder också till funderingar 

till huruvida de här barnen genom interventionen kan ha uppnått Bernsteins tredje stadie 

gällande förmågan att utföra just dessa uppgifter.
38

 Det är dock omöjligt att dra några 

slutsatser kring detta då väldigt få barn befann sig på denna nivå och vi ej har haft total insyn i 

interventionen.  
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 Gällande testresultaten är det även viktigt att komma ihåg att den här sortens 

testsituation är ovan och kan vara svår att förstå för så här små barn. Motorisk prestation 

påverkas av många faktorer och gruppernas resultat kan därmed ha påverkats av t.ex. 

gruppdynamik, motivation, oro samt dagsform. Angående dagsform så hade 

interventionsgruppen haft simundervisning precis innan det första testtillfället, vilket kan ha 

påverkat deras prestation och beträffande gruppdynamiken kan det vara intressant att påpeka 

att en av flickorna i interventionsgruppen valde att avbryta testet vid det första testtillfället 

p.g.a. en konflikt med en klasskamrat. Detta påverkade självklart hennes resultat och kan även 

ha haft en inverkan på resten av gruppens fortsatta resultat. Vi tror även att barnen genom att 

de inte kände oss testledare kunde frångå delar av sina sociala mönster och kanske testa nya 

roller vilket kan vara positivt, något som eventuellt hade varit svårare om någon mer ur deras 

personalgrupp deltagit. 

 Det bör även tas i beaktande att NyTids-testet, se bilaga 2, 3, 5, är utformat för elever i 

år 3 och den här studien utfördes med elever i år 2 vilket kan ha lett till svårigheter att förstå 

instruktioner p.g.a. skillnader i kognitiv utveckling.   

 Som tidigare studier har konstaterat 
39

 och denna studie antyder krävs det alltså 

specifikt riktad träning för att främja barns motoriska utveckling. Som blivande lärare i idrott 

och hälsa blir vi påminda om vikten av att noggrant planera vår undervisning samt alltid 

fundera över hur, vad och varför vi undervisar. Gällande interventionens frekvens, en extra 

timmes rörelseträning i veckan, anser vi att vi ej kan dra några slutsatser p.g.a. interventionens 

relativt korta tidsperiod, 10 veckor. Vårterminens fortsatta intervention får utvisa huruvida vi 

gör rätt i att tro att det kan räcka med denna frekvens för att utveckla barns motoriska 

förmåga.  

 

 

4.1 Slutsats 

 

Att utifrån en 10 veckors intervention med en extra timmes rörelseträning per vecka uttala sig 

om 8-åringars motoriska utveckling har visat sig vara svårt. Vi kan dock konstatera att 

deltagarna i studien till viss del har utvecklat sin motoriska förmåga oavsett om de deltagit i 

interventionen eller inte. Studien antyder att träning av moment som innefattar grundformer i 

kombination kan ge resultat efter endast 10 veckor, men det faktum att det inte finns någon 
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statistisk korrelation mellan deltagandegrad och förbättring gör att vi ej kan dra några 

absoluta slutsatser kring detta. Som blivande lärare i idrott och hälsa drar vi slutsatsen att det 

krävs specifik motorisk träning för utveckling av de grundmotoriska färdigheterna. 

 Det är också vikigt att komma ihåg att denna studie endast innefattar 38 barn som alla 

kommer från samma upptagningsområde. Det går därmed ej att dra några generaliserande 

slutsatser om populationen i stort utifrån denna studies resultat. 

 

 

4.2 Förslag till fortsatt forskning  

 

Gällande fortsatt forskning skulle det vara av intresse att titta på hur just mer specifik träning 

av de enskilda grundmotoriska färdigheterna kan påverka barns motorik. Det skulle då även 

vara intressant att göra detta under en längre tidsperiod, eventuellt en timmes extra motorisk 

träning i veckan under 1-2 år. 

 Vi ser även stora möjligheter att utforma individuella träningsprogram baserade på 

barnens testresultat för att optimera den individuella utvecklingen av de motoriska 

grundformerna. Då skulle man även lättare kunna se en korrelation mellan interventionens 

utformning och barnens utveckling.  

 Det skulle även vara intressant att utföra interventionen på yngre respektive äldre 

individer och dessutom anpassa intensiteten efter åldersgrupp och individuell nivå för att 

kunna undersöka hur mottagliga individer är för motorisk träning i olika åldrar och på olika 

utvecklingsnivåer.  

 Gällande deltagandegrad vore det intressant att se närmare på vilka faktorer som 

påverkar föräldrarnas val att aktivt delta eller inte delta i interventionen, något som vi tror är 

avgörande för hur aktivt barnet blir i förlängningen. Kan man ta reda på dessa faktorer kan 

man också på ett annat sätt rikta interventionen för att nå flera föräldrar och på så sätt även 

fler barn.  
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Bilaga 1 
 

KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 

 

Frågeställningar:  

VAD? 
Ämnesord Synonymer 

Fundamental motor skills 

Motor control development 

Motor control test 

 

Fundamental movement skills 

 

Motor control evaluation 

 

VARFÖR? 

Vi valde dessa ämnesord eftersom de kändes relevanta för vår studie. Vi anpassade våra ämnesord 

efter de olika områdena vi undersökte, t.ex. motorik, motorisk utveckling, motoriktester etc.  

 

HUR? 
Databas Söksträng Antal  

Träffar 

Antal relevanta 

träffar 

PubMed 

 

 

Google Scholar 

Fundamental motor skills  

”Motor skills development  

Motor control test 

”Fundamental motor skills 

”Motor control development 

169 

4022 

9753 

615 

166 

3 

5 

0 

4 

0 

 

KOMMENTARER:  

Vi har även blivit tipsade om olika referenser angående motoriktester etc. som vi därmed ej 

har behövt söka efter. 

 



 

Bilaga 2 

 

Beskrivning av hur stationerna är konstruerade: 
 

 Rörelsestation Kontroll av.. Stationens utseende 
1 Rulla stock Rulla i sidled Två kortmattor efter varandra. (2x2,5 m, 

6 mm tjocka). Två stationer. 

2 Kullerbytta framåt 

Hjulning 

Rulla i sagitalplanet 

Rotera i frontalplanet 

Samma station som rulla stock. 

3 Stödja på raka armar 

mellan plintar. 

Stödja Två plintar, c:a 1.10 m höga, gärna raka 

plintar. 0,5 m avstånd mellan plintarna. 

Pallplint framför plinten. Två stationer. 

4 ”Flå katt i ringar” Gripa, hänga, rotera Ringar i huvudhöjd. Två ringpar. 

5 ”Bygga tak” 

Handstående 

Stödja Kortmatta mot ribbstol. Tejpade linjer 

70 cm samt 1,05 m från mattkant. (från 

ribbstolskant 40 cm samt 75 cm). Två 

stationer. 

Kortmatta mot vägg , ev. kortmatta på 

högkant mot väggen 

6 Kärnkast stillastående Kasta Avstånd till matta: 5 meter 

 

7 Kärnkast med ansats Kasta Avstånd till matta: 10 meter 

 

8 Sidhopp Grundformer i 

kombination 

Höjd på plint: åk.3 (80 cm) åk.6 samt 

åk.9 fl. (1m), åk.9 p. (1.20 m) 

Avstånd plint – satsbräda: åk.3 (35cm 

4:e hålet), åk.6 (45cm 5:e hålet), åk. 9 

(45 cm samt ev. 65 cm 5:e och 7:e 

hålet). Dubbla kortmattor att landa på. 

9 Rephoppning Grundformer i 

kombination 

Lätta plastrep 



 

10 Jämfota hopp samt 

enbenshopp 

Hoppa Små rockringar.  

Fem i rad, tre i bredd. 

11 Ta sig över/till hinder 

med hjälp av linor 

Grundformer i 

kombination 

Höjd på plint: åk.3 (80 cm), åk.6 och 

åk.9 fl.(1 m), Åk.9 p. (1.20 m) Avstånd 

bänk–lina (1.60 m), lina–plint (1.40 m) 

12 Åla under lågt hinder Åla Slalomkäppar som ligger tvärs över två 

bänkar i rad. Totalt fyra bänkar. Åla c.a 

4 meter. 

13 Balansgång 

framlänges och 

baklänges. Nedhopp. 

Balansera Höjd på bom: åk.3 (60cm), åk.6 

(70cm), åk.9 (80cm). Tre kortmattor 

under bommen. 

14 Bollbana Grundformer i 

kombination 

Koner med 1.60 m. avstånd i djupled 

(från konens bakre kant till nästa kons 

bakre kant) och 40 cm avstånd i sidled 

(mellan konernas innersta kanter) 

15 Kasta ärtpåsar i 

rockring 

Kasta 10 ärtpåsar kastas i stor rockring. 

Avstånd till bortre ringkant: åk.3 (4 m), 

åk.6 (4.5 m), åk.9 (5 m) 

 



 

Bilaga 3 
 

Idrottshögskolan                                                                                              
PROJEKT SKOLA-IDROTT-HÄLSA  

Marie Nyberg, Anna Tidén                                                                                                       

                                                                                                                                                   

Instruktioner och anvisningar för årskurs 3 
 Banan delas i tre delar med fyra till sex stationer 

 Pojkarna testas för sig och flickorna för sig.  

 Gruppen delas i tre mindre grupper.  

 Funktionärerna visar tydligt en gång och därefter sker en muntlig instruktion. Efter den muntliga instruktionen visar funktionären en gång 

till. Vissa stationer där det tar lång tid att visa, visas bara en gång och då kan mer muntlig instruktion behövas. Barnen får inte pröva eller 

öva. Rörelsetestet får endast göras om ifall det skett något missförstånd. 

 

 

 Rörelsestation 

 

Kontroll av.. 
Instruktioner 

1 Rulla stock. 

 
Rulla i sidled. 

 Kroppspänning och 

rumsuppfattning. 

Spänn kroppen, raka armar 

sträckta ovanför huvudet, 

rulla en sträcka åt vardera 

hållet. 

 

2 Kullerbytta framåt.  

 
Rulla i sagitalplanet.  

Rumsuppfattning samt 

kroppskontroll. 

Gör en kullerbytta framåt så 

”fint” som möjligt och kom 

upp till stående, helst utan 

att använda händerna vid 

uppgången. 

 

3 Stödja på raka armar 

mellan plintar. 
Stödja.  
Kroppsspänning, arm och bål- 

Häng på raka armar i två 

sekunder, gå sedan i lugn 



 

Förflyttning genom 

handgång. 

styrka samt stödjefunktion. takt sex ”steg” framåt eller 

till andra linjen på plinten 

 

4 ”Flå katt” i ringar. 

Rotera bakåt och 

framåt. 

 

Gripa, hänga, rotera. 
Rumsuppfattning samt 

kroppskontroll. 

Gör ”flå katt” –kullerbytta 

bakåt, sätt i fötterna med en 

lätt studs, direkt kullerbytta 

framåt tillbaka. 

 (Ev .två försök) 

5 ”Bygga tak” samt 

handstående. 

Stödja. Styrka, balans och 

kroppsspänning. 

Klättra baklänges till 

handstående, spänn 

kroppen. Gå med händerna 

till den innersta linjen. 

 

6 Kärnkast stillastående. Kasta.  

Kaströrelse 

Kasta mot tjockmattan så 

hårt du vill .Två bollar. 

 

7 Kärnkast med ansats. Kasta.  

Impulssteg samt kaströrelse. 

Nu får du ta sats och kasta 

en gång till. Två bollar. 

8 Sidhopp. Grundformer i kombination. 
Samordning av ansats, jämfota 

upphopp, stödja, rotera sidled 

samt landning i balans.  

Spring mot satsbrädan och 

gör jämfota avstamp, 

sidhopp och landa i balans. 

Händerna kan placeras åt 

vänster eller höger. 

Du kan om du vill göra ett 

hopp till och denna gång 

sträva efter att ha sätet 

ovanför händerna. (Visa 

handisättningen) 

9 

 

 

 

Rephoppning. 

10 hopp med 

mellanstuds 

10 jämfotahopp 

Grundformer i kombination. 
Samordning av armar och ben. 

”Timing med repbågen”. 

Hoppa 10 st. jämfotahopp 

med mellanstuds, hoppa 

sedan 10 hopp utan 

mellanstuds och därefter 10 



 

 10 springsteg springsteg. 

10 Jämfota hopp samt 

enbenshopp 
Hoppa. 

Koordination, dynamisk balans 

och kroppshållning 

Hoppa 5 hopp på högerben- 

vänd hoppa 5 hopp på 

vänster ben- vänd hoppa 5 

hopp jämfota. Vidrör ej 

ringarna. 

11 Ta sig över/till hinder 

med hjälp av linor. 
Grundformer i kombination. 
Styrka, gripa/greppa, ”timing”. 

Greppa linan högt, svinga 

dig till  sittande på plinten. 

12 Åla under lågt hinder. Åla. 

Diagonalt rörelsemönster. 

Åla under hindret, se på 

konen framför hindret och 

använd både armar och ben. 

Det gör inget ifall någon av 

pinnarna rör sig lite. 

13 

 

 

 

 

Balansgång 

framlänges och 

baklänges.  

 

Balansera. 

Dynamisk balans. 

Kroppshållning.  

 

 

Koncentration! Gå 

framlänges på bommen till 

sträcket. Gå baklänges 

tillbaka. 

 

14 Bollbana. 

 
Grundformer i kombination. 
Studsa under förflyttning samt 

riktningsförändringar.  

Kasta och fånga.  

Dribbla bollen slalom 

mellan konerna och byt 

hand om du vill. När du 

kommer till de två sista 

konerna skall du runda dem 

ett helt varv. Efter sista 

konen passar du bollen till 

funktionären som passar 

tillbaka den till dig. Välj 

hatighet/tempo själv. 

15 Kasta ärtpåsar i 

rockring. 10st 
Kasta  
med precision  

Koncentration! Kasta så 

många ärtpåsar som möjligt 

i rockringen. De skall  landa 

i rockringen, ej glida in. 



 

Underhandskast. 

 



 

 

Bilaga 4 

Protokoll för årskurs 3 

 

 

 

Rörelsestation 
Stora brister Små brister Tillfred- 

ställande 

Mycket 

tillfredställande 

Med precision,  

balans, tempo 

och rytm 

1 Rulla stock. 

 

    

2 Kullerbytta framåt.  

 

    

3 Stödja på raka armar mellan 

plintar. Förflyttning genom 

handgång. 

    

4 ”Flå katt” i ringar. 

Rotera bakåt och framåt. 

    

5 ”Bygga tak” samt ev. 

handstående 

    

6 Kärnkast stillastående. 

 

    

7 Kärnkast med ansats. 

 

    

8 Sidhopp. 

 

    

9 Rephoppning. 

10 hopp med mellanstuds 

10 jämfotahopp 

    



 

10 springsteg 

10 Jämfota hopp samt 

enbenshopp 

 

    

11 Ta sig över/till hinder med 

hjälp av linor. 

    

12 Åla under lågt hinder. 

 

    

13 Balansgång framlänges och 

baklänges. 

    

14 Bollbana. 

 

    

15 Kasta ärtpåsar i rockring 

 

ANTAL 

TRÄFF: 

 

 



 

Bilaga 5 
 

Rörelsebeskrivning årskurs 3 

 

 Rörelsestation Kontroll av.. 
Stora brister 

Små brister Tillfredställande Med precision,  balans 

tempo och rytm 

(mycket tillfredställande) 

 
1 Rulla stock. 

 
Rulla i sidled. 

Kroppspänning och 

rumsuppfattning. 

Svårigheter att rulla 

rakt, tappar rörelse-

riktningen. Ej 

sammanhållen 

rullning. Svag 

kroppsspänning. 

 

Tappar rörelse-

riktningen något. 

Händer och fötter 

används för att 

justera rörelse-

riktningen. God 

kroppsspänning. 

Rullar smidigt med 

bibehållen kropps-

spänning utan att 

förlora rörelse-

riktningen  

Rakt, jämnt tempo, med 

flyt och helt utan 

svårigheter 

2 Kullerbytta framåt.  

 
Rulla i 

sagitalplanet.  

Rumsuppfattning 

samt kroppskontroll. 

Svårigheter att rulla 

smidigt, ej samman-

hållen rullning, 

tappar rörelse-

riktningen och blir 

sittande. 

 

Fullföljer 

kullerbyttan med 

vissa svårigheter. 

Använder en eller 

båda händerna vid 

uppgång till stående. 

Rullar smidigt utan att 

tappa rörelse-

riktningen och 

avslutar stående 

Utför övningen med 

lätthet och med full 

kontroll 

3 Stödja på raka 

armar mellan 

plintar.Förflyttning 

genom handgång. 

Stödja.  
Kroppsspänning, 

arm och bål styrka 

samt stödjefunktion. 

Kan ej stödja på en 

arm i taget. Kan 

möjligen hänga stilla 

på båda armarna. 

 

Klarar några ”steg” Klarar utan 

svårigheter 

Stark, skulle kunna 

fortsätta en bit till. 

4 ”Flå katt” i ringar. 

Rotera bakåt och 
Gripa, hänga, 

rotera. 

Har ej tillräcklig 

styrka eller 

Klarar övningen  

med viss kantighet. 

Klarar utan 

svårigheter 

Utför övningen lätt och 

spänstigt 



 

framåt. 

 

Rumsuppfattning 

samt kroppskontroll. 

koordination för att 

utföra rörelsen. 

Vågar ej. 

 

5 ”Bygga tak” samt 

handstående. 

Stödja. Styrka, 

balans och 

kroppsspänning. 

Vågar ej. Orkar ej 

mer än 2-3 ”steg” 

och stannar vid 

första linjen . 

Svag kropps-

spänning,  

 

Stannar vid andra 

linjen. Svag kropps-

spänning (svank). 

Klarar av att klättra till 

handstående med 

bibehållen 

kroppsspänning och 

raka armar. 

Utför övningen med 

lätthet, god fart och full 

kontroll. Mycket god 

kroppsspänning. 

6 Kärnkast 

stillastående. 
Kasta.  

Kaströrelse 

Bristfällig 

kaströrelse, fel fot 

fram, ingen 

kroppsvridning, 

stöter iväg bollen. 

 

Utför kastet med 

vissa brister. 

Kan utföra kärnkast 

stöter ej iväg bollen. 

Väl avvägt kast i 

avseende riktning och 

styrka 

Kastet utförs med 

precision, tempo och 

rytm 

7 Kärnkast med 

ansats. 
Kasta.  

Impulssteg samt 

kaströrelse. 

Bristfällig 

kaströrelse, fel fot 

fram, ingen 

kroppsvridning, 

stöter iväg bollen. 

Utebliven eller 

orytmisk ansats utan 

acceleration. 

 

Utför ansatsen och 

kastet med vissa 

brister Kast i steget, 

inget stäm. 

Accelererande ansats 

som ger ökad kraft i 

kastet. 

Kastet utförs med 

precision, tempo och 

rytm. 

8 Sidhopp. Grundformer i 

kombination. 
Samordning av 

ansats, jämfota 

upphopp, stödja, 

rotera sidled samt 

Kan ej, vågar ej, 

kommer ej över. 

Mellanlandar på 

plinten, obalans i 

landning. 

Kommer över 

plinten men med 

bristande kontroll 

och balans. 

Koordinerad löpning, 

jämfotahopp, samlade 

ben i passagen över 

plinten. Landning med 

kontroll.  

Hoppet utförs med 

lätthet och med 

tyngdpunkten mitt över 

stödytan. 



 

landning i balans.  

 

 

9 Rephoppning. 

10 hopp med 

mellanstuds 

10 jämfotahopp 

10 springsteg 

Grundformer i 

kombination. 
Samordning av 

armar och ben. 

”Timing med 

repbågen”. 

 

 

Svårigheter att hålla 

igång hoppningen, 

fastnar ofta och får 

börja om, tungt och 

klumpigt. 

 

Svårigheter med 

någon av 

hoppvarianterna. 

Hoppar i ett jämnt och 

kontrollerat tempo i de 

tre varianterna. 

Hoppar spänstiga 

sviktande hopp i ett 

jämnt tempo. 

10 Jämfota hopp samt 

enbenshopp 
Hoppa. 

Koordination, 

dynamisk balans och 

kroppshållning 

Stor galopp, tungt 

och ospänstigt. 

Svårigheter att hålla 

balansen samt hoppa 

i en följd. 

Svårigheter med 

balansen. Stor 

olikhet mellan höger 

och vänster. 

 

Klarar hoppen men 

med små avbrott och 

bristande spänst. 

Lite ojämnt. 

Hoppar jämnt och 

rytmiskt utan avbrott. 

Balans, lika på höger 

och vänster.  

Hoppar spänstigt med 

bibehållet tempo. 

11 Ta sig över/till 

hinder med hjälp 

av linor. 

Grundformer i 

kombination. 
Styrka, gripa/greppa, 

”timing”. 

 

 

Tappar greppet, 

kommer ej över eller 

upp på hindret.  

Tar sig över med 

vissa svårigheter. 

Tar sig över utan 

problem. 

Tar sig över med styrka 

och lätthet. 

12 Åla under lågt 

hinder. 
Åla. 

Diagonalt 

rörelsemönster. 

Stora svårigheter att 

ta sig framåt 

smidigt. Ena eller 

båda benen släpar. 

Ev. passgång 

Vissa svårigheter 

och långsamt tempo. 

Något ojämnt arbete 

med armar och ben. 

Smidig växling mellan 

hö och vä diagonal 

rörelse. 

Ålar korrekt i ett högt 

och jämnt tempo. 



 

 

 

13 

 

Balansgång 

framlänges och 

baklänges. 

Balansera. 

Dynamisk balans. 

Kroppshållning. 

Rör sig långsamt, 

osäkert och 

försiktigt, trillar ner. 

Inga svårigheter vid 

balansgång framåt, 

viss försiktighet vid 

balansgång bakåt. 

Jämnt tempo med 

bibehållen god balans 

såväl bakåt som 

framåt. 

Balansgång framåt och 

bakåt med stor säkerhet. 

14 Bollbana. 

 
Grundformer i 

kombination. 
Studsa under 

förflyttning samt 

riktnings-

förändringar.  

Kasta och fånga.  

Tappar bollen, kan 

ej släppa bollen med 

blicken, 

okontrollerat 

rörelsemönster. 

Något orytmiskt 

dock utan större 

problem. 

Dribblar utan 

svårigheter, kan 

görariktnings-

förändringar. Klarar 

av att kasta och fånga 

under rörelse. 

 

Växlar hand och kan 

lyfta blicken från bollen. 

God fart och rytm. 

15 Kasta ärtpåsar i 

rockring. 10st 
Kasta  
med precision  

Fyll i antal ärtpåsar i 

rockringen. 

 

   

 

 

 

 

 


