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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra den funktionella motoriken och allsidiga 
rörelsekompetensen hos elever från idrottsklasser respektive dans/musikalklasser.  

 
– Hur väl utvecklad är den allsidiga rörelsekompetensen hos elever i idrotts- 

respektive dans/musikalklasser? 
– Hur väl utvecklad är den funktionella motoriken hos elever i idrotts- respektive 

dans/musikalklasser? 
– Vilka andra faktorer än klassprofilering har betydelse för elevernas funktionella 

motorik och allsidiga rörelsekompetens? 
 
Metod 
De två urvalsgrupperna bestående av 29 elever från dans/musikalklasser och 59 elever från 
idrottsklasser genomförde NyTidstestet, ett motoriktest baserat på motoriska grundformer, 
kombinationsmotorik och idrottsspecifika grundformer. Eleverna vägdes och mättes vid 
testtillfällena och fick fylla i en enkät som behandlade fysisk aktivitet och träningsvanor. 
Ovanstående faktorer relaterades till resultatet i motoriktestet och bearbetades i Excel och 
SPSS, signifikansnivån sattes till p<0,05.  
 
Resultat 
Ungefär hälften av eleverna i de båda urvalsgrupperna hade en tillfredställande allsidig 
rörelsekompetens. Beroende på klassprofilering uppvisades olika resultat när det gäller den 
funktionella motoriken – totalt hade eleverna från idrottsklasserna bättre resultat på 6 av 18 
enskilda stationer jämfört med 5 av 18 stationer för eleverna i dans/musikalklasserna. Den 
allsidiga rörelsekompetensen och funktionella motoriken påverkades av kön och fysisk 
aktivitetsgrad. I undersökningen hade BMI endast betydelse för resultatet på 2 av 18 
enskilda stationer. 
 
Slutsats 
Vår slutsats med undersökningen är att en låg andel elever ur både idrotts- och 
dans/musikalklasserna hade en tillfredställande allsidig rörelsekompetens och funktionell 
motorik. En hög grad av fysisk aktivitet och en mångfald av aktiviteter hade en större 
betydelse än klassprofilering för den motoriska förmågan. 

  



Förord 
 

Vår förhoppning är att den här uppsatsen ska ge en inblick i och ökad förståelse för 

relationen mellan fysisk aktivitet och motorisk förmåga. Den riktar sig främst till 

idrottslärare men även till andra aktörer som arbetar med fysisk aktivitet för barn och 

ungdomar. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som på olika sätt bidragit till den här uppsatsen. 

Framför allt till vår handledare Björn Sandahl för ovärderliga synpunkter och stöd under 

arbetets gång, men också till de elever och lärare som deltog i studien. Vi vill också tacka 

de studenter på GIH som genomförde pilotstudien och kom med värdefulla synpunkter på 

enkäten. Ett särskilt tack till Stefan Falk och Henrik Schölin för deras värdefulla medverkan 

vid testtillfällena, samt till Marie Nyberg och Anna Tidén för deras hjälp vid vårt arbete 

med NyTidstestet.  

 

Gymnastik- och idrottshögskolan 

Stockholm, april 2006 

 

 

Marco Mazza Klemi   Johan Wahlberg 
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1. Inledning 
 

1.1. Introduktion 
Det har i studier visats att dålig motorik kan bidra till fysisk inaktivitet.1 Statens 

folkhälsoinstitut konstaterar att det i sin tur kan ha en negativ inverkan på individens 

fysiska, psykiska och sociala hälsa. Vidare menar de att ungdomar och socialt sårbara 

grupper drabbas hårdast av övervikt och brist på fysisk aktivitet.2 Därför anser vi det är 

viktigt att skolan och vi som idrottslärare skapar möjligheter för eleven att utveckla sin 

motoriska förmåga, något som också kursplanerna i ämnet idrott och hälsa påpekar.3  

 

Vi anser att det är en viktig del av idrottslärarens profession att känna till vilka fysiska 

aktiviteter som gynnar elevers motoriska utveckling på ett optimalt sätt. Den här uppsatsen 

ska försöka besvara om allsidig fysisk aktivitet utvecklar elevers motorik bättre än en 

specifik träningsform. Frågan är hur man skall gå till väga för att på bästa sätt förbättra 

elevernas motorik? Vilket arbetssätt är det mest rätta? Ska fokus ligga på specifika eller på 

en större mångfald av fysiska aktiviteter?  

 

Vi är båda musikintresserade och tycker det är både roligt och givande att arbeta med dans 

och rörelser till musik. Därför förefaller det sig för oss naturligt att undersöka hur pass väl 

utvecklad motoriken är hos skolelever som praktiserar mycket dans.  Resultaten kommer vi 

att jämföra med elever som går i idrottsklasser. 

 

Vårt eget intresse har alltså till stor del präglat innehåll och utformning i detta arbete. I 

kursplanen för idrott och hälsa lyfts dock dans fram som en av fyra enskilda aktiviteter.4 

Finns det fler skäl till detta än att dans är ett kulturarv och socialt samspel som ska föras 

                                                 
1 Se exempelvis; Ingegerd Ericsson; Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – En 
interventionsstudie I skolår 1-3 (Reprocentralen, Lärarutbildningen, Malmö högskola, 2003, Malmö). 
2 Statens Folkhälsoinstitut; Liselotte Schäfer-Elinder; Handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk 
aktivitet i befolkningen; 2006-03-08 <http://www.fhi.se/templates/Page____791.aspx> (2006-04-04). 
3 Skolverket; Kursplaner och betygskriterier Idrott och Hälsa; 2006-04-04; 
<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0506&infotyp=23&skolform=11&id=3872&extra
Id=2087> (2006-04-04). 
4 Ibid. 
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vidare till kommande generationer? Frågan är om dans, till skillnad från andra specifika 

idrotter, nämns i kursplanen för att rörelse till musik är optimal motorisk träning? 

 

1.2. Forskningsläge 
I studier som fokuserar på motorik diskuterar ett flertal effekter av fysisk aktivitet och 

motorisk träning. Av dessa har vi urskiljt två inriktningar, medicin och pedagogik. Det 

medicinska området behandlar exempelvis studier om effekter på motorisk färdighet hos 

strokepatienter och hos barn med Cerebral Pares.5  

 

1.2.1. Motorisk träning 

Inom pedagogiken har det gjorts studier kring bl.a. barns grovmotorik, inlärning och 

koncentrationsförmåga. Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (MUGI) var ett 

utvecklingsarbete framtaget av Ingegerd Ericsson, fil. dr. i pedagogik. Vid 

utvecklingsarbetet av MUGI framställdes ett observationsschema som användes för 

bedömning av barns motorik. Ericsson lät alla sexåringar från tre förskolor i Lund få 

motorisk träning 60 minuter per vecka under ett års tid. Delresultat från studien fastslog att 

extra motorisk träning i förskolan gav positiva effekter för barns grov- och finmotorik samt 

perception.6 Att grovmotoriken kan förbättras med hjälp av träning påvisades även av Tom 

Humphries, med. dr. i pediatrik. En kanadensisk grupp om 103 barn mellan fyra och nio år 

med inlärningssvårigheter fick perceptuell motorisk träning tre timmar per vecka i 24 

veckor. Resultaten visade på att den grovmotoriska förmågan förbättrades av perceptuell 

motorisk träning, men däremot fann studien inga belägg för att visuell perception, språklig 

och kognitiv förmåga stärktes av träningen.7 

 

                                                 
5 Se exempelvis: Nancy Bonifer, Kristin Anderson, David Arciniegas; ”Constraint-induced movement therapy 
after stroke: efficacy for patients with minimal upper-extremity motor ability”; Archive of Physical Medicine 
and Rehabilitation; 86 (2005:9) s. 1867-1873 eller 
Netta Harries, Michael Kassirer m.fl; “Changes over years in gross motor function of 3-8 year old children 
with cerebral palsy: using the Gross Motor Function Measure (GMFM-88)”; The Israel Medical Association 
journal; 6 (2004:7) s. 408-411. 
6 Ericsson; s. 18. 
7 Tom Humphries, Megan Wright m.fl; “A comparison of the effectiveness of sensory integrative therapy and 
perceptual-motor training in treating children with learning disabilities”; Journal of developmental and 
behavioral pediatrics; 13 (1992:1) s. 31-40. 
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I Bunkefloprojektet, ett interventionsprojekt kring hälsofrämjande livsstil bland skolbarn, 

gjordes motorikobservationer enligt MUGI-modellen.8  I studien konstaterades att inte bara 

barns grovmotorik, utan även skolprestationen i svenska och matematik förbättrades av 

utökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan.9 Enligt psykologen Paul Parnevi finns 

det ett starkt samband mellan motorisk och språklig utveckling. För att språket och 

tankeförmågan ska utvecklas krävs att all motorik automatiseras. Han bedömer att så länge 

som barnets medvetande styr rörelserna kan ingen kognitiv och språklig utveckling ske 

eftersom hjärnan är upptagen av annat.10   

 

Marie Nyberg och Anna Tidén, högskoleadjunkter i idrott på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm (GIH), hävdar att det även finns en social aspekt av en väl 

utvecklad motorik. Barn med en god motorisk förmåga har lättare att deltaga i lek, spel och 

idrott och de uppvisar ofta ett gott självförtroende och en positiv självbild. I jämförelse med 

barn som inte är lika motoriskt skickliga åtar de sig ofta ledarroller och behandlas bättre av 

vuxna.11 Liksom Nyberg och Tidén menar både Ericsson och Mia Pless, fil. dr. i pediatrik, 

att den motoriska förmågan har betydelse för deltagandet i fysisk aktivitet: 
 

“The children who need less training to achieve a skill may soon perceive their motor 

competence as high, and they may feel motivated to participate in physical activities. 

However, for children who are physically less competent there is a risk that the 

participation may result in a vicious circle. The children with low motor competence 

may as time passes choose not to participate in any physical activity at all.”12 

 

”De barn som har dålig kondition och dåligt utvecklad motorik kommer ofta in i en ond 

cirkel med mindre och mindre fysisk aktivitet; de är fysiskt passiva på sin fritid och deltar 

ej i de frivilliga idrottsföreningarnas utbud.”13 

                                                 
8 Ericsson; s. 101-104. 
9 Ibid; s. 128-129, 134-135, 152-160. 
10 Paul Parlenvi, Birgitta Sohlman; Lär med kroppen – det fastnar I huvudet (Utbildningsradion, 1985, 
Växsjö) s. 55. 
11 Marie Nyberg, Anna Tidén; Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar – En kartläggning av 
skolelevers funktionella motorik; Rapport nr 5 i serien Skola-Idrott-Hälsa (Stockholm, Gymnastik- och 
Idrottshögskolan, 2006) s.25, 33. 
12 Mia Pless; Uppsala University, Publications; Developmental co-ordination disorder in pre-school children: 
Effects of motor skill intervention, parents' descriptions, and short-term follow-up of motor status; 2006-03-
14; <http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_uu_diva-615-1__fulltext.pdf> (2006-03-14). 
13 Ericsson; s. 12. 
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De påpekar att motoriskt dåligt utvecklade barn ofta hamnar i en ond cirkel. Deras dåliga 

motorik gör att de idrottar allt mindre vilket i sin tur ytterligare kan försämra den motoriska 

förmågan.  

 

1.2.2. Motorisk status 

Det har fastslagits att god motorik och motorisk träning har ett flertal positiva effekter. 

Nyberg och Tidén konstaterade dock att kartläggningen av svenska barn och ungdomars 

funktionella motorik var bristfällig.14 Därför genomförde de en motorikstudie inom 

ramarna för forskningsprojektet Skola – Idrott – Hälsa (SIH-projektet). Studien utfördes på 

1 713 elever från skolår tre, sex och nio. Syftet med motorikstudien var bl.a. att kartlägga 

barn och ungdomars funktionella motorik och allsidiga rörelsekompetens, samt att 

identifiera skillnader mellan olika åldrar och kön.15 En liknande studie gjordes av 

Department of Health i Australien där den grundläggande rörelseförmågan hos elever från 

18 grundskolor undersöktes i projektet ”Move it Groove it”. Barnen testades och bedömdes 

efter en tregradig skala i flertalet motoriska övningar som kasta, fånga, hoppa och 

balansera.16 

 

Resultaten från båda studierna pekade på att den motoriska färdigheten hos många elever 

var bristfällig. I ”Move it Groove it”-studien bedömdes knappt hälften av barnen ha bra 

eller mycket bra grundläggande rörelseförmåga och de resterande ansågs ha dålig 

grundläggande rörelseförmåga.17 Kartläggningen inom SIH-projektet visade att knappt 40 

procent av eleverna i skolår nio (n=560), och ungefär 55 procent av eleverna från skolår tre 

(n=518) hade stora eller små brister i den allsidiga rörelsekompetensen.18 Även i Ericssons 

interventionsstudie hade nästan 50 procent av eleverna i skolår ett och två (n=245) brister 

eller stora brister i sin motoriska förmåga.19 

 

                                                 
14 Nyberg och Tidén; s.17. 
15 Ibid; s. 35-36. 
16 NSW Department of Health; Move It Groove It – physical activity in primary schools; 2006-02-09 
<http://www.health.nsw.gov.au/pubs/a-z/m.html> (2006-03-14) s.1, 15-16. 
17 Ibid; s.30-31. 
18 Nyberg och Tidén; s. 56-58. 
19 Ericsson; s. 118. 
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Ericsson fann också i sin studie att flickor var mer motoriskt skickliga än pojkar i skolår 

två.20 I SIH-studien konstaterades dock att pojkar är mer motoriskt skickliga än flickor.21 

Nyberg och Tidén menade att detta kan bero på graden av fysisk aktivitet hos eleverna där 

pojkar gynnas av den rådande genusordningen.22 I studien visade det sig att ålder har större 

betydelse för den motoriska färdigheten än kön – fler elever i skolår sex och nio bedömdes 

vara mer motoriskt skickliga än elever i skolår tre. Spridningen var dock större inom 

grupperna (kön och ålder) än mellan dem.23  

 

Nyberg och Tidén kom även fram till att Body Mass Index (BMI) och fysisk aktivitetsgrad 

hade stor betydelse för den allsidiga rörelsekompetensen. De visade att normalvikt och en 

hög aktivitetsgrad relaterades till bättre motorik.24 Däremot diskuterade författarna inte 

vilken typ av fysisk aktivitet som skulle kunna leda till den mest effektiva motoriska 

utvecklingen. 

 

1.2.3. Dans och motorik 

Gunvor Digerfeldt, fil. dr. menade i sin doktorsavhandling på att danslek, en undervisning i 

dans som bygger på leken som kreativ aktivitet, bl.a. utvecklar den fysiska 

rörelsekvaliteten, kroppsuppfattningen, anpassningsmotoriken, styrkan och balansen hos 

förskolebarn.25 I likhet med Digerfeldt gav danspedagogen och forskaren Erna Grönlund 

exempel på att också funktionshindrade barns rörelseförmåga, koordinationsförmåga, 

balans och kroppsuppfattning förbättrades av danslek.26 

 

I en Kroatisk undersökning av professor Radmila Kostić m.fl. kring motoriska effekter av 

dans deltog 60 barn mellan 5,5 och 6,5 år. Barnen fick tre gånger i veckan under fyra 

månader (totalt 48 timmar) genomföra för förskolebarn anpassad folkdans, pardans, 

                                                 
20 Ericsson; s. 119-120. 
21 Nyberg och Tidén; s. 58-60. 
22 Ibid; s. 73. 
23 Ibid; s. 59-60. 
24 Ibid; s. 60-62. 
25 Gunvor Digerfeldt, Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek (Almqvist och Wiksell, 
1990, Malmö) s. 17, 123-139. 
26 Erna Grönlund; Danslek med rörelsehindrade barn – att uppleva och uttrycka känslor i dans (Natur och 
Kultur, 1988, Lund) s. 147. 
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rytmlekar och dansimprovisation. Motoriska faktorer som testades var flexibilitet, styrka, 

balans, koordination och snabbhet, varav signifikanta förbättringar kunde urskiljas i 

samtliga faktorer utom snabbhet.27 Samma författare pekade i en annan studie på att det 

finns en relation mellan dans och motorisk förmåga. Hon fann där ett starkt positivt linjärt 

samband mellan att vara duktig i folkdansen ”Moravac” och motorisk förmåga.28 

Zachopoulou, professor i idrottsvetenskap, m.fl. konstaterade också att förskolebarns 

motoriska förmåga förbättrades av musik och rörelse. I deras undersökning på 90 

förskolebarn uppmättes större positiva resultat i styrka och balans efter ett tvåmånaders 

musik- och rörelseprogram jämfört med barn som hade vanlig idrottsundervisning i 

skolan.29 

 

1.2.4. Sammanfattning 

I flera av ovan nämnda studier konstateras att ca 50 procent av barnen hade brister i den 

motoriska förmågan. Samtidigt har studier visat att god motorik bidrar till förbättrade 

skolprestationer i svenska, matematik och språklig förmåga. Dessutom bidrar en väl 

utvecklad motorik till social utveckling som kan leda till bättre självförtroende. Att fysisk 

aktivitet bidrar till en gynnsam motorisk utveckling råder det inget tvivel om.  

 

Däremot saknas det studier om vilken fysisk aktivitet som bidrar till den mest effektiva 

motoriska utvecklingen. Handlar det om att vara fysiskt aktiv i ett brett perspektiv eller 

finns det specifika aktiviteter som gynnar den motoriska utvecklingen bäst? Dans, danslek 

och rörelseträning till musik utvecklar rörelsekvaliteter och rörelsekompetensen hos barn. 

Kan det tänkas vara så att dans och dansträning bidrar till en bättre motorik än fysisk 

aktivitet i allmänhet?  

 

                                                 
27 Radmila Kostić m.fl University of Niš, Serbia and Montenegro;; The influence of dance structures on the 
motor abilities of preschool children; 2006-03-31 <http://facta.junis.ni.ac.yu/facta/pe/pe2002/pe2002-08.pdf> 
(2006-03-31). 
28 Radmila Kostić m.fl; University of Niš, Serbia and Montenegro; Predicting the performance of the 
“Moravac” folk dance on the basis of motor abilities; 2006-03-31 
<http://facta.junis.ni.ac.yu/facta/pe/pe2004/pe2004-04.pdf> (2006-03-31). 
29 Evridiki Zachopoulou m.fl; ”The effects of a developmentally appropriate music and movement program 
on motor performance” Early Childhood Research Quarterly; 19 (2004) s. 631-642. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra den funktionella motoriken och allsidiga 

rörelsekompetensen hos elever från idrottsklasser respektive dans/musikalklasser. 

 

– Hur väl utvecklad är den allsidiga rörelsekompetensen hos elever i idrotts- 

respektive dans/musikalklasser? 

– Hur väl utvecklad är den funktionella motoriken hos elever i idrotts- respektive 

dans/musikalklasser? 

– Vilka andra faktorer än klassprofilering har betydelse för elevernas funktionella 

motorik och allsidiga rörelsekompetens? 

 

1.4. Definitioner 
Motorik definieras enlig nationalencyklopedin som rörelseförmåga, rörelsemönster; även 

studiet av hur människans rörelser utvecklas och lärs in. En motorisk rörelse kan vara enkel 

eller komplex, genetiskt bestämd eller inlärd.30  

 

Grovmotorik är rörelser där stora muskelgrupper aktiveras och samspelar, exempelvis åla. 

Detta kan jämföras med finmotorik där små muskelgrupper används såsom att skriva. 

Grovmotorisk färdighet är en förutsättning för finmotorisk utveckling.31 

 

Grundformer är rörelser som involverar hela kroppen. Dessa är rulla, åla, stödja, krypa, gå, 

balansera, springa, hoppa, hänga, klättra, kasta och fånga.32 

 

Kombinationsmotorik omfattar enskilda grundformer i interaktion. Exempel på detta är 

simning eller hjulning, där grundformerna arm och bentag samt stödja och rotera 

samverkar.33 

                                                 
30 Nationalencyklopedin; Nationalencyklopedin och språkdata; 2006-04-12 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=259519&i_word=grovmotorik&i_h_text=1&i_rphr=grovmo
torik> (2006-04-12). 
31 Ibid. 
32 Nyberg och Tidén; s.26. 
33 Se Nyberg och Tidén; s. 26 och Olle Åhs; Utveckling genom lek och idrott (Natur och kultur, 1986, 
Stockholm) s. 33. 

 11



Idrottsspecifika grundformer är rörelser som utvecklats i förhållande till specifika 

idrottsgrenar utifrån de grovmotoriska grundformerna. I exempelvis bollspel har 

grundformerna kasta och fånga utvecklats och förfinats till bl.a. att studsa, dämpa och slå. 

Inom gymnastik har den idrottsspecifika grundformen volt utvecklats ur grundformerna 

rulla och rotera.34 

 

Funktionell motorik relateras till en specifik rörelse. Situationen ställer krav på vilken typ 

av rörelse som ska utföras och dess funktionalitet bestäms av hur väl utvecklad och 

ändamålsenlig rörelsen är. Funktionell motorik kan innefatta både grovmotorik och 

finmotorik, men även motoriska och idrottsspecifika grundformer.35 I vår studie motsvaras 

den funktionella motoriken av de enskilda stationerna. 

 

Allsidig rörelsekompetens syftar på ett allsidigt motoriskt kunnande, innefattande motoriska 

grundformer, kombinationsmotorik och idrottsspecifika grundformer, som möjliggör 

deltagande i lek, spel och idrott.36 I vårt fortsatta arbete benämns den allsidiga 

rörelsekompetensen även som motorikprofil. 

                                                 
34 Nyberg och Tidén; s.29. 
35 Tolkning efter Nyberg och Tidéns resonemang; s. 25-34. 
36 Ibid; s.25. 
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1.5. Analysverktyg 

1.5.1. Uppbyggnad 

För att bedöma elevernas allsidiga rörelsekompetens har Nyberg och Tidéns ”NyTidstest” 

använts. Testet består av 18 stationer vilka baseras på de motoriska grundformerna 

balansera, krypa, klättra, åla, hänga, kasta, stödja, fånga, rulla/rotera, hoppa/landa, gå och 

springa. Grundformerna är gemensamma och grundläggande för individens fortsatta 

rörelseutveckling samt användbara och i vissa fall nödvändiga för lek, spel och idrott. 

Stationerna mäter den funktionella motoriken och bildar tillsammans en helhet som 

representerar den allsidiga rörelsekompetensen hos individen.37 

 

Utav de 18 stationerna bygger alla på slutna färdigheter, closed skills, dvs. de har en hög 

grad av förutsägbarhet. Åtta stationer består av grundformer, exempelvis åla och stödja. Tio 

består av en kombination av grundformerna, dvs. en blandning av flera grundformer som 

t.ex. stödja och rotera.38 En presentation av de olika stationerna görs i bilaga A. 

 

Testet är konstruerat så att det inte ska favorisera något kön eller individer med en specifik 

idrottserfarenhet. Därför bygger det inte heller på kvantitativa mätbara resultat som höjd, 

längd eller hastighet. Istället görs en kvalitativ bedömning utav elevens rörelsemönster där 

bedömningskriterierna är ”stora brister” (en poäng), ”små brister” (två poäng), 

”tillfredsställande” (tre poäng) och ”mycket tillfredsställande” (fyra poäng).39 Undantaget 

är stationen ”kasta ärtpåsar” där 0-3 träffar ger en poäng, 4-5 träffar två poäng, 6-8 träffar 

tre poäng och 9-10 träffar fyra poäng. Kriterierna för samtliga stationer redovisas i  

bilaga B. 

 

Poängsumman av 16 stationer motsvarar elevens motorikprofil, således blir det lägsta 

värdet som kan uppnås 16 poäng och det högsta 64 poäng. De två stationer som inte 

inräknas är handstående och hjulning vilket beror på att dessa grundformer kräver en större 

motorisk färdighet och inte är anpassade för yngre åldrar (skolår tre). Enligt Nyberg och 

Tidén ska jämförelser kunna göras mellan yngre och äldre barn varför dessa stationer inte 
                                                 
37 Nyberg och Tidén; s. 13, 25 och 41-42. 
38 Ibid; s. 31-32, 43. 
39 Ibid; s. 41-47, 54. 
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ska ingå i motorikprofilen. Motorikprofilen används för att bedöma elevernas allsidiga 

rörelsekompetens enligt konstruktörernas poängintervaller:40 

 

Poängintervall 16 – 32 poäng. 

Motsvarar stora och små brister på samtliga stationer. 

Poängintervall 33 – 40 poäng. 

Motsvarar små brister på hälften av stationerna och tillfredsställande på övriga. 

Poängintervall 41 – 48 poäng. 

Motsvarar tillfredsställande på fler än hälften av stationerna. 

Poängintervall 49 – 64 poäng.  

Motsvarar tillfredsställande och mycket tillfredställande på samtliga stationer. 

 

Då vi uttalar oss om tillfredsställande motorik och tillfredsställande allsidig 

rörelsekompetens syftar vi på de två senare poängintervallerna, dvs. 41 – 64 poäng. 

 

I likhet med Nyberg och Tidén har de enskilda stationerna jämförts mellan 

urvalsgrupperna, således även handstående och hjulning, de två stationer som inte ingår i 

motorikprofilen. 

 

1.5.2. Validitet och reliabilitet 

Konstruktörerna av testet har visat att korrelationen mellan de olika rörelserna som ingår är 

lågt med en spridning på –0,002 till 0,63. Den bästa korrelationen fanns mellan stationerna 

stillastående kast och kast med ansats och den lägsta mellan stationerna hopprep och 

stillastående kast. Konstruktörerna menade därför att det för bedömning av den allsidiga 

rörelsekompetensen är viktigt att testet innehåller många stationer som mäter olika 

varianter av grundformer och rörelsemönster.41  

 

Testkonstruktörerna har även gjort analyser av testets reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet som visar hur likartat elevernas prestationer har bedömts av två 

                                                 
40 Nyberg och Tidén; s. 45-47, 54-55. 
41 Ibid; s. 48-49. 
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olika funktionärer.42 Reliabilitetsanalysen visade att elever kan förbättra sina prestationer 

om de får göra testet en gång till vid ett senare tillfälle.43 Därför är det viktigt att testet 

genomförs på de olika grupperna efter samma förutsättningar och förhållanden.  

                                                 
42 Nyberg och Tidén; s. 49. 
43 Ibid; s. 49. 
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2. Metod 

 
2.1. Urval 
Urvalet begränsades utifrån tidsramarna för uppsatsen. Vi ansåg att 50 elever från vardera 

urvalsgruppen, klasser med inriktning dans/musikal samt klasser med inriktning idrott (och 

hälsa), var ett lämpligt antal. För att möjliggöra jämförelser gick samtliga elever i studien i 

skolår nio. Den begränsade tiden medförde att urvalet inte blev representativt. Vi bestämde 

oss för att söka skolor från närliggande områden där fyra kommuner i Stockholms län 

utsågs att delta i urvalsförfarandet. 

 

Via kommunernas hemsidor sökte vi efter profilklasser. För att få delta var kravet att 

kommunen hade minst en klass med dans/musikalinriktning. Två kommuner saknade 

dans/musikalklasser varför dessa uteslöts från studien. Totalt fanns i de två kvarvarande 

kommunerna fem skolor med dans/musikalklasser och sex med idrottsklasser (ej 

specialidrottsklasser).  

 

Efter kontakt med skolorna fann vi att idrottsklasserna hade fler elever än vad 

dans/musikalklasserna hade. Ett obundet slumpmässigt urval gjordes därför bland skolorna 

med idrottsklasser för att få urvalsgrupperna lika stora. Efter urvalet tillfrågades skolorna, 

fem med dans/musikalklasser och fyra med idrottsklasser, om deras profilklass önskade 

delta i studien. Två skolor med dans/musikal- och tre skolor med idrottsklasser valde att 

delta. Bortfallet bland skolorna var 44 procent.  

 

Det totala antalet elever som genomförde motorikbanan var 88 personer, 29 från 

dans/musikal- och 59 från idrottsklasserna. Det externa bortfallet var i de båda 

undersökningsgrupperna totalt 20 elever (18 procent, 20 av 111) och det interna var totalt 

tre elever (3 procent, 3 av 91). 
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2.2. Metodval 
För att besvara syftet och frågeställningarna genomförde urvalsgrupperna en motorikbana 

där elevernas funktionella motorik bedömdes med metoden systematisk observation.44 

Valet av motoriktest gjordes för att möjliggöra en jämförelse med SIH-projektet, då 

studiens resultat kan sättas in i ett större sammanhang. Motorikbanan finns beskriven under 

avsnittet ”Analysram”. Urvalsgrupperna vägdes och mättes i samband med testerna och 

eleverna fick även fylla i en enkät bestående av 17 frågor om fysisk aktivitet och 

träningsvanor.45 

 

2.3. Procedur 
För att lära oss motorikbanan studerade vi Nyberg och Tidéns instruktionsvideo där de 

olika stationerna instrueras och där ett korrekt, dvs. ett mycket tillfredställande, utförande 

visas.46 Därefter genomfördes en pilotstudie på tio studenter från GIH.  

 

Klasserna i studien fick välja om de ville utföra testerna på GIH eller på sina egna skolor. I 

de fall de önskade genomföra testet på sina skolor var kravet att delar av utrustningen 

skulle finnas på respektive skola.47 Tre skolor valde att genomföra testet på sin skola och 

två skolor på GIH. 

 

Motorikbanan konstruerades enligt de instruktioner som ”NyTidstestet” givit. Beroende på 

salarnas utformning kom banan att se lite olika ut, däremot var varje station identisk oavsett 

lokal. 

 

Vid genomförandet delades klasserna upp i grupper på sex till tolv elever. En utav 

författarna (samma person under samtliga tester) visade och förklarade hur genomförandet 

skulle gå till varefter eleverna en i taget genomförde stationen.48 Då alla utfört en station 

förevisades nästa. Den andra författaren gjorde bedömningen av elevernas prestation enligt 

                                                 
44 Nyberg och Tidén; s. 37. 
45 Se bilaga C. 
46 Finns i författarnas ägo. 
47 Se bilaga D. 
48 Se bilaga E. 
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de förutbestämda kriterierna. Trots att interbedömarreliabiliteten visat att samständigheten 

är god valde vi att använda samma observatör vid de olika testtillfällena för att minska 

risken för olika (felaktiga) bedömningar. 

 

De individuella resultaten visades inte för de medverkande eleverna. I enlighet med 

NyTidstestet fick eleverna inte träna på att utföra stationerna i förväg. Enligt 

rekommendationer från Nyberg och Tidén fick de endast göra om stationerna i de fall de 

uppenbarligen missförstått instruktionen. På stationer med kombinationsmotorik och 

idrottsspecifika grundformer fick eleverna två försök för att kunna anpassa fart- och 

kraftinsats.49 På grund av tidsbrist fick dock några klasser bara ett försök. Enbart det första 

försöket räknades med i studien.  

  

2.4. Databearbetning 
Motorikprofilen, de enskilda stationerna samt det sammanlagda resultatet av de åtta 

grundformsstationerna relaterades till klasstillhörighet och i likhet med SIH-studien även 

till BMI, fysisk aktivitet och kön. 

 

Ett aktivitetsindex togs fram genom att fråga 10 och 14 i enkäten summerades där Person A 

gav en poäng, Person B två poäng, Person C tre poäng, Person D fyra poäng och Person E 

fem poäng.50 Poängsumman, dvs. ett värde mellan två och tio bedömdes enlig följande: 

 

2 p  = Person A 

3-4 p  = Person B 

5-6 p  = Person C 

7-8 p  = Person D 

9-10 p  = Person E 

 

På liknande sätt summerades antalet timmar i dans respektive övrig fysisk aktivitet på 

skoltid och fritid. 

                                                 
49 Nyberg och Tidén; s. 48. 
50 Se bilaga C. 
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Samtliga data bearbetades i Excel och Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

En statistisk jämförelse gjordes med Spearmans rangkorrelation och Mann-Whitney U-test 

där signifikansnivån för jämförelsen sattes till p<0,05. Samtliga resultat är signifikanta om 

inte annat anges. 

 

2.5. Tillförlitlighet 
En pilotstudie genomfördes dels för att instruktionerna skulle bli samständiga, dels för att 

bedömningen av prestationerna skulle bli tillförlitlig. Enkäten granskades av andra 

studenter från GIH och reviderades. 

 

Valet av kommuner var inte ett representativt urval utan gjordes utifrån de tidsramar som 

givits. Därför kan man inte med säkerhet säga att våra resultat är tillförlitliga med skolor i 

andra städer. Till exempel kan urvalet av dansklasser skilja sig och utbudet av elever som 

väljer profiler kan också variera beroende på vart skolan ligger. 

 

Liksom Nyberg och Tidén konstaterar vi att salarnas utformning kan ha haft betydelse för 

resultatet.51 Förutsättningarna varierade och såväl takhöjd, plintarnas utformning, 

bommarnas längd och salarnas storlek skiljde sig åt. Det tyder på att resultat från enskilda 

stationer kan ha en sämre tillförlitlighet än motorikprofilen där summan av 16 enskilda 

stationer, dvs. en allsidighet, mättes.  

 

Vi tror att det framförallt var den korta tiden mellan att skolorna tillfrågades och vi önskade 

göra testerna som fick några skolor att tacka nej. I synnerhet berörde detta skolor med 

elitsatsande elever då studien påverkade elevernas träning. Bortfallet bland 

dans/musikalklasserna var större än bortfallet från idrottsklasserna. Den skeva fördelningen 

kan ha påverkat resultaten. 

 

Vad det externa bortfallet beror på går bara att spekulera i. Några hade vid testtillfället 

antagningsprov till dansskolor, andra var sjuka, några kan ha avstått för att det ingick tester. 

                                                 
51 Nyberg och Tidén; s. 52. 
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Frågan är om det fanns elever som avstod för att de var motoriskt svaga? Av den orsaken är 

det också väldigt svårt att avgöra vilken betydelse det kan ha fått för resultatet. Vi anser 

dock, utifrån den respons vi fick från både lärare och elever, att studien upplevdes positiv. 

Därför tror vi att det externa bortfallet hade en marginell betydelse för resultatet. 
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3. Resultat 
 

3.1. Allsidig rörelsekompetens 
Den sammanlagda poängen från 16 av 18 stationer gav elevens motorikprofil. Resultaten 

visade att drygt hälften av eleverna hade en tillfredsställande allsidig rörelsekompetens  

(41 – 64 p.). Knappt var tionde elev ansågs ha stora motoriska brister och lika stor andel 

befann sig i det högsta poängintervallet. Totalt spred sig resultaten från 24 till 51 poäng. 

(fig. 1) 
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Figur 1. Fördelningen i poängintervall bland samtliga elever, n=88. 

 

3.1.1. Klassprofilering 

Elever från idrottsklasserna bedömdes ha bättre allsidig rörelsekompetens än elever från 

dans/musikalklasserna (p=0,059). Andelen elever med tillfredsställande motorik i 

idrottsklasserna var 54 procent och motsvarande andel för dans/musikalklasserna var 45 

procent. Det var fler elever i dans/musikalklasserna som hade mycket stora motoriska 

brister. Samtidigt hade de också störst andel i det högsta poängintervallet. (fig. 2) 
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Figur 2. Fördelning i poängintervall mellan klasserna, nidrottklass=59, ndans/musikalklass=29 
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Medianvärdet för idrottsklasserna och dans/musikalklasserna var 41 respektive 40. Detta är 

anmärkningsvärt eftersom gränsvärdet för en tillfredsställande allsidig rörelsekompetens 

låg på 41 poäng. Det var dock större individuella skillnader i motorikprofil inom grupperna 

än mellan dem. Spridningen bland eleverna i idrottsklasserna var från 24 till 51 poäng 

respektive 29 till 50 poäng i dans/musikalklasserna. (fig. 3) 
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Figur 3. Spridning mellan klasserna, uppdelat i kvartiler, medianvärdet samt avvikande resultat. 

 

3.2. Funktionell motorik 
Bland de 18 enskilda stationerna, varav 16 ingick i motorikprofilen, hade över hälften av 

eleverna tillfredställande resultat på följande 12 stationer; kullerbytta, plintgång, flå katt, 

bygga tak, handstående, kärnkast, kärnkast med ansats, sidhopp, jämfota- och enbenshopp, 

nedhopp, bollbana samt kasta ärtpåsar. De fyra stationer där minst andel elever hade 

tillfredställande resultat var hjulning, rulla stock, balansgång samt rephoppning. De 

stationer där störst andel elever visade en god motorisk förmåga var nedhopp, bollbana, 

kärnkast samt jämfota- och enbenshopp. Sämst respektive bäst resultat uppvisades i rulla 

stock och nedhopp (18 procent mot 88 procent tillfredställande resultat).  

 

Då de åtta grundformsstationerna (rulla stock, åla, balansgång, stillastående kast, 

kullerbytta, plintgång, jämfota- och enbenshopp, bygga tak) summerades, konstaterades att 

fler elever hade bristande motorik jämfört med den totala motorikprofilen (58 procent mot 

49 procent). Det betyder att det fanns elever som hade en sämre grundmotorisk förmåga 
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men som hade en bra motorikprofil eftersom de var duktiga i kombinationsmotorik och 

idrottsspecifika grundformer, som exempelvis hopprep och kast med ansats. Samtidigt 

fanns det ett starkt samband mellan att ha en god grundmotorisk förmåga och ha en bra 

motorikprofil. (fig. 4) 
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Figur 4. Fördelning i poängintervall, grundformer och motorikprofil, samtliga elever, n=88. 

 

3.2.1. Klassprofilering 

På flera enskilda stationer var det stor skillnad mellan eleverna i de två urvalsgrupperna. De 

största skillnaderna gick att finna på stationerna rulla stock och hjulning där eleverna från 

dans/musikalklasserna hade betydligt bättre resultat. Motsvarande skillnad fanns på 

stationerna kärnkast och kärnkast med ansats där eleverna från idrottsklasserna hade 

avsevärt högre resultat. Totalt sett hade eleverna från idrottsklasserna bättre resultat på sex 

enskilda stationer jämfört med fem för eleverna i dans/musikalklasserna. (fig. 5) 
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 Figur 5. Andel elever med tillfredställande motorik, enskilda stationer. Signifikanta skillnader. 

  nidrottsklass=59, ndans/musikalklass=29 
 

Då kön enligt tidigare studier har betydelse för den motoriska förmågan, konstaterar vi vid 

en jämförelse mellan enbart flickor i de båda grupperna att skillnaderna utjämnades på flera 

stationer. Fortfarande presterade eleverna i idrottsklasserna bättre i stationerna kärnkast, 

kärnkast med ansats, sidhopp och bollbana medan eleverna i dans/musikalklasserna hade 

bättre resultat i rulla stock och hjulning. Inga signifikanta skillnader konstaterades mellan 

pojkar i de båda urvalsgrupperna, troligtvis beroende på det låga antalet i den ena 

urvalsgruppen. (fig. 6) 
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Figur 6. Andel flickor med tillfredställande motorik. Enskilda stationer. Signifikanta skillnader. 

 nidrottsklass=17, ndans/musikalklass=28 
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Det fanns inget signifikant samband mellan klasstillhörighet och det sammanlagda 

resultatet på de åtta grundformsstationerna.  

 

3.3. Andra inverkande faktorer 

3.3.1. Kön 

Ungefär 58 procent av pojkarna och 44 procent av flickorna i undersökningen hade 

tillfredsställande motorik. Dessutom konstaterades att fler flickor än pojkar befann sig i 

både det högsta och det lägsta poängintervallet. Skillnaden mellan könen uppvisade endast 

tendens till signifikans då p=0,062. (fig. 7) 
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Figur 7. Fördelning i poängintervall mellan könen, nflickor=45, npojkar=43 

 

Medianvärdet för flickor och pojkar var 40 respektive 41. Det var även här större 

individuella skillnader i motorikprofil inom könen än mellan dem. (fig. 8) 
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Figur 8. Spridning mellan könen, uppdelat i kvartiler, medianvärdet samt avvikande resultat. 
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Studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i allsidig rörelsekompetens 

mellan flickor i idrottsklasser respektive dans/musikalklasser. Inte heller uppvisades någon 

signifikant skillnad mellan pojkar inom de båda grupperna. 

 

Bland de enskilda stationerna uppvisade en större andel flickor än pojkar tillfredsställande 

motorik i rulla stock, kullerbytta, hjulning, handstående och nedhopp. Motsvarande 

stationer för pojkar var plintgång, kärnkast, kärnkast med ansats samt kasta ärtpåsar. På 

övriga stationer påvisades inga signifikanta skillnader. 

 

Det fanns inget signifikant samband mellan kön och det sammanlagda resultatet på de åtta 

grundformsstationerna.  

 

3.3.2. BMI 

I undersökningen konstaterades att BMI inte hade någon betydelse för den allsidiga 

rörelsekompetensen oavsett klasstillhörighet och kön. Enligt BMI-gränserna för 16-åringar 

var dock en stor majoritet av de elever som ingick i undersökningen normalviktiga. 

 

Rulla stock och balansgång var de enda enskilda stationerna där BMI hade betydelse för 

resultatet. Sambandet var negativt, dvs. ett högre BMI gav sämre resultat.  

 

Det fanns inget signifikant samband mellan BMI och det sammanlagda resultatet på de åtta 

grundformsstationerna. 
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3.3.3. Fysisk aktivitet 

Det var tydligt att graden av fysisk aktivitet hade betydelse för den allsidiga 

rörelsekompetensen – en högre aktivitetsgrad gav en bättre motorikprofil. Bland de elever 

som rörde sig så att de blev andfådda och svettiga varje dag, eller nästan varje dag, både i 

skolan och på fritiden, hade över sex av tio en tillfredsställande motorisk rörelsekompetens. 

Detta kan jämföras med de elever som rörde sig en hel del, men aldrig så att de blev 

andfådda och svettiga, där endast tre av tio hade en tillfredställande motorik. Det bör 

uppmärksammas att endast en elev uppgav sig vara Person A. (fig. 9) 
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Person A: Rör sig ganska lite. 
Person B: Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 
Person C: Rör sig en hel del och blir andfådd och svettig någon gång ibland. 
Person D: Rör sig så att han/hon blir andfådd och svettig flera gånger i veckan. 
Person E: Rör sig så att han/hon blir andfådd och svettig varje dag eller nästan varje dag 
Figur 9. Andelen elever med tillfredsställande rörelsekompetens relaterat till aktivitetsgrad. 

 motorikprofil ställt mot klasstillhörighet och kön var även skillnaderna beträffande 

 aktivitetsgrad större inom grupperna än mellan dem. Det fanns elever som rörde sig 

t som trots detta hade en svag motorikprofil samt att det bland lågaktiva elever gick 

na individer med god allsidig rörelsekompetens. (fig. 10) 
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Figur 10. Spridning i aktivitetsgrad, uppdelat i kvartiler, medianvärdet samt avvikande resultat. 

 

Det fanns också en negativ relation mellan att dansa mycket och vara fysiskt aktiv på annat 

sätt. Likväl fanns ett samband (p=0,051) mellan att dansa mycket och ha en svag 

motorikprofil. Samtidigt visade resultaten på att fler timmar med övrig fysisk aktivitet gav 

en bättre motorikprofil. Bland de elever som bedrev annan fysisk aktivitet än dans över sju 

timmar per vecka hade 65 procent en tillfredställande allsidig rörelsekompetens. 

Motsvarande andel för de elever som utövade mindre än tre timmar i veckan var  

38 procent.  

 

De enskilda stationerna påverkades inte av fysisk aktivitetsgrad (aktivitetsindex). Däremot 

hade antalet timmar per vecka, i dans respektive övrig fysisk aktivitet, betydelse för 

resultaten på enskilda stationer. De elever som dansade mycket uppvisade en bättre 

funktionell motorik än de som dansade lite på rulla stock, hjulning och nedhopp och en 

sämre på kärnkast, kärnkast med ansats, sidhopp, jämfota- och enbenshopp samt kasta 

ärtpåsar. De elever som bedrev mycket övrig fysisk aktivitet hade bättre resultat än de som 

bedrev lite övrig fysisk aktivitet i kärnkast, kärnkast med ansats, rephoppning, bollbana och 

kasta ärtpåsar. Dock fanns inga samband mellan att vara övrigt fysiskt aktiv och prestera 

sämre på några enskilda stationer.  
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Det fanns inga signifikanta samband mellan aktivitetsindex eller antalet timmar per vecka i 

dans respektive övrig fysisk aktivitet, och det sammanlagda resultatet på de åtta 

grundformsstationerna. 

 

3.4. Sammanfattande resultat 
Totalt uppvisade ungefär fem av tio elever en tillfredställande allsidig rörelsekompetens. En 

tendens till skillnad fanns mellan klasstillhörighet och kön där eleverna i idrottsklasserna 

respektive pojkar presterade bäst. Skillnaderna i motorikprofil var större inom samtliga 

grupper än mellan dem. BMI hade ingen inverkan på motorikprofilen, däremot på två av de 

enskilda stationerna. Dock konstateras att de flesta elever i studien befann sig inom 

gränsvärdena för normalvikt.  

 

Graden av fysisk aktivitet påverkade den allsidiga rörelsekompetensen såvida att en hög 

aktivitetsgrad gav en bra motorikprofil. Urvalsgrupperna uppvisade resultatmässiga 

skillnader i den funktionella motoriken. Idrottsklasserna var bättre på sex enskilda stationer 

och dans/musikalklasserna på fem stationer. Det fanns ett samband mellan att ha en god 

grundmotorisk förmåga och en bra motorikprofil trots att fler elever hade sämre resultat i 

grundformsstationerna gentemot motorikprofilen.  
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4. Diskussion 
 

Syftet med studien var att undersöka och jämföra den funktionella motoriken och allsidiga 

rörelsekompetensen hos elever från idrottsklasser respektive dans/musikalklasser.  

 

Frågeställningarna löd: 

– Hur väl utvecklad är den allsidiga rörelsekompetensen hos elever i idrotts- 

respektive dans/musikalklasser? 

– Hur väl utvecklad är den funktionella motoriken hos elever i idrotts- respektive 

dans/musikalklasser? 

– Vilka andra faktorer än klassprofilering har betydelse för elevernas funktionella 

motorik och allsidiga rörelsekompetens? 

 

Ungefär hälften av eleverna i de båda urvalsgrupperna hade en tillfredställande allsidig 

rörelsekompetens. Beroende på klassprofilering uppvisades olika resultat när det gäller den 

funktionella motoriken – totalt hade eleverna från idrottsklasserna bättre resultat på 6 av 18 

enskilda stationer jämfört med 5 av 18 stationer för eleverna i dans/musikalklasserna. Den 

allsidiga rörelsekompetensen och funktionella motoriken påverkades av kön och fysisk 

aktivitetsgrad. I undersökningen hade BMI endast betydelse för resultatet på 2 av 18 

enskilda stationer. 

 

Vår slutsats med undersökningen är att en låg andel elever ur både idrotts- och 

dans/musikalklasserna hade en tillfredställande allsidig rörelsekompetens och funktionell 

motorik. En hög grad av fysisk aktivitet och en mångfald, dvs. att bedriva många olika 

typer av fysiska aktiviteter, hade en större betydelse än klassprofilering för den motoriska 

förmågan. 

 

4.1. Motorisk allsidighet 
Ett intressant resultat ur underökningen var att så få elever bedömdes ha en tillfredställande 

allsidig rörelsekompetens. Tidigare forskning har visat att ungefär 50 procent av barn och 

ungdomar har brister i sin motoriska förmåga. Samtidigt konstateras att fysisk aktivitet har 
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en betydande positiv inverkan på motoriken. Därför är det anmärkningsvärt att eleverna i 

vår studie uppvisade liknande resultat då det kan antas att förekommande elever i större 

utsträckning var mer fysiskt aktiva än en genomsnittlig elev.  

 

Till viss del kan detta förklaras av en hård bedömning av elevernas funktionella motorik vid 

testtillfällena. Frågan är om tidsbrist, klassernas storlek och elevernas ålder kan ha bidragit 

till detta? Vid vår pilotstudie genomfördes testerna enbart på vuxna och utan tidsbrist. 

Däremot anser vi att bedömningen varit lika hård för alla klasser. 

 

En annan faktor som säkert haft inverkan på elevernas motorikprofil är att vi enbart har 

bedömt det första försöket på stationen, till skillnad från SIH-studien där det bästa av två 

försök räknats. Har eleven vid det andra försöket lättare att anpassa bl.a. kraftinsats, 

hastighet och rörelsemönster? 

 

I våra resultat fann vi att en del elever hade mycket stora motoriska brister i den allsidiga 

rörelsekompetensen. Detta kan knappast förklaras med en från vår sida hård bedömning 

eller att de endast fått ett försök på stationerna. Vi ställer oss frågan vilken inverkan deras 

svaga motorikprofil kommer ha för deras idrottsutövande i framtiden då bland annat 

Ericsson visat att svag motorik leder till fysisk inaktivitet. Trots att dessa elever har valt att 

studera i en profilklass där mycket fysisk aktivitet praktiseras, tror vi att de på sikt blir 

inaktiva. Kan Nyberg och Tidéns resonemang om de sociala aspekter en god motorisk 

förmåga bidrar till, medföra att dessa elever slutar idrotta för att de känner sig dåliga och 

utanför gruppen?  Finns det i så fall, ur ett hälsoperspektiv, skäl att uppmärksamma och 

hjälpa dessa elever? 

 

Vi hade förväntat oss större skillnader mellan klasserna än vad som uppvisades. Då både 

SIH-studien och vår undersökning konstaterar att pojkar hade en bättre motorisk allsidighet 

än flickor, tror vi att den lilla skillnad som fanns mellan klasserna beror på att det var färre 

pojkar i den ena urvalsgruppen. Med andra ord har troligtvis inte klasstillhörighet någon 

betydelse för den allsidiga rörelsekompetensen, däremot för den funktionella motoriken. 
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4.2. Blir man bra på det man tränar? 
Tidigare forskning, oavsett om det handlar om dans, fysisk aktivitet eller motorisk träning, 

har visat att olika delar av motoriken stärks av träning. Det stämmer väl överens med våra 

resultat där vi noterade att urvalsgrupperna är duktiga på olika stationer. Exempelvis 

uppvisade dans/musikaleleverna bättre funktionell motorik i stationer som baserades på 

kroppsspänning och rotation. Eleverna i idrottsklasserna presterade i sin tur bättre i kast- 

och bollstationer. Även då enbart flickor jämfördes mellan de båda urvalsgrupperna 

kvarstod skillnaderna inom vissa stationer. Det tyder på att man blir bra på det man tränar. 

Ovanstående resonemang leder till att en väl utvecklad allsidig motorik uppnås av en 

mångfald av fysiska aktiviteter, istället för en specialisering av en enskild träningsform. 

 

Att man blir bra på det man tränar stärks av våra resultat sett ur ett könsperspektiv. Vi 

registrerade att flickor var bättre i exempelvis att rulla stock och hjula medan pojkar var 

bättre i att kasta. Nyberg och Tidén förklarar att rådande genusordning kan ha betydelse för 

flickors och pojkars idrottande. Betyder det att den även kan ha en inverkan på vilka 

aktiviteter som de väljer att utöva? Inga skillnader uppvisades dock i stationerna hopprep 

och jämfota- och enbenshopp, aktiviteter som kan förknippas mer med flickor. Hur ofta ser 

man pojkar hoppa hage och hopprep på skolgårdar?  

 

4.3. Den fysiska aktivitetsgradens betydelse för motoriken 
Vi fann att graden av fysisk aktivitet är en viktig faktor för den allsidiga 

rörelsekompetensen men inte för de enskilda stationerna. Fysisk aktivitetsgrad är ett 

allomfattande begrepp som inte innefattar specifika aktiviteter utan beskriver en helhet, 

dvs. hur aktiv man är som person. Det kan relateras till en motorisk allsidighet där ingen 

specifik motorisk förmåga står i centrum. Eftersom stationerna i NyTidstestet baseras på 

specifika motoriska rörelser är det därför inte anmärkningsvärt att de inte korrelerade mot 

graden av fysisk aktivitet. 

 

Det är svårt att avgöra om en god motorik leder till en högre fysisk aktivitetsgrad eller 

tvärtom. Både Ericsson och Pless har diskuterat farorna kring att vara fysiskt inaktiv. För 

att förebygga att barn och ungdomar hamnar i en ond cirkel, anser vi dock det viktigt att 
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uppmärksamma såväl inaktiva som motoriskt svaga elever. Vi finner det viktigt att fysisk 

aktivitet, lek, spel och idrott får en mer central roll i såväl skolan som samhället i stort. 

 

I SIH-studien konstaterades att BMI påverkade elevernas prestationer. I vår studie fann vi 

inte ett sådant samband, troligtvis beroende på att de flesta elever var normalviktiga. 

Samtidigt såg vi under testtillfällena exempel på överviktiga elever med en god 

motorikprofil och underviktiga elever med en dålig. Tyder detta på att fysisk aktivitet har 

större inverkan på den motoriska förmågan än BMI? Å andra sidan kan man anta att fysisk 

aktivitet och BMI är starkt relaterade till varandra. Troligtvis går det att finna fler 

normalviktiga elever bland fysiskt aktiva än hos inaktiva. 

 

4.4. Pedagogiska infallsvinklar 
Utifrån våra resultat konstaterar vi att en allsidig rörelserepertoar uppnås av en hög grad av 

fysisk aktivitet och en mångfald av aktiviteter. Det visade sig att eleverna behärskade olika 

moment beroende på klasstillhörighet. Frågan är om klassernas idrottsundervisning var för 

ensidig? Våra egna erfarenheter av ämnet idrott och hälsa, såväl som elev, 

idrottslärarstudent och idrottslärare, är att undervisningen ofta är enformig med fokus på 

bollspel och bollekar. I kursplanen står att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin 

motoriska förmåga. Eftersom eleverna vi undersökt saknade motoriska färdigheter inom 

vissa områden, kanske vi som idrottslärare bör fundera över idrottsundervisningens innehåll 

och utformning. 

 

4.5. Metod och analysverktyg 
En svårighet med studien var att få lika stora urvalsgrupper samt att planeringstekniskt 

utföra testerna. Att flertalet av de skolor som valde att delta i studien inte hade möjlighet att 

komma till GIH gjorde även att det var svårt att organisera datainsamlingen. Alla klasser 

som deltog i studien bestämde själva när och var de kunde utföra testerna. Eftersom vi fick 

anpassa oss efter dessa schematekniska skäl blev det många gånger stressigt. Vår ringa 

erfarenhet av att testa större grupper kan också ha inverkat på tidsåtgången. 
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NyTidstestet är ett beprövad test som lämpade sig väl att använda utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Däremot kan spekuleras i om utformningen av vissa enskilda stationer 

hade en gynnsam inverkan på urvalsgrupperna. Exempelvis innehåller testet tre 

kaststationer, vilket kanske gynnade elever med bollspelsbakgrund, och flera stationer där 

elever med en gymnastisk bakgrund möjligen hade fördel. Samtidigt saknas stationer där 

rörelser till musik bedöms, något som elever från dans/musikalklasser kan ha fördel av. Å 

andra sidan ingår 16 stationer, vilket både vi och Nyberg och Tidén menar är viktigt för att 

bedöma en helhet, en allsidig rörelsekompetens. 

 

I studien ingick även, till skillnad från SIH-studien, de elever som avstod från att göra 

någon eller några stationer (totalt fem elever).52 Dessa elever uppgav att de inte vågade, 

eller gav ingen anledning alls. Vi tror att elevernas rädsla berodde på att de hade en 

bristande motorisk förmåga och de klassificerades därför ha stora motoriska brister på 

stationen. 

 

Efter att testerna genomförts korrelerade vi, likt Nyberg och Tidén, resultaten på de 

enskilda stationerna med varandra. Våra resultat pekade på ett samband med 

testkonstruktörernas genomförda korrelationer. Det tyder på att vårt testförfarande varit 

tillförlitligt. 

 

4.6. Fortsatt forskning 
Tidigare forskning har visat att en bra motorisk förmåga är viktig i flera avseenden och vår 

studie har konstaterat att fysisk aktivitet är relaterat till en god motorik. Därför vore det 

intressant att studera den allsidiga rörelsekompetensen hos vuxna som är aktiva respektive 

inaktiva. Har aktiva vuxna en bättre allsidig rörelsekompetens? Vidare vore det intressant 

att följa barn med bra respektive dålig motorikprofil under flera år och studera hur den 

allsidiga rörelsekompetensen kan förändras. 

 

Det vore också intressant att studera om aktiva vuxna haft en god allsidig rörelsekompetens 

som barn samt om aktivitetsgrad i vuxen ålder påverkats av hur väl utvecklad motorik du 

                                                 
52 Nyberg och Tidén; s. 39. 
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hade som barn. En annan aspekt är att studera hur fysisk inaktivitet under flera år påverkar 

den allsidiga rörelsekompetensen. Bibehålls en god motorik trots flera år av fysisk 

inaktivitet?  
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Bilaga A 

Beskrivning av de enskilda stationerna i NyTidstestet (bearbetad version, orginal från 
Nyberg och Tidén) 
 
 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  Rulla i sagitalplanet  Samma station som rulla stock.  

3 Hjulning Rotera i 
frontalplanet 

Samma station som rulla stock. 

4  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.  

5  ”Flå katt i ringar”  Gripa, hänga, rotera  Ringar i huvudhöjd. 

6 ”Bygga tak” Stödja Kortmatta mot ribbstol. Tejpade linjer 70 cm samt 1,05 
m från mattkant. (från ribbstolskant 40 cm samt 75 cm). 

7  Handstående  Stödja  Kortmatta mot ribbstol. Tejpade linjer 70 cm från 
mattkant. (från ribbstolskant 40 cm). Kortmatta mot 
vägg , ev. kortmatta på högkant mot väggen  

8  Kärnkast stillastående.  Kasta  Avstånd till matta: 5 meter  

9  Kärnkast med ansats.  Kasta  Avstånd till matta: 10 meter  

10  Sidhopp  Grundformer i 
kombination  

Höjd på plint: åk.9 fl. (1m), åk.9 p. (1.20 m) Avstånd 
plint – satsbräda: åk. 9 (45 cm samt ev. 65 cm 5:e och 
7:e hålet). Dubbla kortmattor att landa på.  

11 Rephoppning  Grundformer i 
kombination  

Lätta plastrep  

12 Jämfota hopp samt 
enbenshopp.  

Hoppa  Små rockringar. Fem i rad, tre i bredd.  

13  Ta sig över/till hinder 
med hjälp av linor.  

Grundformer i 
kombination  

Höjd på plint: åk.9 fl.(1 m), Åk.9 p. (1.20 m) Avstånd 
bänk–lina (1.60 m), lina–plint (1.40 m)  

14  Åla under lågt hinder  Åla  Slalomkäppar som ligger tvärs över två bänkar i rad. 
Totalt fyra bänkar. Åla c.a 4 meter.  

15 Balansgång 
framlänges och 
baklänges. 

Balansera Höjd på bom: åk.9 (80cm). Tre kortmattor under 
bommen. Två tejpmarkeringar att gå mellan, avstånd 
(2,8 m) 

16  Nedhopp.  Balansera  Höjd på bom: åk.9 (80cm). Tre kortmattor under 
bommen.  

17  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)  

18 Kasta ärtpåsar i 
rockring  

Kasta  10 ärtpåsar kastas i stor rockring. Avstånd till bortre 
ringkant: åk.9 (5 m)  
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12. Jämfota- och enbenshopp 

a 

 

13. Ta sig över/till hinde
p 

 
17. Bollbana
14. Ål
18. Kasta ärtpåsar
15 och 16. Balansgång och nedhop
 



 

Bedömningskriterier (original från Nyberg och Tidén) 
 
 
 Rörelsestation  Kontroll av..  Stora brister  Små brister  Tillfredställande  Med precision, balans 

tempo och rytm (mycket 
tillfredställande)  

1  Rulla stock.  Rulla i sidled. 
Kroppsspänning och 
rumsuppfattning.  

Svårigheter att rulla rakt, 
tappar rörelseriktningen. 
Ej sammanhållen rullning. 
Svag kroppsspänning.  

Tappar rörelseriktningen 
något. Händer och fötter 
används för att justera 
rörelseriktningen. God 
kroppsspänning.  

Rullar smidigt med 
bibehållen kropps-
spänning utan att 
förlora 
rörelseriktningen.  

Rakt, jämnt tempo, med 
flyt och helt utan 
svårigheter.  

2 
3 

Kullerbytta framåt. 
Hjulning  

Rulla i sagitalplanet. 
Rumsuppfattning samt 
kroppskontroll. Rotera i 
frontalplanet. Stödja  

Svårigheter att rulla 
smidigt, ej sammanhållen 
rullning, tappar rörelse-
riktningen och blir 
sittande. Kan ej 
”hjulningsrytm” dvs. 
hand-hand-fot-fot, kraftigt 
böjda ben.  

Fullföljer kullerbyttan 
med vissa svårigheter. 
Använder en eller två 
händer vid uppgång till 
stående. Något orytmiskt, 
böjda ben och avvikelser i 
rörelseriktningen.  

Rullar smidigt utan att 
tappa rörelseriktningen 
och avslutar stående. 
Rytmiskt, små av-
vikelser från lodlinjen 
kan förekomma  

Utför övningen med 
lätthet och med full 
kontroll. Raka armar, 
sträckt höft och sträckta 
ben i lodlinjen. Jämn 
rytm.  

4 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.  

5 ”Flå katt” i ringar. 
Rotera bakåt och 
framåt.  

Gripa, hänga, rotera. 
Rumsuppfattning samt 
kroppskontroll.  

Har ej tillräcklig styrka 
eller koordination för att 
utföra rörelsen. Vågar ej.  

Klarar övningen med viss 
kantighet.  

Klarar utan svårigheter  Utför övningen lätt och 
spänstigt  
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6 
7  

”Bygga tak” 
Handstående.  

Stödja. Styrka, balans 
och kroppsspänning.  

Vågar ej. Orkar ej mer än 
2-3 ”steg” och stannar vid 
första linjen. Svag 
kroppsspänning, Kommer 
inte upp. Orkar ej 
bibehålla raka armar.  

Stannar vid andra linjen. 
Svag kropps-spänning 
(svank). Kommer upp 
med vissa problem, svag 
kroppsspänning, 
okontrollerad fart, 
svårigheter att stå kvar.  

Klarar av att klättra till 
handstående med 
bibehållen kropps-
spänning och raka 
armar. Står kvar 3 till 5 
sekunder i handstående  

Klarar övningen samt kan 
stå kvar på händer mot 
vägg. Väl avvägd 
kraftinsats. Kan med 
lätthet stå kvar med 
bibehållen balans.  

8  Kärnkast 
stillastående.  

Kasta. Kaströrelse  Bristfällig kaströrelse, fel 
fot fram, ingen kropps-
vridning, stöter iväg 
bollen.  

Utför kastet med vissa 
brister.  

Kan utföra kärnkast 
stöter ej iväg bollen. 
Väl avvägt kast av-
seende riktning och 
styrka  

Kastet utförs med 
precision, tempo och rytm  

9  Kärnkast med ansats.  Kasta. Impulssteg samt 
kaströrelse.  

Bristfällig kaströrelse, fel 
fot fram, ingen kropps-
vridning, 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. Stämmer med 
rätt (motsatt fot).  

Kastet utförs med 
precision, tempo och 
rytm.  

10 Sidhopp.  Grundformer i 
kombination. 
Samordning av ansats, 
jämfota upphopp, 
stödja, rotera sidled 
samt landning i balans.  

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.  
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11 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.  

12  Jämfota hopp samt 
enbenshopp  

Hoppa. Koordination, 
dynamisk balans och 
kropps-hållning  

Stor galopp, tungt och 
ospänstigt. Svårigheter 
med balans och 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.  

13  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.  

14  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 
ojämt arbete med armar 
och ben  

Smidig växling mellan 
hö och vä diagonal 
rörelse.  

Ålar korrekt i ett högt och 
jämnt tempo.  

15 
16  

Balansgång 
framlänges och 
baklänges. Avslutar 
med nedhopp på 
matta.  

Balansera. Dynamisk 
balans. Kroppshållning. 
Landning i balans.  

Rör sig långsamt, osäkert 
och försiktigt, trillar ner. 
Tung, obalanserad 
landning.  

Inga svårigheter vid 
balansgång framåt, viss 
försiktighet vid 
balansgång bakåt. Viss 
obalans vid landning.  

Förflyttar sig i ett jämnt 
tempo med bibehållen 
god balans såväl bakåt 
som framåt. Landar i 
balans och eftergift i 
knä- och höftled.  

Balansgång framåt och 
bakåt med stor säkerhet. 
Avslutar med säker 
landning .  
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17  Bollbana.  Grundformer i 

kombination. Studsa 
under förflyttning samt 
riktningsförändringar. 
Kasta och fånga  

Tappar bollen, kan ej 
släppa bollen med 
blicken, okontrollerat 
rörelsemönster  

Något orytmiskt dock 
utan större problem.  

Dribblar utan 
svårigheter, kan göra 
riktningsförändringar. 
Klarar av att kasta och 
fånga under rörelse  

Växlar hand och kan lyfta 
blicken från bollen. God 
fart och rytm.  

18  Kasta ärtpåsar i 
rockring. 10st  

Kasta med precision  0 – 3 träffar 4 – 5 träffar 6 – 8 träffar 9 – 10 träffar 
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Bedömningsprotokoll (bearbetad version, orginal från Nyberg och Tidén)  
 
Namn: _____________________________________ 
 
 Rörelsestation Stora brister Små brister Tillfredsställande Mycket 

tillfredsställand. 
Med precision, 
balans, tempo 
och rytm. 

1 Rulla stock. 
 

    

2 Kullerbytta framåt. 
 

    

3 Hjulning. 
 

    

4 Stödja på raka armar mellan 
plintar. Förflyttning genom 
handgång. 

    

5 “Flå katt” i ringar. Rotera bakåt 
och framåt. 

    

6 “Bygga tak”. 
 

    

7 Handstående. 
 

    

8 Kärnkast stillastående. 
 

    

9 Kärnkast med ansats. 
 

    

10 Sidhopp. 
 

    

11 Rephoppning. 
10 hopp med mellanstuds. 
10 jämfotahopp. 
10 springsteg. 

    

12 Jämfota hopp samt 
enbenshopp. 

    

13 Ta sig över/till hinder med 
hjälp av linor. 

    

14 Åla under lågt hinder. 
 

    

15 Balansgång framlänges och 
baklänges. 

    

16 Nedgång och landa i balans. 
 

    

17 Bollbana. 
 

    

18 Kasta ärtpåsar i rockring. 
 

Antal träff:  

 
 
Vikt: _______kg  Längd: _______cm
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Namn:____________________________________ Skola:________________ Klass:_______ 

 

 Flicka  Pojke  

    

Födelseår:________ 

 

Definitioner: 

Med fysisk aktivitet menar vi en pulshöjande aktivitet där Du blir varm och 

svettig, både inom och utanför en idrottsförening. Exempel på aktiviteter kan 

vara fotboll, dans, simning, cykling, jogging, styrketräning, skateboard, 

skidåkning osv. 

 

Skoldagen är all tid från det att första lektionen börjar på dagen tills dess att sista 

lektionen slutar samma dag. Med fritid menar vi all övrig tid. 
 

 

1. Är Du träningsaktiv inom en idrottsförening?   Ja     Nej  

2. Inom vilken typ/vilka typer av idrottsförening/idrottsföreningar?_________________ 

___________________________________________________________________________  

3. Vilket år började du vara träningsaktiv i en förening? _____________ 

 

Om du svarade Ja på fråga 1, hoppa till fråga 8. 

 

4. Har Du tidigare varit träningsaktiv inom en idrottsförening?       Ja      Nej  

5. Inom vilken typ/vilka typer av idrottsförening/idrottsföreningar?_________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Vilket år började du vara träningsaktiv i en förening? _____________ 

7. Vilket år slutade du vara träningsaktiv i en förening? _____________ 
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8. Bedriver Du organiserad fysisk aktivitet utanför idrottsföreningar (exempelvis Friskis 

och Svettis, spinning, yoga, dans mm.)?     Ja  Nej 

9. Vilken typ/vilka typer av fysisk aktivitet/fysiska aktiviteter? _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Vilken av de här personerna liknar Du mest under skoldagen? Sätt bara ett kryss. 

 Person A:  Rör sig ganska lite. 

 Person B:  Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 

 Person C:  Rör sig en hel del och blir andfådd och svettig någon gång ibland. 

 Person D:  Rör sig så att han/hon blir andfådd och svettig flera gånger i veckan. 

 Person E: Rör sig så att han/hon blir andfådd och svettig varje dag eller nästan varje dag. 

 

11. Hur många timmar i veckan genomför du den fysiska aktiviteten dans under 

skoldagarna? Sätt bara ett kryss. 

 I stort sett 0 timmar/vecka 

 Ungefär 1 timme/vecka  

 Ungefär 2 timmar/vecka 

 Ungefär 3 timmar/vecka 

 Ungefär 4 timmar/vecka 

 Ungefär 5 timmar/vecka eller mer 

 

12. Hur många timmar i veckan genomför du andra fysiska aktiviteter (ej dans) under 

skoldagarna? Sätt bara ett kryss. 

 I stort sett 0 timmar/vecka 

 Ungefär 1 timme/vecka  

 Ungefär 2 timmar/vecka 

 Ungefär 3 timmar/vecka 

 Ungefär 4 timmar/vecka 

 Ungefär 5 timmar/vecka eller mer 

 



Bilaga C 

13. Ge exempel på fysiska aktiviteter Du oftast genomför under skoldagarna (både på 

och mellan lektionerna)? 

 

 Typ av fysisk aktivitet Antal 

gånger/vecka 

Antal 

timmar/vecka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

14. Vilken av de här personerna liknar Du mest på din fritid? Sätt bara ett kryss. 

 Person A:  Rör sig ganska lite. 

 Person B:  Rör sig en hel del men aldrig så att han/hon blir andfådd och svettig. 

 Person C:  Rör sig en hel del och blir andfådd och svettig någon gång ibland. 

 Person D:  Rör sig så att han/hon blir andfådd och svettig flera gånger i veckan. 

 Person E: Rör sig så att han/hon blir andfådd och svettig varje dag eller nästan varje dag. 

 

15. Hur många timmar i veckan genomför du den fysiska aktiviteten dans på din fritid? 

 I stort sett 0 timmar/vecka 

 Ungefär 1 timme/vecka  

 Ungefär 2 timmar/vecka 

 Ungefär 3 timmar/vecka 

 Ungefär 4 timmar/vecka 

 Ungefär 5 timmar/vecka eller mer 
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16. Hur många timmar i veckan genomför du andra fysiska aktiviteter (ej dans) på din 

fritid? 

 I stort sett 0 timmar/vecka 

 Ungefär 1 timme/vecka  

 Ungefär 2 timmar/vecka 

 Ungefär 3 timmar/vecka 

 Ungefär 4 timmar/vecka 

 Ungefär 5 timmar/vecka eller mer 

 

17. Ge exempel på fysiska aktiviteter Du oftast genomför på din fritid? 

 

 Typ av fysisk aktivitet I vilket sammanhang 

genomförs aktiviteten 

Antal 

gånger/vecka 

Antal 

timmar/vecka 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

 

Tack för din medverkan!
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Materiel till motorikbanan 
 
Det här måste finnas i salen: 
 

- 4 st bänkar. 
- 1 st repsystem. 
- 1 st ringpar. 
- 1 st bomsystem. 
- Ribbstolar. 
- 2 st plintar. 
- 4 st gymnastikmattor (ca 2*2,5m, ca, 5 cm tjocka). 
- 1 st satsbräda. 
- 1 pallplint. 

 
Det är bra om det finns: 
 

- 5 st bänkar. 
- 5 st plintar. 
- 10 st gymnastikmattor. 

 
Vi kan ta med följande men hoppas att ni har något av nedanstående: 

 
- 7 st koner. 
- 15-17 rockringar. 
- 10 st ärtpåsar. 
- 15 slalomkäppar (dvs. lätta pinnar som är ungefär 2 m långa). 
- 2 tennisbollar, mjuk och hård. 
- 1 hopprep.  
- 1 st basketboll. 

 
 
 
 
Vi önskar att ni så fort som möjligt kan kolla upp vilket av ovanstående materiel som ni har, 
det som saknas måste vi ta med oss då vi kommer. 
 
Hälsar 
Johan och Marco 
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Instruktioner till eleverna (bearbetad version, original  från Nyberg och Tidén) 
 
Funktionärerna visar tydligt en gång och ger en muntlig instruktion.  
Eleverna 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(en matta) åt vardera hållet. 

2  
3 

Kullerbytta framåt. 
Hjulning.  

Rulla i sagitalplanet. 
Rumsuppfattning samt 
kroppskontroll. Rotera i 
frontalplanet.  

Gör en kullerbytta framåt så ”fint” 
som möjligt och kom upp till 
stående, helst utan att använda 
händerna vid uppgången. Gör en 
hjulning. (Visa båda hållen.)  

4  Stödja på raka armar 
mellan plintar. 
Förflyttning genom 
handgång.  

Stödja. Kroppsspänning, arm och 
bål styrka samt stödjefunktion.  

Häng på raka armar i två sekunder 
gå sedan i lugn takt sex ”steg” 
framåt eller till andra linjen på 
plinten  

5 ”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)  

6  
7  

”Bygga tak” 
Handstående.  

Stödja. Styrka, balans och 
kroppsspänning.  

Klättra baklänges till handstående, 
spänn kroppen. Gå med händerna 
till den innersta linjen. Gör ett 
handstående mot vägg . Raka 
armar samt titta på golvet/krysset. 
(Visa andra gången med pass)  

8  Kärnkast stillastående.  Kasta. Kaströrelse  Kasta mot tjockmattan så hårt du 
vill.Två bollar  

9  Kärnkast med ansats.  Kasta. Impulssteg samt kaströrelse.  Nu får du ta sats och kasta en gång 
till. Två bollar  
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10 Sidhopp  Grundformer i kombination.  Spring mot satsbrädan och gör  
  Samordning av ansats, jämfota  jämfota avstamp, sidhopp och landa  

  upphopp, stödja, rotera sidled samt  i balans. Händerna kan placeras åt  

  landning i balans.  vänster eller höger.  

   Du kan om du vill göra ett hopp till  

   och denna gång sträva efter att ha  

   sätet ovanför händerna. (Visa  

   handisättningen)  

11  Rephoppning  Grundformer i kombination.  Hoppa 10 st jämfotahopp med  
 10 hopp med mellanstuds  Samordning av armar och ben.  mellanstuds, hoppa sedan 10 hopp  

 10 jämfotahopp 10 
springsteg  

”Timing med repbågen”.  utan mellanstuds och därefter 10 
springsteg.  

12  Jämfota hopp samt  Hoppa.  Hoppa 5 hopp jämfota med en fot i  
 enbenshopp.  Koordination, dynamisk balans och  vardera rockringen, vänd, 5 hopp på  

  kroppshållning  höger fot, vänd, 5 hopp på vänster  

   fot, vänd, avsluta med 5  

   jämfotahopp i rockringarna.  

   Vidrör ej rockringarna.  

13  Ta sig över/till hinder  Grundformer i kombination.  Greppa linan högt, svinga dig till  
 med hjälp av linor.  Styrka, gripa/greppa, ”timing”.  sittande på plinten.  

    
14  Åla under lågt hinder.  Åla.  Åla under hindret, se på konen rakt  
  Diagonalt rörelsemönster.  framför hindret och använd både 

armar och ben. Det gör inget ifall  
   ngn av pinnarna rör sig lite.  

15 Balansgång framlänges  Balansera.  Koncentration! Gå framlänges på  
 och baklänges.  Dynamisk balans. Kroppshållning.  bommen till sträcket. Gå baklänges 

tillbaka.  
16  Avsluta med nedhopp på  Landning i balans.  Hoppa sedan ned och landa mjukt i  
 matta.   balans med kontroll  

17  Bollbana.  Grundformer i kombination.  Dribbla bollen slalom mellan  
  Studsa under förflyttning samt  konerna och byt hand om du vill.  

  riktningsförändringar.  När du kommer till de två sista  

  Kasta och fånga.  konerna skall du runda dem ett helt 
varv. Efter sista konen passar du  

   bollen till funktionären som passar 
tillbaka den till dig. Välj 
tempo/hastighet själv.  

18  Kasta ärtpåsar i rockring.  Kasta  Koncentration! Kasta så många  
 10st  med precision  ärtpåsar som möjligt i rockringen.  

   De skall landa i rockringen, ej glida  

   in. Underhandskast.  
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Litteratursökning 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Motorik, dans, test, rytm, inlärning, rytmik, 
kroppsuppfattning, rörelsemedvetenhet, 
rörelsekompetens, skolprojekt, rörelsetest, 
grundmotorik. 

Motor skills, dance, rhythm, motor ability, motor 
development, movement, motor proficiency, 
coordinative skills, bodily awareness, survey. 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Sökorden är relevanta för vårt syfte och frågeställningar. Vi har sökt på alla ord som kan tänkas vara 
till hjälp för att finna litteratur och tidigare forskning om ämnesområdet och närliggande 
ämnesområden. Då antalet träffar på de generella sökorden är väldigt många har vi för att begränsa 
träffarna valt att kombinera dem samt att använda oss av mer specifika sökord. Ett exempel på ett 
generellt ämnesord är ”motorik” där ”rörelsekompetens” är dess specifika motsvarighet. 
 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

GIH:s 
bibliotekskatalog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PubMed 
 
 
 
 
 
 
Libris 
 
 
 
 
Google Scholar 
 
 
 
 
Eric/CSA 

 
Motorik* dans* 
Grundmotorik 
Skolprojekt 
Motorik* test* 
Rytm* dans* 
Kroppsuppfattning* dans* 
Rörelsemedvetenhet 
Rörelsekompetens 
Motorik* inlärning* 
Rörelsetest 
Motor ability study schoolchildren 
Motor skill survey test school 
Motor* skill* survey* children* school* 
Motor AND skills AND dance 
Coordinative* skills* rhythm* 
Bodily awareness 
Motor* development* dance* 
Motor* proficiency* rhythm* 
Motor ability AND dance 
Dans* rytmik* motorik* 
Motorik rytmik 
Rörelsekompetens 
Dans* motorik* 
Kroppsuppfattning* dans* 
Kroppsuppfattning dans 
Dans motorik kroppsuppfattning 
Coordinative skills dancer 
Motor ability children 
Motor development dance 

 
4 
2 
26 
19 
10 
4 
0 
0 
50 
3 
3 
15 
35 
24 
4 
21 
15 
3 
7 
1 
7 
0 
26 
14 
8 
19 
18 
6 
1 

 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
0 

 



Bilaga F 

KOMMENTARER:  
 
Vi har mest  använt oss av  Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotekskatalog i vårt sökande av 
litteratur. Det är också där ifrån vi har fått största delen av litteraturen. I ett brett perspektiv har det 
inte varit svårt att finna tidigare forskning, däremot har det varit svårare att finna skrifter direkt 
kopplat till vårt syfte. 
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