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Abstract 
Aim 

The aim of this essay is by using a motor skill track to see if there exists any remarkable 

difference in the motor skill profiles between pupils from our montessori school and the mean 

score in the "Nytidstest".  The questions at issue we had were: How is the motor skill profile 

on pupils in year 2 and 3 practicing montessori pedagogy? Is the motor skill profile superior 

or inferior to the mean score in the "Nytidstest"? What factors, if any, concerning the 

montessori pedagogy affects the results of the test? 

Method 

We used a motor skill track consisting of 8 stations sellected from the "Nytidstest" adapted for 

year 3 (the original test consists of 16 stations). Pupils from year 2 and 3 in our chosen 

montessori school were tested in groups of 4-5 persons each. We made the tests on two 

occasions each lasting for 100 minutes at the time. The observation and making records was 

directed through already set criteria which generated a motor skill profile and estimated how 

the pupils managed the stations, the results of the criteria were then translated into points that 

generated a motor skill profile. 

Results 

Our study shows that the pupils on this given montessori school were above the average in the 

"Nytidstest". However, there were some stations where the score was below average, like 

jumping and balancing backwards. On the whole the motor skill profile on the pupils from the 

montessori school rose highly above and in specific cases the performance was up to 100% 

better. In our test pupils from year 2 also took part and were put to comparison to the  

year 3 pupils in the "Nytidstest". This was done partly to broaden our selection of pupils but 

also because their results were not inferior to their school mates in year 3, quite the opposite 

in some cases it was even superior. 

Conclusions 

Why the pupils on this particular montessori school had a stronger motor skill profile than the 

avarage set on the "Nytidstest" we assume mostly depends on the pedagogy of montessori 

were motions are encouraged. But also due to the emphasis this school has put on motor skill 

training. The pupils are in the habit to be active and because of this they may also be more 

active in their leisure time. Their school yard offers tools for activity and the pupils also have 

access to a forest. At times when teachers notice someone over energetic that person can take 

a few laps on the "activity track" set on the playgrounds and when finished return to work. 
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Sammanfattning 
Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats var att i en studie observera elevers motoriska beteende på en 

montessoriskola och jämföra detta med SIH-projektets studie gjord på elever från kommunala 

skolor i Sverige. De frågeställningar vi använde oss av var: Hur är motorikprofilen på barn 

som går i år 2 och 3 på en skola med montessoripedagogik? Är motorikprofilen bättre eller 

sämre än resultatet från Skola, Idrott och hälsa (SIH)-projektets Nytidstest? Finns det något i 

montessoripedagogiken som påverkar resultatet i motoriktesten? 

Metod 

Vi använde oss av en motorikbana ihopsatt av åtta stationer utvalda från Nytidstestets 

ursprungliga 16 stationer för år 3. Elever från år 2 och 3 på vår montessoriskola fick 

genomföra banan i grupper om 4-5 personer. Vi hade två testtillfällen på vardera 100 minuter 

och totalt observerades 15 elever. Observationen och protokollförandet gick efter redan givna 

kriterier vilket bedömde hur eleverna klarade av stationerna, kriterierna översattes till poäng 

som skapade en motorikprofil. 

Resultat 

Vår studie visar att eleverna på den givna montessoriskolan låg över medelvärdet givet på 

Nytisdstestet. Det fanns dock några stationer som de låg under, dessa var där hopp och balans 

förekom. Studerade man helheten hade montessorieleverna över lag bättre motorikprofil och 

på enstaka stationer upp till tre gånger så bra resultat. I vårt test ingick även elever från år 2 

som ställdes mot Nytidstestets år 3. Detta för att bredda vår testgrupp och deras motorikprofil 

var inte sämre än dess skolkamrater i år 3 tvärtom, i vissa fall var den bättre. 

Slutsats 

Varför eleverna på denna montessoriskola har bättre motorikprofil än medelvärdet satt på 

Nytisdstestet antar vi mest beror på dels montessoripedagogikens upplägg med mycket rörelse 

och lite stillasittande i klassrummet, men även på att skolan i sig har fokus på motorik. 

Eleverna har därför fått en vana att röra sig och på grund av det kanske även rör sig mer på 

fritiden. Skolgården erbjuder redskap för rörelse och bakom skolan finns en skog där barnen 

kan leka i. När lärarna märker att någon elev har mycket ”spring i benen” får den springa 

några varv i rörelsebanan för att sedan komma in och fortsätta sitt arbete.  
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Förord 

 

Vi har valt att studera motoriken på elever som går i en montessoriskola för att se om 

montessoripedagogiken kan påverka det motorisk beteendet, detta i jämförelse med den 

kommunala pedagogiken. Vi tycker oss ha sett att barn som gått på montessoridagis eller 

montessoriskola har en väldigt bra motorik och vill i detta arbete försöka undersöka denna 

uppfattning närmare. Uppsatsen är främst skriven för personer med intresse för rörelse och 

aktivitet i kombination med pedagogik, men är självklart också intressant för alla som arbetar 

med barn och ungdomar. Vi hoppas även att den skall ge en tankeställare kring vikten av 

daglig rörelse och eventuellt inspirera någon annan till att utöka denna studie. 

 

Kommentarer och synpunkter tas tacksamt emot på e-post: 

 

Sara Lindblom : saralindblom@tele2.se 

Jessica Winberg: jessica.winberg@glocalnet.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5(43) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

ABSTRACT 2 
SAMMANFATTNING 3 
FÖRORD  4 

1 INLEDNING 6 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 7 
1.1.1 SYFTE 7 
1.1.2 FRÅGESTÄLLNING 7 
1.2 DEFINITIONER 7 
1.3 BAKGRUND 8 
1.3.1 MONTESSORIPEDAGOGIKEN 11 
1.3.2 MONTESSORIPEDAGOGIKEN I SVERIGE 14 
1.4 VAD ÄR MOTORIK? 14 
1.4.1 TEORIER 16 
1.5 MONTESSORI OCH MOTORIK 16 
1.6 TIDIGARE FORSKNING 17 
1.6.1 NYTIDSTESTET 17 
1.6.2 BUNKEFLOPROJEKTET 19 

2 METOD OCH GENOMFÖRANDE 20 

2.1 METOD 21 
2.2 VÅR TESTSKOLA OCH FYSISK AKTIVITET 22 
2.2.1 URVAL 22 
2.2.2 BORTFALL 22 
2.3 GENOMFÖRANDE 23 
2.3.1 MOTORIKBANAN 24 
2.3.2 ETISKA ASPEKTER 25 

3 RESULTAT 26 

4 DISKUSSION 33 

4.1 FORTSATT FORSKNING 41 

5 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 42 

BILAGA 1: BESKRIVNING AV HUR STATIONERNA ÄR KONSTRUERADE 
BILAGA 2: RÖRELSEBESKRIVNING AV STATIONERNA 
BILAGA 3: KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
 
 
 
 
 



6(43) 

 

1 Inledning 
 
Montessoripedagogiken har blivit mer och mer uppmärksammad och dessutom mer integrerad 

i den kommunala skolan. Efter införandet av Lpo 80, där man tryckte på individualisering 

samt med friskolereformen 1992 så har montessoripedagogiken och intresset för den växt 

markant. En av de företeelser som särskiljer montessoripedagogiken mest är den påtagliga 

aktiviteten och avsaknaden av bänkar i klassrummet. Barnen rör sig mycket fritt och måste 

kontinuerligt gå och hämta nytt material och återlämna de saker de använt sig av. I den 

dagliga verksamheten tränar eleverna dessutom redan i tidig ålder sina motoriska färdigheter 

genom att till exempel hälla upp vatten eller knyta skorna.  

 

Intresset för montessoripedagogik kom först och främst av att vi knappt fått lära oss något om 

alternativa pedagogiker under vår utbildning, men också genom egen erfarenhet då vi sett 

barn från montessoridagis och upplevt att de tycks ha väl utvecklad motorik. Utefter denna 

erfarenhet skapade vi en hypotes: det verkar som att barn som går i skola med 

montessoripedagogik har en bättre utvecklad motorik än barn som går i kommunal skola. 

Denna hypotes tog vi med oss när vi började formulera en frågeställning till denna uppsats. 

Just den konkreta aktiviteten är något som i sig gör montessoripedagogiken intressant, och 

som blivande idrottslärare har vi i bakhuvudet radarn uppe för att kunna få fram mer rörelse 

hos barn och ungdomar.  

 

Enligt vår mening präglas vår tid av stillasittande och avsaknad av spontanrörelse, följden blir 

att barn lättare drabbas av övervikt och dålig kondition. Detta stillasittande återspeglas även i 

den kommunala skolans vardagliga miljö. Eleverna sitter stilla, lektion ut och lektion in, stilla 

och lyssnar eller arbetar vid sina bänkar. Fysisk aktivitet är hänvisat till raster och Idrott- och 

hälsalektioner, det vill säga tidsbestämda perioder, vilket kanske gör att rörelse blir ett projekt 

i sig och på så sätt inte en naturlig del av skoldagen. Det finns ansträngningar gjorda med till 

exempel Bunkefloprojektet som vill uppmuntra till mer vardaglig rörelse, men den är 

fortfarande reglerad. Kanske har montessoripedagogiken de verktyg som kan bidra till en 

aktivare skolmiljö och vi vill därför titta närmare på deras barns motorik. Som avstämning 

mot våra egna observationer har vi använt ett redan befintligt projekt - SIH (Skola, Idrott och 
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Hälsa)1 vars ”Nytidstest2” kartlagt motoriken på ca 2000 barn i år 3, 6 och 9. Den här 

uppsatsen kommer dock bara behandla elever år 2 och 3 eftersom det var dem vi fick tillgång 

till. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att i en studie observera elevers motoriska beteende på en 

montessoriskola och jämföra denna med SIH-projektets observationsstudie gjord på elever 

från kommunala skolor. 

1.1.2 Frågeställning 
Utifrån vårt syfte arbetade vi fram tre huvudsakliga frågeställningar som presenteras här 

nedan:  

• Hur är motorikprofilen hos barn som går i år 2 och 3 på en skola med 

montessoripedagogik?  

• Är montessorielevernas motorikprofil bättre eller sämre än resultaten från SIH-

projektets Nytidstest?  

• Finns det något i montessoripedagogiken som påverkar resultatet i motoriktesten? 

1.2 Definitioner 
För att lättare kunna ta till sig texten i denna uppsats har vi definierat några uttryck som 

förekommer för att läsaren lättare skall förstå. Dessa uttryck är här nedan presenterade i den 

ordning de förekommer i texten: 

Senso-motorik: förklarar hur sinnesintryck och motorik samarbetar för att vi ska kunna förstå 

och lära känna vår omvärld3 

Predeterministisk epigenes: en förutbestämd stegvis utveckling relaterad till ålder4 

Probabilisk epigenes: en stegvis utveckling betraktad som ett sannolikt resultat av samspel 

mellan arv och miljö5 

Motoriskt minne: Förmågan för kroppen att komma ihåg hur en rörelse utförs 

                                                 
1Marie Nyberg & Anna Tidén, ”Hur rörelsekompetenta är dagens barn och ungdomar?”, Svensk idrottsforskning 
Årg. 11 2002:3, s. 21  
2 Nytidstestet är ett motorik test utformat av Anna Tidén och Marie Nyberg 
3 http://www.vindeln.se/default.asp?id=3863&ptid= , datum 2005-03-16 
4 http://hem.passagen.se/pluver/e.html datum 2005-03-16  
5 http://hem.passagen.se/pluver/e.html, datum 2005-03-16 
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Rotation i sagittalplanet: rotation kring en horisontell axel. Sagitalplan ett plan som rakt 

framifrån (eller bakifrån) går rakt genom kroppen så att den delas i en vänster- och en 

högerhalva.6 

Bilateral koordination: Förmågan att ha en jämvikt mellan kroppens två sidor 

Rumsuppfattning: Hur ett rum är komponerat och var objekt befinner sig i förhållande till 

kroppen7 

Kroppskontroll: Förmågan att styra sin egen kropp8 

Impulssteg: Ansatssteg som ger impuls (kraft) åt till exempel ett kast9 

Dynamisk balans: Kroppens förmåga att hålla jämn balans under påverkan av yttre faktorer 

Kroppsspänning: En jämn spänning i kroppen10 

Spontanlek: Den lek som uppstår hos barn utan påverkan utifrån, till exempel på en skolgård11 

 

1.3 Bakgrund 
Vad är Montessoripedagogik? 

Montessoripedagogiken kan enkelt förklaras med ett citat "Hjälp mig att göra det själv"12 

vilket betyder att ingen kan lära någon annan kunskap, däremot kan man hjälpa till och 

underlätta, men själva inlärningen måste varje individ klara av själv.  

 

Det finns några grundtankar13 som går igen överallt inom montessoripedagogiken; det 

absorberande sinnet, de känsliga perioderna, utveckling i egen takt och självständighet. Här 

nedan förklara vi dem mer ingående: 

• Det absorberande sinnet: ingenting når intellektet utan att först ha upplevts genom 

sinnena. 

• De känsliga perioderna: barn går igenom vissa perioder i livet och dessa perioder 

måste utnyttjas på rätt sätt.  

                                                 
6 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=sagittalplan, datum 2005-03-21 
7 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O301132&i_word=rumsuppfattning&i_h_text=1&i_rphr= 
rumsuppfattning, datum 2005-03-21 
8 http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word= 
kroppskontroll, datum 2005-03-21 
9 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=210747&i_word=impuls, datum 2005-03-21 
10 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=232421&i_word=kroppssp%e4nning&i_h_text=1&i_rphr= 
kroppssp%e4nning%25, datum 2005-03-21 
11 ad hoc (författarnas definition) 
12 http://www.folkuniversitetet.se/templates/PageFrame.aspx?id=11810, datum 2005-03-11 
13 http://www.glunten.com/pages/montessori.html, datum 2005-03-13 
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• Utveckling i egen takt: barnen måste själva få välja arbetssätt och tempo, ensam eller i 

grupp och slippa bli avbruten i sitt arbete.  

• Självständighet: varje barn strävar efter självständighet och når detta bäst genom 

trygghet, delaktighet och uppmuntran. 

 

Historik om Montessori 

Grundaren, Maria Montessori föddes 1870 i Chiaravalle i Italien som enda barnet till två 

högutbildade och framgångsrika föräldrar från medelklassen. Modern, Renilde kom från en 

akademisk släkt och var mycket beläst, vältalig och religiös, med liberala åsikter. Hon 

uppmuntrade, stödde och influerade sin dotter i önskan om en egen karriär. Den religiösa 

influensen kom att påverkade Montessori i alla aspekter genom livet, däri också i 

utvecklandet av montessoripedagogiken.14  

 

Montessori började studera matematik, fysik och naturvetenskap vid universitetet i Rom, men 

blev senare mer och mer intresserad av biologi och bestämde sig till slut för att studera 

medicin15. Som enda kvinnan på utbildningen fann hon snabbt att medicinstudierna var en 

evig kamp att få utrymme för utveckling i denna manliga yrkesvärld. Trots detta vägrade hon 

låta sig besegras av de hinder och ”käppar i hjulet” som hon stötte på. Den rådande normen 

var arr kvinnor inte skulle studera och definitivt inte vara så självständiga att de skaffade sig 

akademiska yrken. Montessori examinerades som Italiens första kvinnliga läkare och arbetade 

parallellt med sin egen praktik, även som forskare vid den psykiatriska kliniken där hon kom 

att ansluta sig till personalstyrkan som volontärarbetare. Hennes uppgift där bestod i att 

besöka mentalsjukhus, för att välja ut patienter som var lämpliga för behandling vid 

kliniken16. Montessori hade ett särskilt intresse för utvecklingsstörda barn17, vars problem hon 

ansåg låg mer på ett pedagogiskt än medicinskt plan. Detta ledde henne vidare in på frågor om 

dessa barns skolmiljö och dess betydelse för barnens lärande.  

 

Av dåtidens tänkare påverkades hon starkt av Jean Itard och Edouard Seguins18. Itard 

tjänstgjorde som läkare vid en institution för dövstumma i Paris och blev uppmärksammad för 

                                                 
14 Elizabeth G Hainstock, Montessori från grunden, (Viken: Replik, 1999), s. 30 
15 Ibid., s. 31 
16 Ibid., s. 31 
17 Ibid., s. 31 
18 Ibid., s. 32 
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sitt arbete/projekt med den ”Vilda pojken från Aveyron”19. Detta var arbetsnamnet för det 

projekt Itard tagit på sig, rörande en pojke som vuxit upp utanför samhället och civilisationen. 

Den rådande och konservativa normen var att pojken var obildbar, men Itard tog sig an 

honom och försökte, om än med ganska klena resultat, att utbilda honom. Under sina studier 

med pojken blev Itard övertygad om att observationer var lika viktiga som utbildning, i 

behandlingen av mentalt sjuka eller missanpassade, och att förnuftet bäst utvecklades genom 

att sinnena aktivt tar emot intryck20. Seguins studerade hos Itard och han ansåg likt 

Montessori att mental efterblivenhet snarare var ett pedagogiskt problem än ett medicinskt.  

Med detta som utgångspunkt utvecklade han en serie stegrande övningar som Montessori kom 

att bruka för att underlätta de efterblivna elevernas motoriska utveckling.21 

 

År 1900 blev Montessori chef för en skola med tillämpad undervisning, grundad av det 

Nationella rådet för efterblivna barn. Här fick hon chansen att använda sig av Itards idéer och 

Seguins sinnesträningsmateriel. Dessa idéer och materiel modifierades för att bättre passa 

hennes arbetsmetod. Hon designade och lät tillverka en uppsättning eget lekmaterial, efter 

principerna i Seguins material, med lämplig stegring och självrättande (man ser direkt på 

materielen om uppgiften är löst på ett korrekt sätt). Den dåvarande omvårdnaden och 

undervisningen av de efterblivna barnen var relativt ineffektiv och Montessori började 

experimentera med modernare undervisningsmetoder22. Genom metodiska observationer av 

barn och med hänsyn till deras individuella behov, korrigerade hon hela tiden arbetsmetoden 

till hon kom fram till en undervisningsmetod som i hennes tycke passade barnen bäst. 

Montessori fann att upprepning av en särskilt förberedd övning som ledde barnet på rätt spår 

verkade vara mer effektiv för inlärning, än att låta barnet försöka behärska en egen uppgift om 

och om igen23. Detta blev grunden till själva utvecklingen av det montessorimaterial som idag 

finns i alla montessoriverksamheter.  

 

Montessoris pedagogiska intresse gjorde att hon även såg stora behov av förändring i sin tids 

hela utbildningssystem och började därför fundera på vilka insatser som behövdes för en 

positiv utveckling av detta system. Som utbildad kliniker24 tog hon sig an problem på ett 

vetenskapligt sätt och även här återkom tankarna till att utveckla barnets hela personlighet, 
                                                 
19 Elizabeth G Hainstock, Montessori från grunden, (Viken: Replik, 1999) s. 32 
20 Ibid., s. 32 
21 Ibid., s. 32 
22 Ibid., s. 33 
23 Ibid., s. 33  
24 Ibid., s. 29 
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som är själva fundamentet i hennes system. Det ”mänskliga intellektets spontana sätt att 

fungera”25 kan fångas genom Montessoris tre huvudprinciper; observation, individuell frihet 

och en förberedd miljö.26 Hennes framgång med de utvecklingsstörda barnen samt idéer om 

sin tids utbildningssystem gjorde att hon slutligen betraktades som pedagog, snarare än som 

barnläkare. Men som med alla nya upptäckter hälsades de inte bara med entusiasm och lovord 

utan också med en stor dos skepticism. Trots sina framgångar med de utvecklingsstörda 

barnen fann Montessori att hennes metoder gav mycket positivare resultat på friska barn, 

därför lämnade hon sitt arbete med de utvecklingsstörda till förmån för de senare27. 

 

1.3.1 Montessoripedagogiken 
Enligt Klas Roth står montessoripedagogiken för att ”barnets natur i grunden är god och att 

det är samhällets degenererade kultur som förstör det goda hos människan, som hindrar det 

goda från att utvecklas på ett tillfredställande sätt”28. Människans livskraft bör därför inte 

skadas eller hindras, utan måste stärkas i en positiv mening. För att kunna verka fritt i en 

stimulerande miljö måste människan få vara fri, det innebär att inget i hennes miljö får 

inkräkta på hennes frihet. Detta gäller enligt Roth även människorna i barnets närhet men 

också i barnets omedelbara närmiljö. Barnet bör inte hindras från att ta initiativ, att lära sig 

själv att lära, att utveckla ett oberoende av ting och människor samt stärka sin 

självständighet.29 

 

Montessori trodde sig kunna förstå den mänskliga naturen och vad som hindrar dess 

utveckling. Hon menade att man skall undanröja de hinder som hindrar människan från att bli 

fullkomlig. Roth anser att dessa hinder inte består i att barnen får fel kunskaper i 

undervisningen, värderingar och färdigheter, det vill säga att man som vuxen ger barnen fel 

information. Utan roten till problemet ligger snarare i att barnen undervisas överhuvudtaget, 

de skall istället lära sig själva och på så sätt utveckla en förståelse. De vuxna skall endast 

agera som vägledare30. Montessori ansåg att de egenskaper som i grunden var mest intressanta 

och väsentliga för barnet att träna, var dess sinnen och själsliga förmågor. Genom att 

systematiskt träna sinnena skulle individen utvecklas till en mer självständig och harmonisk 

                                                 
25 Elizabeth G Hainstock, Montessori från grunden, (Viken: Replik, 1999), s. 29 
26 Ibid., s. 29  
27 Ibid., s. 34  
28 Klas Roth, Montessoripedagogiken – en kritisk analys, Häften för didaktiska studier 52 (Stockholm: 
Didaktikcentrum, 1995), s. 11  
29 Ibid., s. 11 
30 Ibid., s. 11  
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individ. Allt i barnets omedelbara omgivning måste arrangeras på ett sådant sätt att det i första 

hand inte motverkar barnets emotionella, intellektuella och sociala utveckling. Därför måste 

omgivningen anpassas efter barnets utvecklingsstadier och montessorianhängare anser att om 

alla arbetade efter dessa principer skulle vi få ett mer demokratiskt samhälle utan våld och 

övergrepp31.  

 

Montessoripedagogiken vilar på tre utvecklingsstadier, från födsel upp till arton års ålder. 

Dessa beskrivs här mer ingående32: 

Första stadiet: (födsel - 6-år) Närmiljön utforskas. Dominerande är den senso-motoriska 

utvecklingen och individens språkutveckling. Barnets kreativa förmåga grundas, liksom dess 

karaktär. Enligt Montessori är de tre första åren grundläggande för en människans hela 

utveckling. 

Andra stadiet: (6 år - 12 år) Världen utanför lockar till aktivitet och lust att lära. Nu är barnet 

mottagligt för och intresserat av nya kunskaper, det är viktigt med aktiviteter utanför skolan. 

Intresset är mer riktat mot de vuxna och barnet blir mer mottagligt för de regler som gäller för 

den sociala gemenskapen. Nu kan man även börja diskutera moral med barnet. 

Tredje stadiet: (12 år - 18 år) Karaktäriseras av trotsighet och orolighet. Skolarbetet bör 

främja ett formande av den egna identiteten och aktiviteten. Barnets sociala och 

känslomässiga karaktärsdrag samt tillväxt av kreativitet utvecklas spontant i och med att den 

positiva intellektuella och kognitiva utveckling grundläggs. Detta genom ett samspel med 

respektfulla och insiktsfulla vuxna i en väl tillrättalagd och för barnet anpassad omgivning. 

 

Roth beskriver Montessoris pedagogiska metod i huvudsak genom två beståndsdelar, den 

första är klassrumsmiljön inklusive materiel, den andra är läraren som har till uppgift att i sin 

tur observera och vägleda barnet samt att ställa i ordning den viktiga klassrumsmiljön. Barnet 

skall få verka fritt i en miljö som skall vara anpassad efter dess förmåga, mognad och behov. I 

den preparerade miljön skall barnet kunna utveckla trygghet, träna sinnena samt stärka sig 

själv. Meningen är att få tillfälle att stimulera sig själv vid rätt tidpunkt, med rätt materiel och 

under överseende av en observant lärare. Läraren skall iaktta barnet så att hon vet vad barnet 

har för behov och på så sätt se till att rätt stimulus erhålles. Miljön skall även iordningställas 

på så sätt att det inte hindrar barnet i dess tillväxt utan barnet måste kunna få ut så mycket 

                                                 
31 Klas Roth, Montessoripedagogiken – en kritisk analys, Häften för didaktiska studier 52 (Stockholm: 
Didaktikcentrum, 1995), s. 12 
32 Ibid., s. 13 
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som möjligt av den.33 ”Då barnet använder ett bestämt materiel och upprepar sin aktivitet 

tills dess att det lärt sig använda materielen på riktigt sätt – då använder barnet rätt material 

vid rätt tidpunkt”34 Klassrummet måste alltså vara strukturerat och möjligt för barnet att 

överblicka. Det måste vara lätt att veta vad som finns i miljön, där var sak ska ha sin bestämda 

plats och det är lätt att finna det man söker. Med hjälp av utvecklingsstadierna formades 

klassrumsmiljön till att bestå av minst sex grundprinciper; frihet, struktur och ordning, 

verklighet och natur, skönhet och atmosfär samt Montessoris materiel och social träning.35 I 

denna uppsats studeras endast två av dessa principer frihet samt verklighet och natur mer 

ingående, det vill säga det som berör ämnet rörelseträning och motorik.  

 

Frihet – Barnet måste ha frihet att välja vad det vill göra och när, annars kan det inte 

utvecklas till fullo. Barnet får röra sig fritt i montessoriklassrummet, det vill säga mellan 

klassrummet och utomhusmiljön, och får också själv välja vad det vill göra under dagen så 

länge aktiviteten har betydelse för utvecklingen av personligheten. De enda tider som är 

bestämda är när barnens dag ska börja och sluta, samt lunchen. Det finns tydliga regler på vad 

som är tillåtet eller inte, vilket barnen är väl införstådda med. I klassrummet finns inga 

bestämda platser utan barnen kan prata och samarbeta hur de vill, men de får absolut inte störa 

eller skada varandra. Om konflikter uppstår uppmuntras eleverna att själva lösa dem 

sinsemellan, läraren ingriper endast då konflikten kräver en medlare. Tävling mellan eleverna 

är absolut inte tillåtet, varken på lärares eller på elevers initiativ, straff och belöning är heller 

inte acceptabelt.36 

 

Verklighet och natur – Miljön i klassrummet ska innehålla utrustning och materiel som är 

anpassade till eleverna, det vill säga att de är lätta att använda, lätta att förstå och vara så 

verklighets- och naturtrogna som möjligt. Det är inte bara kontakten med den inre miljön som 

skall vara genuin utan även den yttre. Därför är det viktigt att eleverna får kontakt med 

naturen i största möjliga mån, de skall lära sig att på ett respektfullt sätt uppskatta och vistas i 

naturen37. 

                                                 
33Klas Roth, Montessoripedagogiken – en kritisk analys, Häften för didaktiska studier 52 (Stockholm: 
Didaktikcentrum, 1995), s. 28  
34 Ibid., s. 29 
35 Ibid., s. 29  
36 Ibid., s. 29-31  
37 Ibid., s. 33 
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1.3.2 Montessoripedagogiken i Sverige 
Montessoripedagogiken har funnits i Sverige sedan den unga teosofen Anna Pallin 1920 

återvände från en lärarkurs i London. Pedagogiken etablerades först i Stockholm, men spreds 

senare till Göteborg där en förskola med montessoriundervisning startades 193638. 

 

På 1980-talet när Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) infördes kom också ett ökat intresse 

för montessoripedagogiken, då det i den nya läroplanen talades om en ökad individualisering 

och möjligheten att pröva nya undervisningsformer. När senare friskolereformen fastslogs i 

juni 1992 och med de regler gällande kommunernas skyldighet att betala bidrag till friskolor, 

den så kallade skolpengen, innebar detta att bidragsreglerna blev förmånligare. Detta ledde till 

en kraftig ökning av antalet friskolor och under 1990-talet blev montessoripedagogiken den 

största och snabbast växande alternativa pedagogiken i Sverige. Pedagogiken har sedan 

fortsatt att växa och täcker idag alla stadier, från förskola till högstadium och gymnasium39. 

 

Montessoriförbundet 

Svenska Montessoriföreningen startades 1960 och döptes senare om till Svenska 

Montessoriförbundet.40 På initiativ av detta startades 1989 Sveriges Montessorilärarförening 

för att öka kontakterna mellan de olika montessoriutbildningarna runt om i landet och världen. 

Senare blev namnet Sveriges Montessorilärares Riksförbund och är en intresseförening för 

diplomerade montessoriutbildade lärare i Sverige. I föreningens stadgar kan man läsa att ”man 

skall tillvarata medlemmarnas intresse, verka för en högklassig montessoriutbildning, föra en 

pedagogisk debatt och överhuvudtaget vara en kontaktinsats för montessorilärare”41.  Det 

finns idag ett stort utbud på montessoriutbildningar i Sverige, både i privat regi och inom 

statliga universitet och högskolor.42  

 

1.4 Vad är motorik? 
Motorik innefattar allt som har med rörelse att göra43. I Nationalencyklopedin definierar man 

motorik som ”förmåga att kontrollera de egna muskelrörelserna”44. Att det motoriska 

beteendet påverkas av faktorer omkring oss är infallsvinkeln i denna uppsats och då studerat 

                                                 
38 Kerstin Signert, Maria Montessori, Anteckningar ur ett liv, (Lund: Studentlitteratur 2000), s. 106 
39 Kerstin Signert, Maria Montessori, Anteckningar ur ett liv, (Lund: Studentlitteratur 2000), s. 108 
40 Ibid., s. 109  
41 Ibid., s. 111  
42 Ibid., s. 112  
43 Hermundur Sigmundsson, Arve Vorland Pedersen, Motorisk utveckling (Lund: Studentlitteratur, 2004), s 15 
44 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=259519&i_word=motorik, datum 2005-03-21 
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ur ett Montessoripedagogiskt perspektiv. När man studerar motorik kan man göra det med 

hjälp av två metoder: tvärsnittsstudier eller longitudinella studier. Den första innebär att man 

bara mäter individen en gång det vill säga på första försöket, vilket också är den varianten vi 

använder oss av i denna studie. Det senare testar individen upprepade gånger över en längre 

period för att sedan mäta ett resultat och eventuellt en förändring. 

 

Historik om motorik 

Motorik började studeras redan på 1800-talet, men det var först i slutet av århundradet som de 

resultat nåddes, vilka kom att styra forskningen till den riktning den har idag. Över tiden har 

definitioner av begrepp kring motorik kommit och gått, men i vårt arbete behandlas främst 

vad som kallas motoriskt beteende45 i form av grundformerna, hoppa, springa, gå kasta 

etcetera.  

 

Motoriskt beteende kan delas in i fyra undergrupper; motoriskt lärande, motorisk kontroll, 

motorisk utveckling och motoriska problem vilka förklaras mer ingående här nedan 46: 

 

Motoriskt lärande är erfarenhetsbaserat och mäts med före/efter studier för att se om det 

uppstått någon förändring. 

Motorisk kontroll är själva rörelsemönstret här och nu. Detta mäts genom direkt 

observation och studerar hur väl avvägt kroppsfunktionerna samagerar. Författarna till 

”Barn i rörelse” beskriver detta som ”ett typiskt drag hos ett normalt, välanpassat barn är 

att det utnyttjar sin förmåga och sina möjligheter fullt ut”. 

Motorisk utveckling är det som händer i kroppen dels över en längre tid och dels i 

förhållande till ålder, då genom nya färdigheter och genom förfining av de färdigheter 

som redan tillfogats.  

 Motoriska problem är frånvaron av rörelser eller större avvikelser från normen. 

 

Nivån på det motoriska beteendet benämner man motorisk färdighet som i sig kan delas in i 

grov- och finmotorik47. Det finns ingen direkt avgränsning mellan dessa, men en vanlig 

definition är att grovmotoriken är rörelser som styrs av de större muskelgrupperna medan de 

                                                 
45 Hermundur Sigmundsson, Arve Vorland Pedersen, Motorisk utveckling (Lund: Studentlitteratur, 2004), s. 16; 
Tora Grindberg, Greta Langlo Jagtöien, Barn i rörelse, (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 40 
46 Tora Grindberg, Greta Langlo Jagtöien, Barn i rörelse, (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 40 
47 Ibid., s. 20 
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mindre hanteras av finmotoriken. De blir dock aldrig helt separerade då en grovmotorisk 

rörelse kan innehålla finmotoriska moment och vice versa, som till exempel i en golfswing. 

1.4.1 Teorier 

Det finns många teorier kring motorisk utveckling, här tas de två dominerande upp. Den 

första är predeterministisk epigenes48 som presenterades av Gesell och Thompson 1929 och är 

en mognads teori det vill säga barnets utveckling är förutbestämd och hänger endast ihop med 

åldern. Denna teori baseras på olika tvillingstudier, där barn trots olika stimulus nådde samma 

motoriska färdighet vid samma ålder. Den andra teorin är probabilisk epigenes49 som 

introducerades av Connolly 1970 och beskriver den motoriska färdigheten som ett samspel 

mellan arv och miljö. Idag använder man sig av ett mellanting mellan de två teorierna det vill 

säga det finns delar som utvecklas oavsett påverkan, medan andra färdigheter inte kan 

utvecklas utan övning och inlärning50.  Två faktorer som spelar stor roll vid motorisk 

inlärning är respons och att inlärningen sprider sig över en längre tid51, detta för att befästa 

rörelsen i det motoriska minnet52. Oavsett vilka teorier man ansluter sig till så är många 

forskare överens om att utvecklingen har en naturlig ordningsföljd där den ena färdigheten 

bygger på den andra. Det är då viktigt att förstå att alla barn utvecklas olika, det är till 

exempel inte nödvändigt för barnet att kunna krypa innan det går. Bäst anses enligt de båda 

teorierna att låta varje barn ha sin egen utvecklingsrytm så länge det ser ut att må bra och för 

övrigt verkar normal53.  

 

1.5 Montessori och motorik 
I montessoripedagogiken har motorik och motorikträning fått ta stor plats, då man menar att 

rörelsen skapar en djupare förståelse för ett skeende och hjälper barnet att få fler dimensioner. 

Redan 500 f kr myntade Kon-Fu-tse (Konfusus) ett uttryck som än i dag är högst relevant för 

inlärning; ”Det jag hör det glömmer jag det jag ser det kommer jag ihåg det jag gör det 

förstår jag”54. Barnet måste vara aktiv i sin inlärning och då använda så många sinnen som 

                                                 
48 Tora Grindberg, Greta Langlo Jagtöien, Barn i rörelse, (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 26; 
Predeterministisk epigenes betyder en förutbestämd stegvis utveckling relaterad till ålder. 
49Ibid., s. 29; Probabilisk epigenes betyder stegvis utveckling betraktad som ett sannolikt resultat av samspel 
mellan arv och miljö. 
50 Ibid., s. 35 
51 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=259519&i_word=motorisk%20inl%e4rning&i_h_text=1& 
i_rphr=motorisk%20inl%e4rning, datum 05-03-21 
52 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=714553&i_word=minne, datum 2005-03-21 
53 Tora Grindberg, Greta Langlo Jagtöien, Barn i rörelse, (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 40 
54 http://medlem.spray.se/teckenforlaget/newpage1.html, datum 05-03-07 
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möjligt. Att vara stilla går helt emot ett barns utveckling och gör stillasittandet dubbelt så 

svårt för ett barn som för en vuxen människa. Montessoripedagogiken bygger, som nämnts, 

på utvecklingsstadier och först när ett stadium är automatiserat kan individen gå vidare till 

nästa. Detta är viktigt att ha i åtanke då tendensen hos dagens barn är att de är mer och mer 

stillasittande och använder kroppen allt mindre, detta till förmån för till exempel datorer och 

tv. En utav människans viktigaste kroppsdelar är handen och dess betydelse är något som 

Montessori tryckte starkt på, hon kallade händerna för ”själens verktyg och intelligensens 

instrument”55. Händerna är motoriskt närmast hjärnan och utifrån dessa kan sedan hela 

kroppen involveras. Enligt Montessoriförbundet är de också det bästa redskapet när det gäller 

olika former av koncentrationsövningar, enligt forskning har ett barn som använder händerna 

mycket lättare att koncentrera sig56. 

 

1.6 Tidigare forskning 
Syftet med denna uppsats är att titta närmare på motorik och montessoripedagogik i 

kombination. Vi har tyvärr inte hittat någon forskning kring just dessa två tillsammans, men 

har däremot funnit artiklar och forskning kring montessoripedagogik och motorik var och en 

för sig. Vi har valt att använda oss av i huvudsak två forskningsprojekt kring motorik. Det 

första är Nytidstestet som är en framtagen motorikbana för motoriktester samt en kartläggning 

av barns motoriska profil. Vad det gäller barns och ungdomars rörelseutveckling har vi även 

studerat Bunkefloprojektet som berör barn och ungdomars motoriska färdigheter och 

aktivitetsnivå. 

1.6.1 Nytidstestet 
Den motorikbana vi i vår studie använt oss av är hämtad ifrån Marie Nybergs och Anna 

Tidéns forskning Nytidstestet ur projektet Skola – Idrott – Hälsa (SIH). Det startade 2001 och 

består av ett flervetenskapligt projekt, där några rubriker var; Idrott och hälsa under skolåren, 

Fysisk aktivitet i skola och på fritid, Lärandeprocesser i skilda miljöer, Barns och ungdomars 

fysiska aktivitet och SIH-projektet 2004.57 Undersökningen påbörjades med anledning av de 

dramatiska förändringar som skett när det gäller den dagliga fysiska aktiviteten bland dagens 

barn och ungdomar. Människor generellt har blivit alltmer stillasittande både i hemmet och på 

                                                 
55 http://www.montessoriforbundet.a.se/tidningen/nr599/art.asp, datum 2005-03-11 
56 http://www.montessoriforbundet.a.se/tidningen/nr599/art.asp, datum 2005-03-11 
57 Engström, Lars-Magnus, ” Skola-Idrott-Hälsa, En presentation av SIH-projektet”, Svensk idrottsforskning  
Årg. 13 2004:4, s.4 
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arbetet58 och från olika håll kommer larmrapporter om en markant viktökning hos barn redan i 

unga åldrar. Detta i sin tur kan leda till ökade antal fall av diabetes och andra viktrelaterade 

åkommor. Även idrottslärare har uppmärksammat att motoriken och rörelseglädjen är sämre 

hos elever nu än för 10 år sedan.59 Nytidstestet är ett försök av Marie Nyberg och Anna Tidén, 

båda lärare vid Idrottshögskolan i Stockholm, att ta fram ett test för att kunna mäta och 

kartlägga barns och ungdomars rörelsemönster och motorikprofil.  

 

Konstruktion av Nytidstestet 

För att få ett så relevant test som möjligt undersöktes vilka rörelser som bäst speglade motorik 

och kunde representera det som skulle undersökas. Frågor som dök upp var bland annat: 

skulle man åldersanpassa? Hur många stationer behövs för att få en komplett bild? Hur skall 

bedömningen gå till och så vidare? Testet skulle studera de grundläggande grundformerna 

samtidigt som det skulle vara roligt för eleverna att genomföra det, samt av vikt var även att 

få ett så köns- och idrottserfarenhetsoberoende test som möjligt. Stationerna fick inte heller 

vara beroende av tid, kraft, höjd och längd.60 Många hänseenden skulle tas och till slut 

konstruerades 18 stationer för år 6 och 9 samt 16 stationer för år 3. För utförligare beskrivning 

av stationerna se bilaga 1. Den enda skillnaden mellan åldrarna var höjd, tyngd och avstånd61 

på redskap. De rörelser man kom att välja ut för testet var sådana som återfinns i spontanleken 

hos barn, vilket i sin tur inte täcker allt utan utelämnar till exempel rörelse till musik. Innan 

start gjorde man två pilotstudier för eventuella justeringar av testets konstruktion.  

 

Från början ingick nära 2000 elever i skolår 3, 6 och 9 från 48 slumpmässigt utvalda skolor 

från hela landet, allt från Norrbotten och Skåne, men mest representerat var storstäderna 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett visst bortfall skedde, men i slutändan kom 1976 (varav 

518 treor) elever att genomföra testet62, som spred sig över en period på fyra veckor.63 

Eleverna delades, efter information om banan, in i mindre grupper och kunde efter en lättare 

uppvärmning börja testet. Detta var en tvärsnittsstudie det vill säga eleverna fick inget tillfälle 

                                                 
58Engström, Lars-Magnus, ” Skola-Idrott-Hälsa, En presentation av SIH-projektet”, Svensk idrottsforskning  
Årg. 13 2004:4, s. 5  
59 Ibid., s. 5 
60 Anna Tidén & Marie Nyberg, ”Att flå katt – är det något att kunna?” i Mellan nytta och nöje red. Håkan 
Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s. 191 
61 Ibid., s. 191-192 
62 Marie Nyberg & Anna Tidén, ”Att kunna – en förutsättning för att vilja?!”, Svensk idrottsforskning  
Årg. 13 2004:4, s. 57 
63 Marie Nyberg & Anna Tidén, ”Att flå katt – är det något att kunna?” i Mellan nytta och nöje red. Håkan 
Larsson & Karin Redelius (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s. 193 
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att öva på stationerna utan bedömdes efter första försöket, såvida de inte missförstått 

uppgiften helt, då en andra chans gavs. 

 

Hur skulle man nu bedöma testet? För att säkerställa en hög reliabilitet utformades tydliga och 

detaljerade bedömningskriterier för att undvika subjektivitet i så stor mån som möjligt. Under 

bedömningen fanns flera observatörer närvarande för att öka objektiviteten. Varje elevs 

prestation vid en station gav ett omdöme: Stora brister, Små brister, Tillfredsställande och 

Mycket tillfredsställande. Dessa omarbetades sedan till siffror som gav en slutpoäng, vilket 

jämfördes med ett poängintervall för att ge ett slutbetyg på hela motorikprofilen. 

 

Ett av syftena med studien var att bidra till en ökad insikt kring barns och ungdomars 

rörelsevanor och studiens resultat visade att många elever hade brister i sin motoriska 

förmåga.64 Något som är alarmerande då uppnåendemålet för år 5 i kursplanen för Idrott och 

hälsa säger: ”Eleven skall behärska grovmotoriska grundformer och utföra rörelser med 

balans och kroppskontroll samt kunna utföra enkla danser och rörelseuppgifter till musik.” 65 

Resultaten stämde därmed också överens med de otaliga larmrapporter som kommit senaste 

åren gällande barns och ungdomars ökade inaktivitet66.  

1.6.2 Bunkefloprojektet 
Ett annat projekt där man har arbetat med barns motorik är Bunkefloprojektet – en 

hälsofrämjande livsstil från 1999.67 Syftet med denna studie var främst att stimulera elever till 

en hälsosammare livsstil, med ökad fysisk aktivitet i skolan och även på fritiden. Eleverna ska 

se skolidrotten som en positiv upplevelse och den ska innehålla så mycket rörelseglädje som 

möjligt. Det är även viktigt att läraren ser vikten av att vara insatt i hur man stimulerar barn 

med motoriska svårigheter till rörelse. Inom projektets ramar har man därför erbjudit 

utbildning i barns sensomotoriska utveckling och motorisk träning enligt MUGI-modellen, 

som är ett observationsschema som bygger bland annat på teorier om grovmotoriska 

utvecklingsfaser och integrering av sinnesimpulser.68 

 

                                                 
64 Marie Nyberg & Anna Tidén, ”Att kunna – en förutsättning för att vilja?!”, Svensk idrottsforskning  
Årg. 13 2004:4, s. 57 
65 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11id=3872&extraId= 
2087, Datum 2005-02-25  
66 http://www.rf.se/t2.aspx?p=13288&x=1&a=152970 
67 Ingegerd Ericsson, ”Mer medveten motorisk träning behövs” Svensk Idrottsforskning Årg. 13 2004:1, s. 44 
68 Ibid. s. 45 



20(43) 

Projektet innebar att man på en kommunal grundskola förlängde varje skoldag med en 

obligatorisk rörelselektion för samtliga elever. Projektet startade i skolår 1 och 2 och beräknas 

pågå i nio år, så småningom ska alla skolans elever ha minst fem rörelselektioner per vecka 

under hela sin grundskoletid. Klassens ordinarie idrottslärare undervisade tre lektioner och 

olika föreningsledare ledde två aktivitetslektioner i veckan.69 Resultatet efter studien visar 

bland annat att skolan är i stora behov av fler resurser för att ta emot och undervisa barn med 

motoriska svårigheter. Genom att utföra observationer av barnen när de börjar skolan kan man 

få viktiga indikationer på vilka barn som behöver extra stöd. ”Utformandet av adekvata 

åtgärdsprogram för barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter skulle underlättas, 

om bedömningar av motorisk status och stimulering av barns sensomotoriska utveckling 

fanns med som en naturlig del av skolans verksamhet.”70  
 

Studien visar även att barns grovmotorik förbättras av fysisk aktivitet och motoriska träning 

varje dag. Redan efter 1 och 2 år har eleverna i testgruppen bättre balansförmåga och bilateral 

koordination än eleverna i jämförelsegruppen71. Ericsson menar i sin artikel att ”barn med 

motoriska svårigheter får sällan vara med när kamraterna spelar boll eller idrottar 

tillsammans. De väljer ofta att inte vara med i gymnastik och bollspel. Några är befriade från 

idrottslektioner i skolan av medicinska/psykologiska skäl. Här finns en betydande risk för 

utvecklande av en ond cirkel, där primära motoriska svårigheter leder till minskad övning 

och därmed ökade motoriska problem i förhållande till jämnåriga”.72  

2 Metod och genomförande 
Vi har gjort en hypotetisk-deduktiv studie där vår hypotes är att: barn som går i 

montessoriskola har ett mer välutvecklat motoriskt beteende än barn som går i kommunala 

skolor. Denna hypotes bottnar i relativt lösa grunder såsom enstaka observationer och några 

lästa artiklar inom området. Vår studie går därför ut på att pröva denna hypotes på en 

montessoriklass och sedan jämföra dessa resultat med det befintliga SIH-projektets 

motorikstudie.  

 
 
 

                                                 
69 Ingegerd, Ericsson, ”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en interventionsstudie i åk 1-3”, 
Svensk Idrottsforskning Årg. 11 2002:3,  s. 44 
70 Ingegerd Ericsson, ”Mer medveten motorisk träning behövs” Svensk Idrottsforskning, Årg. 13 2004:1,  s. 44 
71 Ibid., s. 46 
72 Ibid., s. 45 
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2.1 Metod 
 

Vi läste först in oss på Montessoripedagogiken och vad motorik är. Båda dess områden är 

ganska snåriga och det finns väldigt mycket information, som inte alltid är liktydig. Vi 

upplever trots detta att vi skapat oss en relativt bra och rättvis bild av både 

montessoripedagogiken och motorik genom litteraturstudier (se bilaga 3) och studiebesök på 

en montessoriförskola. Vidare gjorde vi en fältstudie, på en skola med montessoriklasser, i 

form av en motorikbana. Enligt Marie Nybergs och Anna Tidéns genomförda studier på 

elever från kommunala skolor och deras test ”Nytidstestet” valde vi ut 8 stationer som vi fann 

lämpliga för att testa elevers motorik i skolår 2 och 3. 

 

I själva fältstudien, det vill säga motorikbanan, arbetar vi med en kvalitativt induktiv ansats 

genom observation. I den kvalitativa studien undersöks vilken karaktär en företeelse har och 

hur den skall identifieras. I observationen tolkar observatören fenomen för att försöka 

identifiera karakteristiska drag.73  För oss innebär detta att använda ett protokoll där vi 

registrerar elevernas färdigheter i diverse motoriska övningar, till exempel kullerbytta, flå katt 

och kärnkast. En induktiv studie utgår från verkligheten och söker sammanfatta 

regelbundenheter till teorier.74 Det vill säga vi har observerat eleverna på en kommunal skola 

med montessoripedagogik för att få en förståelse om hur goda motoriska kunskaper dessa 

barn har.  

 

Svårigheten med observationer är förmågan att vara och förbli förutsättningslös.75 Efter att vi 

läst in oss på montessoripedagogik och fått en uppfattning om denna, är det möjligt att vi 

skapat en bild framför oss om hur resultatet kommer att se ut. I detta fall är det viktigt att 

bibehålla ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. Att tolka det vi ser framför oss utefter 

de faktiska förhållandena och inte det vi vill se. Tyvärr är det så att hur noga 

bedömningskriterierna än är och hur väl vi stämt av med varandra så finns det alltid kvar ett 

mått av subjektivitet, då det trots allt bygger på observation. Det vi kan göra är att vara 

medvetna om denna problematik och ta med oss det som en brist i reliabiliteten. 

                                                 
73 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Studentlitteratur, Lund, 1996), s. 73 
74 Ibid., s. 89 
75 Ibid., s. 89 
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2.2 Vår testskola och fysisk aktivitet 
Den skola vi varit på använder sig mycket av rörelse och motorik i sin dagliga verksamhet, 

det vill säga likt alla montessoriskolor, är det konstant rörelse i klassrummet och inte så 

mycket stillasittande. Barnen går och hämtar det som skall användas och ställer sedan tillbaka 

det på sin plats. På vår testskola fanns även en rörelsebana som eleverna kunde få göra när de 

hade mycket ”spring i benen”. Den gick ut på att ta sig fram efter en slinga som inkluderade 

bland annat slalomlöpning runt stockar, balansera på träräcke, hoppa på ett ben (markerat med 

vitmålade fötter på asfalten), klättring, armgång i klätterställning samt limbo76. Vi pratade 

även med barnen för att höra vad de gjorde på rasterna, de berättade att de var mycket i 

skogen, lekte eller klättrade i klätterställningen och spelade boll och så vidare. De har som 

nämnts tidigare även Idrott och hälsa två gånger i veckan, till skillnad från andra 

montessoriskolor vi pratat med, som inte har någon Idrott- och hälsaundervisning alls. Vi har 

dock i denna uppsats valt att inte behandla varför, då det inte rörde vår testskola. 

 

2.2.1 Urval 
Efter att ha kontaktat idrottslärare och rektorer på tre montessoriskolor och på samtliga fått 

negativa svar fick vi slutligen kontakt med en kommunal skola som har vissa klasser 

arbetandes enligt montessoripedagogiken. Det lilla urvalet gjorde att vi inte slumpmässigt 

kunde välja ut elever utan vi fick ta de treor som fanns att tillgå för att vår studie skulle kunna 

jämföras med Nyberg och Tidéns tidigare undersökning av år 3. Elevantalet i varje klass på 

vår testskola var mycket få, så vi valde, för att bredda vår testgrupp, att även testa de elever 

som gick i år 2. Totalt var det 15 elever (7 pojkar och 8 flickor) varav 9 av dessa elever 

tillhörde år 2 och 6 elever från år 3 

2.2.2 Bortfall 
Vi hade externbortfall på en elev av samtliga elever från år 2 och år 3, detta på grund av 

sjukdom. I övrigt var alla elever närvarande och aktiva. 

 

För och nackdelar med urvalet? 

Fördelar med den skola vi använde oss av var att personalen var mycket positivt inställda till 

vårt projekt och därmed otroligt hjälpsamma. Barnen på denna skola har Idrott och hälsa två 

gånger i veckan och arbetar utöver det mycket med rörelse till exempel med en rörelsebana på 

                                                 
76 Limbo är en lek som går ut på att ta sig under en ribba gåendes och endast böja ben samt ryggen i brygga det 
vill säga magen måste vara upp från och ryggen ner mot marken. 
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skolgården. Vi hade också tillgång till idrottshallen på skolan vilket gjorde att vi kunde 

undvika tidskrävande resor till Idrottshögskolan (IH), vilket i sig hade kunnat ta för mycket 

tid av skolan och därför inte gått att genomföra. Fördelningen mellan pojkar och flickor var 

näst intill optimal på så få antal elever och med tanke på att vi inte hade ”råd” att göra ett 

urval. 

 

Negativt med vårt urval var att eleverna var relativt få så testet blir mer kartläggande av just 

denna skola än generaliserande av elever som går i en montessoriskola. Vår testskola är ingen 

renodlad montessoriskola utan en kommunal skola med montissoripedagogik, det vill säga de 

befinner sig i samma lokaler som den kommunala, men är en egen avdelning med egen regi. 

Vi hade inte heller möjlighet att utföra hela testet med alla stationer från Nytidstestet, dels på 

grund av den lilla idrottshall vi hade tillgång till, men också på grund av att vi inte hade den 

tid det skulle ta att dela upp testet för att kunna genomföra det i sin helhet. Vi valde ut åtta 

stationer som vi tyckte täckte de motoriska grundformerna bäst och dessa har presenterats 

under 2.2.1. Vidare genomfördes inte någon pilotstudie innan projektet startades. En av 

eleverna i år 3 hade Downs syndrom vilket påverkade hennes balans, men i övrigt höll hon 

samma nivå som snittet. Hon finns med i redovisningsresultaten då hennes totalpoäng inte 

avvek nämnvärt. 

2.3 Genomförande 
Vi hade tillgång till två tillfällen på 100 minuter vardera. På denna tid skulle vi utöver själva 

testet även hinna bygga upp och plocka undan de utvalda stationerna. Eleverna kom i mindre 

grupper direkt ifrån lunchrasten. Vi valde att utföra testerna på grupper om fyra elever per 

station. Detta för att göra situationen lugnare, undvika mycket prat och många elever som vill 

springa runt i salen. Vi följde upp två till tre elever var och tiden var begränsad till ungefär en 

halvtimme per grupp. 

 

Innan eleverna fick stiga in i salen samlade vi dem i omklädningsrummet för att berätta vad 

det hela gick ut på. Vi försökte undvika att de skulle uppfatta testet som ett prov och bad dem 

därför tänka sig en cirkusbana, där de fick leva sig in i cirkusartistens värld. Vi ville se om 

den var rolig, hur eleverna klarade av den och också gärna ha deras åsikt om banan. Eleverna 

gick in för att hjälpa oss så mycket de kunde och efter avslutade tester fick vi tips om 

förbättringar likväl som godkännande av stationerna. Samtliga elever var aktiva och det var 

ingen som var tillbakadragen eller verkade tycka det var obehagligt, detta oavsett prestation. 
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2.3.1 Motorikbanan 
Den motorikbana vi använt oss av är en ”förkortad” version av ursprungsbanan ifrån SIH-

projektets del som kallas Nytidstestet. Detta test är konstruerat som ett motorikens ABC77, en 

grunduppsättning av rörelser som täcker in de flesta motoriska rörelser. Dock täcker testet inte 

allt utan brister bl.a. i löpning, sidhopp och rörelse till musik eller rytmer. I vårt test har vi 

dessutom prioriterat bort momentet stödja som egen station då varianter av det ingick i de 

stationer vi valt ut. Dessa beskrivs här nedan med önskat utförande: 

 

Kullerbytta framåt; rulla i sagitalplanet, rumsuppfattning samt kroppskontroll. Här gäller det 

för eleven att göra en så ”fin” kullerbytta som möjligt och komma upp till stående, helst utan 

att använda händerna vid uppgång.  

 

Flå katt i ringar; rotera bakåt och framåt, gripa, hänga, rotera, rumsuppfattning samt 

kroppskontroll. Instruktionerna var att göra en kullerbytta bakåt, sätta i fötterna med en lätt 

studs och sedan direkt göra en kullerbytta framåt, tillbaka till ursprungsposition.  

 

Kärnkast med ansats; kasta, impulssteg samt kaströrelse. Eleven skall kasta två bollar så hårt 

han/hon kan mot en tjockmatta. Samtidigt ska eleven ta sats innan kast.  

 

Rephoppning; grundformer i kombination, samordning av armar och ben ”timing av 

repbågen”. Här gäller det att hoppa 10 jämfotahopp med mellanstuds, sedan 10 snabba 

jämfotahopp och slutligen 10 springsteg.  

 

Jämfotahopp, enbenshopp; hoppa, koordination, dynamisk balans och kroppshållning. Hoppa 

5 jämfotahopp, vänd hoppa 5 hopp på högerbenet, vänd och hoppa slutligen 5 hopp på 

vänsterbenet. Eleven ska inte vidröra ringarna.  

 

Åla under lågt hinder; åla, diagonalt rörelsemönster. Åla under hindret, se på konen framför 

hindret och använd både armar och ben. Det gör inget om man vidrör hindret.  

 

Balansgång framlänges, baklänges, nedhopp på matta; balansera, dynamisk balans, 

kroppshållning, kroppsspänning och landning. Detta bör ske under största koncentration. 

                                                 
77 Marie Nyberg  & Anna Tidén, Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar, D-uppsats under 
bearbetning (Stockholm: Idrottshögskolan) s. 53 
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Eleven ska gå framlänges på bommen till sträcket och sedan baklänges tillbaka till 

utgångspunkten.  

 

Bollbana; grundformer i kombination, studsa under förflyttning samt riktningsförändringar. 

Kasta och fånga. Bollen ska dribblas slalom mellan konerna och eleven får byta hand om den 

vill. När han/hon kommer till de två sista konerna ska dessa rundas ett helt varv. Efter sista 

konen passas bollen till testledaren som passar tillbaka bollen. Hastighet och tempo kan 

regleras av eleven själv.  

 

Bedömning 

Vi bedömde barnen genom observation och poängsatte deras motoriska mönster efter den 

kriteriemall som ingår i Nytidstestet, se bilaga 2. Den består av fyra bedömningssteg, vart och 

ett av dessa ger ett visst antal poäng.  Bedömningarna är följande Stora brister som ger 1 p, 

Små brister som ger 2 p, Tillfredsställande som ger 3 p och Mycket tillfredsställande som ger 

4 p. Efter genomfört test lades poängen ihop och klassificerades efter poängintervaller, se 

nedan, som motsvarande de som finns i Nytidstestet. Dessa intervaller visade så en 

motorikprofil: 

 

 8-16 Stora brister: Motsvarar stora och små brister på samtliga stationer 

 

 17-20 Små brister: Motsvarar små brister på hälften och tillfredsställande på övriga 

 

 21-23 Tillfredsställande: Motsvarar tillfredsställande på fler än hälften av stationerna 

 

24-32 Mycket tillfredsställande: Motsvarar tillfredsställande och mycket 

tillfredsställande på samtliga stationer 

 

Det finns även variationer av dessa där elever fått poäng ur alla kategorier 

2.3.2 Etiska aspekter 

I en undersökning som vår är det viktigt att inga barn känner sig uttittade eller utelämnade. Vi 

valde att ha dem i relativt små grupper för att få en så bra observationssituation som möjligt, 

men ändå inte så små att de kände sig observerade. Eftersom de aldrig träffat oss förut antog 

vi att tryggheten i sina klasskamrater var viktig om inte t.o.m. nödvändig. Viktigt var också att 
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vi presenterade oss och även kallade barnen vid sina namn, detta för att skapa en personligare 

och tryggare känsla. Vi vill dessutom att eleverna försökte koncentrera sig, lyssnade och inte 

skrattade åt varandra, varje elev skulle i största mån fokusera på sig själv och sin uppgift. 

 

Då motorikbanan var utformad som en idrottslektion och inga identiteter kan röjas samt att 

banan är gjort på skoltid är den genomförd utan annan tillåtelse än från de lärare som arbetar 

med barnen. 

 

Validitet och reliabilitet  

Validiteten i testet anser vi vara hög då vad som är studerat är högst relevant för studiens syfte 

då vi mätt det vi avser att studera, med hänsyn tagen till den svaghet som ligger i momentet 

observation. Vi har försökt observera elevers motorikprofiler för att nå ett resultat kring hur 

dessa elever mäter sig med Nytidstestets resultat. 

 

Reliabiliteten i ett sådant test som detta är relativt tillförlitligt. Vi har gjort stationerna efter de 

anvisningar som finns givet i Nytidstestets protokoll, med undantag för rockringarna där vi 

använde oss av stora istället för små. Bristen är att testet är en observationsstudie, vilket 

lämnar mycket åt den subjektiva uppfattningen och gör det omöjligt med totalt objektiva 

bedömningar. Positivt är att vi kunnat använda oss av redan givna bedömningskriterier och 

strävat efter en så lika bedömning som möjligt, men vi är som sagt medvetna om den brist 

som finns då det inte är ett ”mätbart” test som ger exakta värden. 

3 Resultat 
I resultatredovisningen har vi valt att dela upp eleverna både efter ålder samt kön för att i steg 

ett kunna se hur och om resultatet skiljer sig mellan dessa grupper. I steg två där vi jämför 

med Nytidstestet så gör vi det endast med år 2 och 3 som en sammansatt grupp, dels för att 

resultatskillnaderna åren emellan över lag var obetydlig och för att vår testgrupp bestod av så 

få elever att det hade blivit irrelevant att jämföra bara år 3. Vi visar resultaten från varje 

station i ett diagram och utvecklar det sedan i texten under. X-axeln visar vilket år det rör sig 

om 2 eller 3 och Y-axeln visar genomsnittspoängen 1-4 (stora brister till mycket 

tillfredsställande) för samtliga pojkar/flickor på stationen. De svarta staplarna representerar 

pojkarna och de grå representerar flickorna. 
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 Figur 1. Kullerbytta redovisat på genomsnittspoäng och kön 
 

Kullerbytta framlänges: 

Det här var en station som de allra flesta klarade av utan större problem, 87 % var fördelade 

på tillfredsställande eller mycket tillfredsställande. Förmågan att göra en kullerbytta fördelade 

sig även jämt över könen. Tvåorna fick ett medel på 3,5 för pojkarna och 3,75 för flickorna, 

treorna hade 3,5 för pojkarna och 2,5 för flickorna. Tvåorna var märkligt nog lite starkare än 

treorna på denna station.  
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 Figur 2. Flå katt redovisat på genomsnittspoäng och kön 
 

Flå katt: 

Detta var en relativt svår station 33 % av eleverna hade stora svårigheter men däremot låg 

67% på tillfredsställande eller mycket tillfredsställande. Tvåornas flickor var betydligt 

duktigare med ett snitt på 3,5 i förhållande till pojkarna som hamnade på 2. Treorna var jämna 

över könen på 3 poäng vardera det vill säga tillfredsställande. 

Pojkar n= 7 
Flickor n=8 

Pojkar n= 7 
Flickor n=9 
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Kärnkast med ansats
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 Figur 3. Kärnkast med ansats redovisat på genomsnittspoäng och kön 
 

Kärnkast med ansats: 

Endast 7 % av eleverna hade stora brister i sitt kast medan däremot 86 % låg på 

tillfredsställande eller mycket tillfredsställande. Medelpoäng hos tvåorna låg hos pojkarna på 

3 och flickorna 2,75. Treorna lyckades däremot bättre och låg på 3 poäng för pojkarna och 

3,75 hos flickorna. 
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 Figur 4. Hoppa rep redovisat på genomsnittspoäng och kön 
 

Hoppa rep: 

Här var ytterligare en station med många koordinativa och motoriska moment som var väldigt 

svåra för många. 67 % av eleverna hade stora eller små brister och av de 33 % som låg på 

mycket tillfredsställande var samtliga flickor. De var också dominerade på denna station med 

Pojkar n= 7 
Flickor n=8 

Pojkar n= 7 
Flickor n=9 
Pojkar n= 7 
Flickor n=8 
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ett medel på 2,5 i tvåan mot pojkarnas 1,25. I trean var dessa siffror 3,5 hos flickorna och 2 

hos pojkarna.  
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 Figur 5. Jämfotahopp samt enbenshopp  redovisat på genomsnittspoäng och kön 

 

Jämfotahopp samt enbenshopp: 

På den här stationen hade 53 % stora eller små brister och 47 % tillfredsställande eller mycket 

tillfredsställande. Här var flickorna i tvåorna bättre än flickorna i trean, men pojkarna i trean 

betydligt bättre än pojkarna i tvåan. 
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 Figur 6. Åla under lågt hinder redovisat på genomsnittspoäng och kön 

 

Åla under lågt hinder: 

Här ålade 40 % med små brister och 60 % med tillfredsställande och mycket tillfredsställande 

resultat. Detta var jämt fördelat över könen med fördel till flickorna. Pojkarna i tvåorna hade 

Pojkar n= 7 
Flickor n=8 

Pojkar n= 7 
Flickor n=8 
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en genomsnittspoäng på 2,5 medan flickorna hade 2,75, samma resultat visade sig hos 

tredjeklassarna. 
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 Figur 7. Balansgång redovisat på genomsnittspoäng och kön 
 

Balansgång framlänges, baklänges och nerhopp: 

De allra flesta elever klarade balansgång framåt väldigt bra, bakåt hade de allra flesta problem 

med. Även här var tvåorna starkare än treorna, nedhoppet klarade alla utan svårigheter. Det 

var svårt att bedöma då 47 % hade stora eller små brister på balansgången, trots att bristen hos 

många bara låg på bakåtgående hamnade de då i denna kategori. Resten 53 % klarade båda 

varianterna smidigt och fick tillfredsställande eller mycket tillfredsställande resultat. 

Flickorna i tvåan var betydligt bättre än övriga elever med en medelpoäng på 3,5 mot tvåornas 

pojkar som låg på 2,25. I trean fick flickorna 2,75 mot pojkarnas 2 poäng. 

 

Pojkar n= 7 
Flickor n=8 
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 Figur 8. Bollbana redovisat på genomsnittspoäng och kön 

 

Bollbana: 

Dribbling av boll innehöll många delar där man skall ha en kropps- och rumsuppfattning. Här 

låg 47 % på tillfredsställande samt mycket tillfredsställande och majoriteten var pojkar. 

Tvåornas flickor var mycket duktiga på denna station och hade en medelpoäng på 3,25 medan 

pojkarna hade 2,25. I trean var motsvarande på 2,5 respektive 3,5 poäng. 
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Totalpoäng poäng av stationerna: 

I figur 9 visas de fyra intervallerna det vill säga motorikprofilen (stora briser 8-16 poäng, små 

brister 17-20 poäng, tillfredsställande 21-23 poäng och mycket tillfredsställande 24-32 poäng) 

uppdelade på hur stor andel, i procent, av eleverna som ligger på varje intervall. X-axeln visar 

Pojkar n= 7 
Flickor n=8 

År 2 n= 9 
År 3 n=6 

Motorikprofil
Figur 9. Totalpoäng av eleverna på montessoriskolan uppdelade på år, poängintervall och procent. 
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poängintervallen och y-axeln visar procent. De svarta staplarna representerar tvåorna och de 

grå representerar treorna. 
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    Figur 10. Totalpoäng i jämförelse mellan eleverna på montessoriskolan och Nytidstestet  

    uppdelade på poängintervall och procent. 

 

Figur 10 visar totalpoängen (motorikprofilen) fördelat på procent i jämförelse mellan testen. 

X-axeln visar poängintervallen och Y-axeln visar procent, de svarta staplarna representerar 

resultatet från Nytidstestet år 3 och de grå representerar barnen från montessoriskolan. 

 

Hur är motorikprofilen på barn som går i år 2 och 3 på en skola med 

montessoripedagogik?  

I en totaljämförelse med Nytidstestet hade 18 % av deras elever stora brister och i vårt test 

motsvarades detta av 21 %, men endast 7 % av dessa var treor. Små briser representerades av 

35 % i Nytidstestet och 28 % i vår undersökning där hälften representerades av treor. På 

tillfredsställande resultat hamnade Nytidstestets treor med 39 % medan barnen från vårt test 

utgjorde 8 %. På detta intervall fanns inga tvåor representerade. I den sista intervallen, mycket 

tillfredsställande, hamnade totalt 43 % av alla våra testpersoner där majoriteten var tvåor och 

endast 8 % treor. Detta är ändå högra procenttal ställt Nytidstestets som hade 8 % av treorna 

representerade här.  

 

Är resultatet bättre eller sämre än medelvärdet satt på SIH-projektet?  

Av detta test verkar det som om de barn som gått på den montessoriskola som vi kartlagt har 

aningen bättre motorik än genomsnittet enligt Nytidstestet. Detta överensstämmer med den 

Nytidstestet n= 518 
Montessoriskolan n=15 

Motorikprofil
17-20p 
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hypotes vår studie initierades med: att barn som gått skola med montessoripedagogik har en 

mer utvecklad motorik än barn som gått kommunal skola 

 

Finns det något i montessoripedagogiken som påverkar resultat? 

Det verkar som om montessoripedagogikens fokus på rörelse och undvikande av schemalagt 

stillasittande kan bidra till att eleverna får en mer naturlig inställning till fysisk aktivitet och 

kan på ett naturligt sätt implementera detta i sin vardag. Det kan i sin tur göra att de generellt 

blir mer motoriskt rörliga och på så sätt får bättre kroppskontroll.  

4 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att i en studie observera elevers motorikprofil på en 

montessoriskola och jämföra detta med SIH-projektets studie gjord på elever från kommunala 

skolor. Vår hypotes var att barn som går i skola med montessoripedagogik har en bättre 

utvecklad motorik än barn som går i kommunal skola. I våra resultat har vi kommit fram till 

att barn som gått på den testskola vi kartlagt ligger aningen över genomsnittet satt av 

Nytidstestet. Av samtliga stationer, var resultatet från vårt test bättre än Nytidstestet på fyra 

av de åtta stationerna. Skillnaden på de resterande fyra var  dock väldigt liten, knappt en 

femtedel (16 %, 8 procentenheter) medan de tidigare fyra var den drygt tre gånger så stor (310 

%, 59 procentenheter). Totalt sett har barnen i vårt test högre poäng och genomsnitt vilket ger 

dem en bättre motorikprofil. Vad det kan bero på finns många tänkbara anledningar som vi 

tänkte ta upp i en diskussion station för station nedan. 

 

Kullerbytta: Här hade montessorieleverna klart bättre resultat med 87 % i jämförelse med 

Nytidstestgenomsnittets 28 % på tillfredsställande eller mycket tillfredsställande. Detta var 

också den station där skillnaden var störst, drygt tre gånger så stor. Det var tvåorna som drog 

upp genomsnittet och vad det beror på har vi ingen direkt förklaring till. Kanske är de 

oräddare och inte tänkte precis på vad vi hade sagt för instruktioner utan bara gjorde som de 

brukar. Andra faktorer kan ha att göra med var personen ligger till i växten, treorna kanske låg 

i en ”tillväxtfas” och har inte lärt känna sin nya kropp. Varför montessorieleverna totalt hade 

bättre resultat vid denna station än testgenomsnittet kan rent av vara att de faktiskt tränat och 

allmänt rör sig mer, vilket borde ge en bättre kroppsuppfattning. Detta visar också på att 

motorik både handlar om arv och miljö det vill säga att kroppen kan lära sig saker först i en 

viss fas i utvecklingen men sedan befästs det genom träning. Kullerbytta är en rörelse som 

kräver god rumsuppfattning då kroppen roterar vilket verkar vara något som dessa barn 
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behärskar bra, se även flå katt. Vi tittade även på hur barnen kom upp i stående efter avklarad 

kullerbytta, om de tog stöd med händerna eller ej. Här krävs balans och har man svårt med 

rotationen blir det svårt att vara stadig på fötterna. Majoriteten av eleverna klarade även detta 

utan påtagliga svårigheter och handisättning. 

 

Flå katt: Detta är en relativt komplicerad rörelse men det verkade inte påverka barnen från 

montessoripedagogiken. De hade ett nästan dubbelt så högt procenttal 67 % som det 

jämförande testets där 35 % av eleverna klarade denna station med samma resultat. Treorna 

låg jämt fördelat mellan könen, däremot var tvåornas flickor påtagligt mycket bättre än 

pojkarna i samma år som också var de som hade det svårast på denna station. Kanske ligger 

dessa flickor före i utvecklingen i förhållande till sina pojkklasskamrater. Liksom kullerbyttan 

gick denna rotation väldigt bra. I den här rörelsen är det både en bakåt och framåtrotation 

vilket skall bindas ihop med en lätt fotisättning utan att bryta rytmen. Har man svårt med 

rotationen stannar man gärna till i vändläget vilket gör det svårt att vända och rörelsen blir 

osmidig. Andra svårigheter är hängandet upp och ner och att hålla ett griptag samtidigt som 

kroppen utövar en rörelse. Även på denna station krävs god rumsuppfattning bl.a. för att 

rörelsen inte skall upplevas som ”läskig”, men även för att kroppskontrollen skall kunna 

utnyttjas. 

 

Kast med ansats: På denna station hade eleverna från montessoriskolan klart bättre resultat 

än Nytidstestet som visade att 42 % av eleverna kastade enligt de två högsta graderingarna 

vilket motsvarades av 82 % på vårt test. Nytidstestet mätte både med och utan ansats medan 

vi valde att bara mäta med ansats för att täcka allt i en station. De som hade bäst resultat var 

flickorna i trean, vilket förvånade oss då vi föreställt oss detta som en station där pojkarna 

skulle prestera bättre. Rörelsen är relativt komplicerad, det gällde att anpassa ansatsen till 

kastet och få till det i en smidig och följsam rörelse. Vi upplevde att de äldre flickorna förstod 

bättre vad vi var ute efter och tog det lite lugnare i sitt genomförande. Vi trodde att 

genusperspektivet, i det hänseendet vad som förväntas av pojkar respektive flickor i samhället 

och vad som läggs på könen i uppfostran, skulle visa sig tydligare här. Att pojkarna skulle 

kasta bättre. Vi ser det självklart som något positivt att båda könen kastade bra, men även att 

könsrollerna inte motsvarade våra förväntningar. 

 

Hoppa rep: Denna station dominerades helt av flickorna på de bättre resultaten men ändå inte 

tillräckligt 33 % för att nå upp till Nytidstestets resultat som var 39 % på tillfredsställande och 
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mycket tillfredsställande. Hopprep är ett moment som kräver övning och här kanske 

genusperspektivet spelar in, flickor hoppar mer hopprep. Samtliga pojkar fick stora eller små 

brister vilket bidrog till att dra ner resultatet, rephoppning kanske är en övning som inte heller 

förekommer så mycket på idrotten och faller i glömska på fritiden. Det ligger många 

svårigheter i denna rörelse, dels skall man ”tima” bågen, men även koordinera hoppet. De 

flesta barn, innan de lärt sig hopprep, hoppar samtidigt som armarna går upp och med det 

också repbågen. Detta resulterar i att barnet landar då armarna går ner, vilket blir mitt framför 

repet och bågen stannar. Denna rörelse är den naturliga i ett hopp, medan med rephoppning så 

skall koordinationen vara tvärt om, hopp upp, armrörelse och båge ner. Innan man kommit på 

det och fått in den koordinationen blir det ganska svårt. Därför så måste man hantera 

momentet hoppande generellt och ha det automatiserat innan man kan gå på nästa steg, precis 

som montessoripedagogiken förespråkar. Vi trycker därför starkt på att detta är en övningssak 

när man väl kommit till det stadiet i utvecklingen att man kan hoppa med automatik. Att 

tvåorna klarade sig mycket sämre kan också tyda på att det har en viss åldersbundenhet. 

Momentet hoppande som grundform över lag var svårt, se även jämfotahopp samt 

enbenshopp. Det kan vara i den dynamiska balansen som det brister då vi senare ser i 

stationen balansgång att balansgång på bommen klaras galant av de allra flesta.  

 

Jämfotahopp samt enbenshopp: Totalt sett var barnen på montessoriskolan sämre på att 

hoppa med 47 % mot Nytidstestets 52 % på de två högsta graderingarna. En felande länk här 

kan vara att vi hade endast tillgång till stora rockringar, medan det enligt testets instruktioner 

framgår att det skall vara små. Vi märkte att barnen hade lite svårt med de stora avstånden och 

detta kan ha påverkat deras resultat. Hoppen var överlag smidiga men blev lite ryckiga då det 

krävdes så stora hopp, barnen var tvungna att stanna upp för att hämta sats. Här var det stor 

skillnad mellan pojkarna i år 2 och 3, medan flickorna låg väldigt jämt oavsett ålder. Varför 

det föll sig så har vi ingen direkt förklaring på.  

 

Åla: På denna station fick 60% av eleverna från montessoriskolan tillfredsställande eller 

mycket tillfredsställande resultat vilket jämförs med 50% på Nytidstestet. Vi märkte att 

många barn fokuserade på instruktionerna kring hur ålandet skulle ske, i ett diagonalt 

rörelsemönster, så rörelsen blev stelare än om vi inte hade sagt någonting. När samma elever 

ålade ”fritt” gick det smidigare, men i våra resultat redovisar vi dock från första gången de 

ålade. Detta var den station som bland barnen från montessoriskola föll sig jämnast både på 
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kön och ålder. Kanske det var så därför att åla är en relativt primitiv rörelse och en av de 

första de flesta lär sig. Det medför att den hunnit bli relativt automatiserad. 

 

Balansgång: Här låg barnen på montessoriskolan lite under Nytidstestets genomsnitt där hela 

60 % klarade sig på tillfredsställande och mycket tillfredsställande vilket motsvarades av     

57 % på vårt test. Det var en svår station att bedöma för 90 % av barnen gick perfekt framåt 

och hade ett perfekt nerhopp, vad som drog ner deras resultat var svårigheterna att balansera 

bakåt. Kanske är det rent av en träningssak och av någon anledning så har man på 

montessoriskolan inte tränat på det. Vid balans baklänges krävs att kunna lita helt på 

förmågan att veta var bommen befinner sig, sedan krävs även vanan att under balans förflytta 

sig bakåt vilket vi anser vara båda träningssaker.  Här kunde man se att balansen i sig inte var 

några problem vilket gör att svårigheten med hoppstationerna borde ligga i balans under 

påverkan av ytterligare impulser.  

 

Bollbana: Öga-handkoordination verkar i så här pass låg ålder var något som eleverna måste 

öva på och som utvecklas med högre ålder. Av eleverna från montessoriskolan var det 47% 

som klarade de två högsta graderingarna som hos Nytidstestet motsvarades av 55 %. 

Pojkarnas dominans på denna station var tydlig och hos vissa elever verkade det som om 

bollens storlek hade betydelse för resultatet då den ibland var väldigt stor i förhållande till 

deras kroppar och därför skymde bollen både koner och golv. Här finns många grundformer i 

kombination samtidigt som det krävs rumsuppfattning och förmåga att byta riktning. Blicken 

måste växla från boll och omgivning för att se var man skall gå. Detta kräver ett delat fokus 

vilket kan vara svårt för yngre barn. Har man automatiserat själva dribblingsrörelsen så krävs 

inte lika mycket blick på bollen vilket gör momentet enklare. Även detta anser vi vara en 

övningssak, medan delat fokus anser vi vara starkt knutet även till utveckling. Barn kan i för 

tidig ålder inte hålla fokus på många saker samtidigt, vilket är största anledningen till att de 

inte skall cykla i trafik före 10 års ålder78. 

 

Denna uppsats baserar sig på ett subjektivt bedömningstest som saknar exakta skalor och 

värden vilket påverkar utfallet på resultaten, över lag kändes metoden relativt trygg. Vi valde 

att gå efter redan givna kriterier och satte oss ner innan testet och synkronisera våra 

”uppfattningar” så bedömningen skulle bli så unison som möjligt. Trots detta kvarstår dock en 

                                                 
78 http://www.vv.se/templates/page3____334.aspx datum: 2005-04-10 
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viss felmarginal i den subjektiva bedömningen. I övrigt fungerade metoden mycket bra och vi 

tyckte oss få en tydlig uppfattning om elevernas motorik. Stationerna vi valt kändes lagom 

dels för våra behov dels för den kunskap vi besitter. Om man sedan tittar på Nytidstestet som 

var ett mycket större projekt så använde de sig av protokollförare och assistenter vilket vi inte 

hade tillgång till. Därför känns det också bra att vi inte gjorde vårt test större, det hade helt 

enkelt blivit oss övermäktigt. Vi skulle inte heller hinna göra en rättvis bedömning med tanke 

på den knappa tid vi hade tillgång till för att färdigställa denna uppsats.  

 

Att urvalet är litet gör att testet blir mer som en kartläggning och pilotundersökning än en 

direkt jämförelse. Vi kan bara uttala oss om resultaten för denna skola med dessa elever vid 

denna tidpunkt och det är det som resultaten i denna uppsats grundar sig på. Det är 

anmärkningsvärt att de tillfrågade montessoriskolorna inte var intresserade av att vara med i 

vår undersökning. Speciellt som vår hypotes var till montessoripedagogikens fördel så anser 

vi att det borde ligga i skolornas intresse att ta varje chans till att marknadsföra 

montessoripedagogiken. Tyvärr kom svårigheten att hitta testskolor att påverka vårt urval då 

vi inte kunde få tag i önskat antal elever. Vi hade önskat en större grupp och kanske även 

elever från olika skolor. Då hade vi fått en mer rättvis och talande bild om själva 

montessoripedagogiken i jämförelse med barn från den kommunala skolan. Den skola vi till 

slut fick komma till hade ett väldigt begränsat elevantal i år 3 så vi bestämde oss för att även 

ta in tvåor i studien, för att om möjligt även kunna se hur motorikprofilen mellan åren skilde 

sig åt. Till vår förvåning var resultaten inte nämnvärt olika, även mellan könen var resultaten 

väldigt lika.  

 

Vi föreställde oss att det skulle vara känsligt att utföra detta test i små grupper eftersom 

eleverna kunde känna sig utpekade. Är det i något ämne man så direkt får veta hur man 

förhåller sig till sina klasskamrater så är det just i Idrott och hälsa. Till vår lättnad verkade 

ingen av barnen känna sig utsatta och inte ens när de hade problem med övningarna gick 

modet ur dem. De försökte tills de klarade av det. Av detta kan vi räkna bort eventuella 

påverkande faktorer som stress eller rädsla. I montessoripedagogiken ingår det att eleverna lär 

sig ta hänsyn till varandra i klassrummet. De får också arbeta med att ta ansvar för sina egna 

handlingar. Kanske ger detta den tillåtande stämningen som fanns i idrottshallen då vi 

genomförde våra tester. Ingen elev gjorde narr av den andra på grund av ett misslyckande. 
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I en av klasserna hade en flicka Downs syndrom vilket påverkade hennes balans, men i övrigt 

höll hon samma standard som de övriga. Har det med montessoripedagogiken att göra, undrar 

vi? För att göra en snabb jämförelse med barn med samma diagnos vi haft under kursen om 

specialpedagogik var hon mycket bättre, självklart finns det olika grader av påverkan, men det 

frestar ändå att tänka tanken. Montessoripedagogiken utvecklades från början för barn med 

funktionshinder, i vissa fall kanske den är till en fördel för dessa barns utveckling även om 

Maria Montessori själv valde att gå vidare till arbete med ”friska” barn. 

 

Den testskola vi använde oss av arbetade mycket med motorik vilket vi definitivt tror 

påverkar det positiva utfallet av resultaten. Tydligen har inte alla montessoriskolor Idrott och 

Hälsa som ämne vilket förvånar oss eftersom de måste arbeta efter Lpo 94 som säger att 

eleven skall efter avklarad grundskola ”ha grundläggande kunskaper om förutsättningarna 

för en god hälsa samt ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön”79. 

Denna kunskap kan man kanske inhämta på annat sätt men det är svårt att få med hela 

konceptet. Att inte alla har idrott och hälsa är ytterligare en anledning till att vi bara kan uttala 

oss om just denna skola och inte göra några generaliseringar kring montessoripedagogiken 

som helhet. Efter samtal med elever och lärare fick vi även intrycket av att eleverna på 

testskolan verkade mycket fysiskt aktiva även på rasterna. De hade tillgång till olika redskap 

på skolgården samt en liten skog bakom skolan som inbjöd till daglig motorisk träning. 

 

Utifrån de resultat vi fått tycker vi oss alltså kunna se att den hypotes vi hade från början 

stämmer, att barn som gått i denna montessoriskola har en mer välutvecklad grovmotorik än 

medelvärdet från Nytidstestet. Generellt verkar det vara så att barnen i vår undersökning har 

en bättre motorik vad det gäller de vardagsrörelser, de som ingår i spontanleken verkar vara 

ordentligt inlärda. Medan det motoriska beteendet på rörelser som är mer gymnastiska som 

t.ex. balansgång, inte visar lika bra resultat. Den största anledningen till detta antar vi är att 

barnen i sin vardag rör sig mer och får då också rörelse som en naturlig del av livet vilket i sin 

tur leder till att kroppsuppfattning och motorik tränas. Tittar man på skolgårdar och 

dagisuteplatser tillhörande montessoriverksamhet finns en genomgående trend att utnyttja 

naturen som den ser ut och inte asfaltera för att sedan sätta upp en klätterställning. Det blir en 

större variation i ”redskapen” vilket i sig kanske plockar fram andra kvaliteter i utnyttjandet 

av sin kropp. En färdigmonterad klätterställning ger kanske inte samma förutsättningar för 

                                                 
79 http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-1s.pdf, datum 2005-04-05 
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rörelse som träd och stenar. Vad det gäller rörelser man kanske bara gör på Idrott och 

hälsalektionerna till exempel balansgång på bom och bollbanan verkar det som sagt inte som 

eleverna har haft tillfälle att träna lika mycket på, hur kommer det sig? Detta är ytterligare ett 

bevis för att träning ger färdighet, resultat som även Bunkefloprojektet påvisade . Rörelse är 

något självklart och leder till ökad aktivitet. Montessoripedagogiken arbetar utifrån var barnet 

befinner sig i utvecklingen, det kan påverka motorikinlärningen. Om barnet hela tiden blir 

serverad nya utmaningar på precis rätt nivå så antar vi att utvecklingen sker mer stabilt vilket i 

förlängningen leder till en bättre kroppskontroll. Här kan man titta på de tidigare nämnda 

teorierna under 1.4.1 om barns utveckling, montessoripedagogiken utgår från att barn 

utvecklas bäst men en blandning av både stimulering av arv och miljö. Först måste man 

observera var i mognandet barnet befinner sig (arv) därefter anpassa miljön för att uppnå 

bästa resultat i framtida utveckling. 

 

Att ha sina barn i montessoriskola är ett medvetet val man som förälder gör och det krävs ett 

visst engagemang. Det kanske även avspeglar miljön hemma att familjen är aktiv och att 

föräldrarna inser vikten av att röra på sig. Det kan hända att barnen även hemma serveras 

utmaningar och får utrymme att röra på sig. Detta skulle isåfall också kunna var en 

bidragande faktor till en positiv motorikutveckling. 

 

Om man jämför med den kommunala skolan där rörelse och aktivitet är mer tidsreglerad och 

hänvisad till raster eller idrottslektioner, så förstår vi varför spontanrörelsen och leken avtagit. 

Om inte rörelse blir en naturlig del av vardagen så blir den istället en isolerad handling att nu 

skall vi röra på oss. Detta i sig gör att det blir besvärligt och omständligt och helst inget man 

vill göra som exempel kan man ta Bunkefloprojektet som är en väldigt bra idé, men det just 

ett ”projekt” och tydligen ett ansträngande sådant. Ministern Thomas Östros kom också med 

ett förslag till allmän daglig rörelse i skolan, där varje lektion skulle bidra med sin del. Under 

arbetet med våra b-uppsatser kom det fram att lärare har svårt att få tid och motivation att föra 

in det i sina scheman och det blir direkt besvärade och påtvingat. Följden kan bli att det rinner 

ut i sanden och blir något som bara framkallar olustkänslor. Att då göra som 

montessoripedagogiken förespråkar, det vill säga ha en pågående aktivitet i klassrummet så 

får man ut många kvaliteter förutom allmän rörelse om dagen, till exempel att behöva hämta 

och lämna material man använder. I förlängningen av att även behöva vänta på sin tur fångas 
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också en annan viktig egenskap upp som enligt Lpo 94 skolan skall förmedla, nämligen 

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”80.  

 

Kan bra motorik och kroppskontroll ge ett bättre själförtroende och en bättre självkänsla? Kan 

det ge bättre koncentrationsförmåga? I en rapport av Bertil Gustavsson81 hör dålig motorik 

ihop med bristande koncentrationsförmåga, då det är samma sinnen i en handlingskedja som 

påverkar båda. Vidare anser han att det även påverkar självförtroendet. Om det förhåller sig så 

har montessoripedagogiken stora fördelar jämfört med den kommunala skolans verksamhet. 

Barn som får en bra motorisk utveckling och skapar sig ett gott självförtroende kan ha bättre 

chanser att få en stabil tillvaro, eftersom det är mycket i vår personlighet och i de beslut vi 

fattar som grundar sig i hur vi känner oss som människor. Detta är något som vi upplevde 

fanns hos dessa barn, när vi gjorde testet var alla aktiva och glada oavsett prestation. Detta 

tror vi är en stor faktor till det positiva resultatet. Det fanns elever som hade problem med 

vissa stationer, men verkade inte koppla ihop sitt egenvärde med detta. Ingen verkade känna 

sig dum eller otillräcklig för att man inte bemästrade en viss rörelse eller uppgift. Idrotten är 

ett ämne där man verkligen får veta om man duger eller inte, det blir så uppenbart om man 

inte klarar av samma saker som sina klasskamrater. Vi som blivande idrottslärare har under 

vår Verksamhetsförlagda utbildning (VFU)82 ibland upplevt att elever drar sig undan eller inte 

deltar i aktiviteter där de känner att de sticker ut eller inte behärskar övningen. Det är känsligt 

att alla ser att man inte klarar av vissa moment och den delen av skolidrotten är väldigt 

utelämnande och sårbar. Här kan mycket skada göras, men också mycket gott om man som 

idrottslärare fångar upp detta och hjälper eleven till en tryggare miljö. Montessoripedagogiken 

verkar ha denna trygga miljö och implementerar respekt och medmänsklighet hos eleverna. 

Det kan vara en stor anledning till att resultatet blev så positiva i vårt test, att eleverna känner 

sig trygga och vågar försöka. 

 

En annan faktor direkt från montessoripedagogiken som påverkar resultatet positivt kan vara 

att eleverna är vana vid att arbeta med olika material för att tillförskaffa sig kunskap och blir 

också positivt inställda till idrotten. I kommunala skolor skiljer sig idrottsundervisningen från 

de ordinarie lektionerna då eleverna sitter vid bänkar och studerar. När de sedan får komma 

in i en gymnastiksal tror de att lektionen ska gå ut på att ha roligt, vilket inte är fallet. 
                                                 
80 http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-1s.pdf, datum 2005-04-05 
81 http://www.boras.se/sandhult/grundskolor/sandaredskolanf6/information/projekt/motorik.4.633e5e10039748 
abd7fff87096.html, datum 2005-03-29 
82 Verksamhetsförlagd utbildning, praktik 
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Meningen med ämnet Idrott och hälsa är att eleverna ska få kunskap om en hälsosammare 

livsstil. Montessorieleverna kanske väljer att bemöta idrottssalen som vilket annat 

montessorimateriel som helst. Materialet skall undersökas och granskas. Det hälsosammare 

livet får man genom att "leka" sig fram till kunskapen. Precis som man i vilken annan lektion 

som helst använder sig av pussel eller andra saker för att lära sig både geografi och 

matematik. Eleverna på montessori är vana vid att leka sig fram till kunskap medan elever på 

kommunal skola kan uppfatta idrott som en paus i undervisningen och inte lika viktigt. Vilket 

också verkar vara en gängse åsikt i samhället, om man tittar på debatten kring betyg och 

timantal i ämnet Idrott och hälsa. 

 

Vi tycker oss kunna konstatera att det motoriska beteendet hänger starkt samman med övning 

och ju mer individen får frihet att röra sig desto bättre kontroll får den på sin kropp. Därför 

tycker vi att montessoripedagogiken ytterligare borde få inspirera utformandet av läroplanen 

främst gällande våra yngre åldrar i grundskolan, före detta låg och mellanstadiet. Barn har ett 

naturligt behov av att röra på sig för att kunna utvecklas optimalt, det är oförnuftigt att 

förhindra detta när det uppenbarligen finns många vägar att gå för att uppmuntra till aktivitet. 

 

4.1 Fortsatt forskning 
Som fortsatt forskning skulle man kunna göra en större studie som täcker fler 

montessoriskolor för att få ett mer generaliserande resultat. Det kan även tänkas att man tittar 

på fler alternativa pedagogiker och filosofier såsom Waldorf inspirerade- och Ur och 

skurskolor. Att även titta på montessoripedagogikens påverkan på barn i behov av särskilt 

stöd kunde också vara intressant, med tanke på den flicka i vår studie som hade diagnosen 

Downs syndrom. Vidare kan det även vara intressant att göra en liknande kartläggning av 

barns finmotorik. Vad det gäller elever på montessoriskolor så kan man också studera om 

deras koncentrationsförmåga påverkas av deras motoriska färdigheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42(43) 

 
 
 
 
 
 

5 Käll- och Litteraturförteckning 
 
Tryckta källor: 
 
Andersson, Annika, Lika utbildning i friskolor? : en jämförelse av ämnet idrott och hälsa 
mellan freinet-, montessori- och waldorfskolor, Examensarbete 10 p vid idrottslärarlinjen 
1995-1998 på idrottshögskolan i Stockholm, 1998:54 (Stockholm: 1998) 
 
Engström, Lars-Magnus, ”Skola-Idrott-Hälsa, En presentation av SIH-projektet”, Svensk 
Idrottsforskning, Årg. 13 4:2004, s. 4-9 
 
Ericsson, Ingegerd , ”Mer medveten motorisk träning behövs”, Svensk Idrottsforskning, Årg 
13,1:2004, s. 44-47. 
 
Grindberg, Tora & Langlo Jagtöien, Greta, Barn i rörelse, (Lund: Studentlitteratur, 2000) 
 
Hainstock Elizabeth G, Montessori från grunden, 3:e upplagan (Viken: Replik, 1999) 
 
Nyberg, Marie & Tidén, Anna, Allsidig rörelsekompetens hos barn och ungdomar, D-uppsats 
under bearbetning, (Stockholm: 2005) 
 
Nyberg, Marie & Tidén, Anna, ”Att flå katt – är det något att kunna?” i Mellan nytta och nöje 
red. Larsson Håkan & Redelius Karin (Stockholm: Idrottshögskolan, 2004) s. 189-204 
 
Nyberg, Marie & Tidén, Anna, ”Att kunna – en förutsättning för att vilja?!”, Svensk 
Idrottsforskning Årg 13 4:2004 s. 57-60 
 
Marie Nyberg & Anna Tidén, ”Hur rörelsekompetenta är dagens barn och ungdomar?”, 
Svensk idrottsforskning Årg. 13 2002:3 s. 21-26 
 
Roth, Klas, ”Montessoripedagogiken – en kritisk analys” i Häften för didaktiska studier nr 52 
(Lärarhögskolan i Stockholm, Didaktikcentrum, 1995) 
 
Sigmundsson, Hermundur & Vorland Pedersen, Arve Motorisk utveckling (Lund: 
Studentlitteratur 2004) 
 
Signert, Kerstin, Maria Montessori - Anteckningar ur ett liv, (Lund: Studentlitteratur, 2000)  
 
Wallén, Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 2:a upplagan (Studentlitteratur: Lund, 
1996) 
 
 
 



43(43) 

Elektroniska källor: 
Borås kommun 
http://www.boras.se/sandhult/grundskolor/sandaredskolanf6/information/projekt/motorik.4.63
3e5e10039748abd7fff87096.html, 2005-03-29, tuula.elfstrom@utb.boras.se 
 
Folkuniversitetet 
http://www.folkuniversitetet.se/templates/PageFrame.aspx?id=11810, 2005-03-11, 
regnbagen@folkuniversitetet.se 
 
Gluntens montessoriskola 
http://www.glunten.com/pages/montessori.html, 2005-03-13 <ludmilla@rosengren.info> 
 
Montessoriförbundet 
http://www.montessoriforbundet.a.se/tidningen/nr599/art.asp, 2005-03-11, 
<info@montessoriforbundet.a.se> 
 
Nationalencyklopedin 
http://www.ne.se ,2005-03-21, <kundcenter@ne.se> 
 
Skolverket 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&i
d=3872&extraId, 2005-02-25, <skolverket@skolverket.se> 
 
http://www.skolverket.se/pdf/skolfs1994-1s.pdf,  2005-04-05, <skolverket@skolverket.se> 
 
Teckenförlaget 
http://medlem.spray.se/teckenforlaget/newpage1.html, 2005-03-07, 
<teckenforlagetibromma@spray.se > 
 
Vindelns kommun 
http://www.vindeln.se/default.asp?id=3863&ptid=, 2005-03-16, 
<vindelns.kommun@vindeln.se> 
 
Vägverket 
http://www.vv.se/templates/page3____334.aspx,  2005-04-10, <vagverket@vv.se > 
 
Riksidrottsförbundets hemsida 
http://www.rf.se/t2.aspx?p=13288&x=1&a=152970 <riksidrottsforbundet@rf.se> 
 
Åkes ord- och mytologisida 
http://hem.passagen.se/pluver/e.html, 2005-03-16, <Andreas.Aspegren@passagen.se> 
 
 
 
 
 
 



   

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) 
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KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING  
  
Käll- och litteratursökningen ska finnas med som den sista bilagan i ditt examensarbete och 
ska innehålla rubrikerna Vad, Varför, Hur och Kommentarer (se nedan). Syftet med att 
redovisa käll- och litteratursökning är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa dina 
sökningar och på så sätt kunna hitta relevanta dokument.   
  
VAD?  
Vilka ämnesord har du sökt på?   
Ämnesord  Synonymer  
Montessori, idrott, motorik, motoriktest, Maria, metod
gymnastik 
 

Motor skill physical education 

 
VARFÖR?  
Därför att de kändes relevanta inom vår studieram 

 
HUR?  
Hur har du sökt i de olika databaserna?  
Databas  Söksträng  Antal t
   
Eric 

 
 
IngentaConnect 
 
 
Mediearkivet 
 
Sociological Abstracts 
 
 
Uppsök 

Montessori motor  
Motor skill test 
Motor skill montessori 
Montessori 
Montessori physical education 
Montessori gymnastik 
Montessori motoriktest 
Montessori motor skill 
Montessori physical education 
Montessori motorik 
Motorik 
 

1 
7 
1 
15 
0 
100 
73 
0 
961 
0 
2 

Uppsatsämnets relevans 
Anledningen till att vi har denna frågeställning är att vi vill veta om montessori kan bidra med 
fördelar till idrottsundervisningen och på vilket sätt man kan använda sig av den. Om det 
finns delar i pedagogiken som är användbara för oss som blivande idrottslärare. 
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