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Sammanfattning 
 
Syftet med mitt arbete var att undersöka om det fanns skillnader på flickors och pojkars 
motoriska färdigheter i år 5. Dessutom om denna eventuella skillnad har påverkat deras val av 
slöjdart i år 7-9. Kunskap om motoriska färdigheter och olikheter inhämtades dels genom 
litteratur i ämnet och dels genom information på Internet. Elevernas inställning om sina 
motoriska färdigheter undersöktes både genom enkät och med observationer och foto. De 
elever som ingick i undersökningen tillhörde skolår 5 och undervisades i textilslöjd. Till 
antalet var de 31 stycken. Studien visade att viss skillnad i motorik var påvisbar och att 
motorik går att påverka utifrån träning och att den olikhet i utveckling som fanns mellan 
flickor och pojkar kunde minskas genom fysisk aktivitet. Pojkars utveckling kunde påskyndas 
och förbättras.  Det var svårt att klarlägga val av slöjdart i skolår 7-9 utifrån elevernas 
motoriska förutsättningar. Där fanns sannolikt ett genusbaserat val utifrån tradition. 
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Inledning 
 
”Det första man lärde sig, det lärde man sig när man skulle lära sig gå. Det 
var sannerligen inte lätt. Det är inget som kommer av sig själv”  
Hans Rotmo, Vømmøl Spelemannslag, i sången ”Det är inget som kommer av sig själv” 
 
 

Under de år jag tjänstgjort som textillärare har jag ibland stött på elever som inte 

riktigt trivs med ämnet. Ställer man då frågan hur det kommer sig, möts man ibland 

av orden: ”Träslöjd är mycket roligare” och om jag frågat varför, får jag ofta till svar 

att träslöjd är lättare. Tanken har dykt upp om det är ett medvetet val, genusbundet 

utifrån traditioner eller är det elevernas motoriska, framför allt handens finmotoriska 

utveckling som indirekt styr deras tyckande? Det här är elever som har stor frihet att 

inom en given ram i ämnet slöjd välja arbete och finna personliga uttryck. De kan få 

hjälp i sitt skapande men väljer ofta att göra något ”utifrån sitt eget huvud” som att sy 

en flagga eller en duk eller någon annan produkt som de upplever som enkel men som 

ändå blir för komplicerad då de måste utföra tekniker som t.ex. att fålla duken. Dessa 

elever söker sällan efter idéer utifrån böcker eller annat inspirationsmaterial. De 

tycker ofta att allt är svårt, tråkigt eller har problem att skapa en inre bild av det 

färdiga arbetet. Då jag iakttar dem upplever jag att de har svårigheter både med att 

sätta i knappnålar, vika tyg till jämna fållar och att klippa, framför allt i tyg.  

Om man studerar Linnea Lindfors ”Formgivning i slöjd” så står det att ”Eleven har en 

idealbild av slöjdföremålet under hela processen och denna bild flyter ihop med det 

verkliga arbetsobjektet och så småningom med det konkreta föremålet” 1. Man kan ju 

tänka sig att om resultatet inte liknar den bild de skapat i sitt inre på grund av att 

handen inte lyder tanken skapar det en ovilja mot fortsatta försök. Vidare kan man 

läsa  ”Elevens bristande förmåga att lära sig nödvändig teknologisk kunskap 

begränsar både produktens och processens utformning/…/  Svaga elever saknar ofta 

omdöme om egen förmåga”. 2  

 

I samtal med övrig pedagogisk personal på skolan där jag arbetar har det väckts 

frågor om hur det är med den motoriska färdigheten i dag. Hur stor tid ägnas idag åt 

                                                 
1Linnéa Lindfors. (1992).  Formgivning i slöjd  Ämnesteoretisk och slöjdpedagogisk orienteringsgrund 
med exempel från textilundervisningen Rapporter från pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, Nr 1. 
s.64 
2 Ibid. s.91  
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grovmotoriska och finmotoriska övningar och åt att träna på att klippa då timmarna i 

klassrummet eller inom skolans ram ska räcka till så mycket? Kan det vara så att 

genom att de teoretiska kraven ökar så finns mindre tid över till praktiska och 

motoriska färdigheter vilket på sikt kan komma att hindra eleverna i deras arbete och 

förmåga till ett fritt val utifrån sina intressen. Eller är det så att eleverna påverkas 

utifrån gamla könsbundna traditioner och väljer slöjdart efter tradition? 

 

Med dessa iakttagelser som grund vill jag studera om det finns något samband mellan 

hur eleven uppfattar sin egen motoriska färdighet och om det har någon koppling med 

det tänkta valet av slöjdinriktning i skolår 7-9, som det vi har på vår skola. 

Syfte  
 
Syftet med den här studien är att undersöka om det finns några generella skillnader i 

motoriska färdigheter hos flickor och pojkar, i årskurs 5. Samt att relatera och jämföra 

hur eleverna uppfattar sin motoriska förmåga och om det påverkar intresset för slöjd 

och elevens slöjdval i skolår 7-9. 

Frågeställningar 
 
För att undersöka detta har jag följande frågor 
 

• Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motoriska färdighet i  

      skolår 5? 

• Kan vi påverka eleverna och deras motoriska färdigheter? 

• Har motoriska färdigheter någon betydelse när det gäller val av textilslöjd 

eller trä och metallslöjd i skolår 7-9? 

Bakgrund 
 
För att hitta material till min studie har jag läst vad styrdokumenten säger om slöjd 

och motorik och hur den nationella utvärderingen, som gjordes 2003, behandlar 

området motorik och om hur lärare och elever upplever ämnet slöjd. Dessutom har 

jag sökt och läst litteratur om barns utveckling, kulturella likheter och olikheter, 

hjärnans funktion, befintlig svensk litteratur om större projekt där barns rörelsebehov 

och resultatet av det dokumenterats.  
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Skolans styrdokument 

Lpo 94 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet,  

Lpo 94, kan vi läsa under Mål att sträva mot i grundskolan att skolan ansvarar för att 

eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 

individ och samhällsmedlem. Dessutom ska det ge en grund för fortsatt utbildning 

och ge eleverna en harmonisk utveckling. 

 Skolan skall sträva efter att varje elev 

• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära 

• Utvecklar sitt eget sätt att lära 

• Utvecklar tillit till sin egen förmåga 3 

Under Mål att uppnå i grundskolan kan vi läsa om vårt ansvar för att varje elev 

• har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande… 

• har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och 

västerländska kulturarv. 

• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många 

uttrycksformer som möjligt. 4 

Samt att under Riktlinjer skall alla som arbetar inom skolan 

• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd 

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 

Lärarens ansvar är att  

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenhet och 

tänkande 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever med svårigheter 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan5 

 

 

 

Dessutom kan vi under Mål att sträva mot i kapitlet Elevernas ansvar och inflytande 

läsa att skolan ska sträva efter att varje elev 

                                                 
3Skolverket. (1994).  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo 94, Stockholm: CE Fritzes AB, s. 11 
4 Ibid. s. 12 
5 Ibid. s. 14 
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• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö6    

Kursplaner och betygskriterier  
 
Vidare kan vi läsa i Kursplaner och betygskriterier att: ”Slöjdarbetet … syftar till att 

stärka elevernas tilltro till den egna förmågan och utveckla kunskaper som ger 

beredskap för att klara uppgifter i det dagliga livet.” I slöjden kan eleverna prova sig 

fram till fantasifulla, okonventionella lösningar och våga pröva på nya sätt att ta sig 

an ett arbete, vilket stärker och utvecklar deras kreativitet och begreppsbildning. 

Samtidigt ska också ”Slöjden förmedla delar av kulturarvet.”7  Ovannämnda spänner 

över ett stort begrepp vilket ställer stora krav både på lärare och på elev. Vi ska 

arbeta för att göra eleven delaktig i den produktionsprocess från idé till färdig 

produkt, vilken vi namnger som slöjdprocessen, där mycket av handens arbete krävs 

från linjalritningar på trä och metallslöjden, där den bundna tekniken kan kännas 

enklare, till fritt skissande på textilslöjden, tillklippning av material och 

precisionsbetonat arbete med nål och tråd.  

Nationella utvärderingar av grundskolan 2003  
 
För att undersöka vad som finns skrivet om slöjd i den nationella utvärdering, har jag 

läst den ämnesrapport som gjordes 2003, NU-03, utförd av Marléne Johansson och 

Peter Hasselskog. Under kapitlet Trivselfrågor konstaterar man att 6 % av eleverna 

sällan eller aldrig upplever att det är trivsamt på slöjden, men man finner inget svar 

på varför de upplever det så. 8  En liten minoritet som av någon anledning inte känner 

arbetsglädje. Även om man inte nämner vikten av motorikens betydelse redovisar 

man frågan hur stor del noggrannhet spelar in i betygssättningen. Då finner man att 

den övervägande delen lärare anser att den påverkar betyget mycket eller ganska 

mycket.9  

 

                                                 
6 Lpo 94. s. 15 
7Skolverket. (2000). Grundskolan . Kursplaner och betygskriterier. Stockholm: CE Fritzes AB, s. 91 
8Skolverket.(2003). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) Slöjd. Stockholm:  
CE Fritzes AB, s. 35 
9 Ibid. s.75 
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Teoretisk referensram 
 
För att försöka förstå hur kroppen fungerar, hur den svarar på stimuli, vad som är 

grunden för inlärning har jag sökt information om kroppens rörelsemönster även 

kallat motorik. 

Motorik 
 
Vad står ordet motorik för? Efter att ha sökt på Internets encyklopedisida finner man 

att motorik kommer från ordet motor och betyder rörelsemönster, rörelseförmåga.10 

Hos oss människor handlar det bl.a. om att kunna koordinera balans, både statiskt och 

dynamisk, fingermotorik och tungans rörelser. Funktioner som på olika nivåer är 

nödvändiga för att koordinera våra rörelser. Det som krävs för att barnet ska fungera, 

både i skolan och tillsammans med andra människor, är att alla delar blir tränande, 

motoriken, perceptionen, kroppsuppfattningen och begreppsbildningen. Problem med 

motoriken kan yttra sig i svårigheter att forma bokstäver, knyta knutar, knäppa 

knappar, klippa, sy, rita etc. Det kan även yttra sig i svårigheter vid matbordet och 

bristfälligt bordsskick.  

Motoriskt beteende 
 
Med motoriskt beteende avses den typ av beteende som handlar om att gå, springa, 

hoppa, kasta och gripa. Det delas ofta in i fyra undergrupper: motorisk utveckling, 

motoriskt lärande, motorisk kontroll och motoriska problem. Motoriskt beteende kan 

studeras utifrån olika perspektiv som t.ex. biologiska och psykologiska. Oftast 

betraktar man motoriskt beteende utifrån ett vidsträckt perspektiv och försöker tolka 

det utifrån olika vinklar.  

 

Motorisk utveckling kan definieras som ”förändring av motoriskt beteende över 

tid”.11 

Den utvecklingen kan vara kvantitativ, i form av nya färdigheter, eller kvalitativ, i 

form av förbättring av redan erövrade färdigheter. 

                                                 
10 Wikipedia. (2007-02-04). Motorik , http://sv.wikipedia.org/wiki/Motorik 
11 Sigmundsson Hermundur & Vorland Pedersen Arne. (2004). Motorisk utveckling, Nyare perspektiv 
på barns utveckling. Lund: Studentlitteratur, s.17 
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Grov och finmotorik 
 
Ytterligare ett sätt att dela in motoriska färdigheter är att gruppera dem som antingen 

grovmotoriska eller finmotoriska. Det finns ingen strikt linje mellan vad som är vad, 

men det är dock vanligt att beskriva grovmotoriska färdigheter som de som berör 

stora muskler eller stora muskelgrupper. De finmotoriska färdigheterna innefattar små 

muskler eller muskelgrupper och kräver hög grad av precision. Tidigare har det varit 

vanligt att betrakta det som utförs med händer och fingrar som finmotorik. Det är en 

tanke som håller på att överges. Att greppa stora föremål med handen kräver ingen 

utvecklad finmotorik däremot kan rörelser som tar hela armen i anspråk och mynnar 

ut i ett precisionsarbete med fingrarna anses som en finmotorisk färdighet. Det finns 

egentligen ingen principiell skillnad utan det är graden av hur den motoriska 

färdigheten nyttjas som ger utslag i olika rörelser.12 

Fysiska funktioner 
 
För att förstå hur hjärnan fungerar studerar vi hur den är uppbyggd. En vuxen hjärna 

väger ca 1400 gram och ligger innesluten i kraniet.  Själva hjärnvävnaden är flytande 

som gröt vid normal kroppstemperatur men då den består av fett stelnar den om 

temperaturen sjunker. Hjärnan består av tre huvuddelar, stora hjärnan, lilla hjärnan 

och hjärnstammen. Stora hjärnan kan delas upp i två likadana halvor som är 

sammanbundna av en nervtrådsbunt som kallas hjärnbalken. Den består av 300-400 

miljoner nervtrådar som ska samordna aktiviteten i de båda halvorna.13 

 
Roger Sperry, som fick nobelpriset 1981 har forskat kring hjärnhalvornas funktion. 

Han har visat på att båda hjärnhalvorna är två separata hjärnor och faktum är att 

den ena halvan är omedveten om vad den andra halvan gör men han har kommit fram 

till att båda halvorna måste få stimulans för att vi ska bli fullt fungerande människor. 

Den skapande högra hjärnhalvan som klargör sammanhang, sammanställer och hittar 

förklaringar och den mer analytiska vänstra halvan som passivt memorerande och 

sköter insamlandet av neutral data måste båda bli stimulerade och få utvecklas då 

man upptäckt att båda hjärnhalvorna är involverade i alla typer av aktivitet. Sperry 

menade att de kopplingar som sker mellan den högra och den vänstra halvan i tidig 

                                                 
12Sigmundsson Hermundur & Vorland Pedersen Arne. s.21 
13 Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. (2007-04-12). Nervsystemet, hjärnan, 
http://cns.sahlgrenska.gu.se/goude/nsd/structure_116 
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ålder är oerhört betydelsefulla. Inte minst spelar den motoriska aktiviteten stor roll 

vid utvecklingen av den intellektuella kapaciteten. 14 Pedagoger i vår västvärld har 

mer varit inställda på att aktivera den vänstra halvan. Vi måste mer effektivt arbeta 

för att stimulera den högra hjärnhalvan och få hjärnhalvorna att bättre samarbeta med 

varandra.  

 

Ett nyfött barns hjärna är långtifrån färdigutvecklad. Om man tittar på cortex, 

hjärnbarken, som är det yttersta skiktet på hjärnan, med en gråaktig yta, hos det lilla 

barnet, ser man att nervcellerna ligger långt från varandra, med spridda nervtrådar. 

Dessa är omgivna av mylein, ett fettämne som bildar ett elektriskt isolerande lager 

runt axonet, nervtråden. Ju mer en rörelse tränas ju mer mylein bildas och därmed 

överföringshastigheten av nervimpulsen. De elektriska signalerna färdas mellan 

nervcellerna och kan få en hastighet av ända upp till 120 m/s och ju mer de växer till i 

antal desto mer information kan hjärna ta emot och bearbeta. Denna process pågår 

fram till att barnet är ca 12 år. Denna utveckling är inte bara genetiskt betingad utan 

beror även på intresse och stimulans.15  

 

Hos ca 90 % av alla människor är den vänstra hjärnhalvan den s.k. dominanta halvan, 

det vill säga att det är den del som ansvarar för vår talförmåga och styr den hand vi är 

skickligast med, d.v.s. den hand som man skriver med och som man hanterar verktyg 

med, exempelvis en sax, vilket då blir den högra handen. Analytisk och matematisk 

förmåga anses vara egenskaper särskilt bundna till den vänstra hjärnhalvan. Vidare 

anses den vara direktkopplad till medvetandet. Dessutom har de flesta människor sin 

språkliga funktion kopplad till vänster hjärnhalva. Den innehåller dessutom fler 

nervceller än den högra.  16 

Motoriska svårigheter 
 
I det projekt, utfört vid Sandaredsskolan i Borås av Bertil Gustavsson, kan vi följa 

hans undersökning kring barn med problem med perceptionen.  De flesta barn med 

koncentrationssvårigheter har en så kallad omogen motorik. Barns utveckling sker ju 

från huvud mot fötterna och från kroppens mittlinje och utåt. Barnet fungerar i dessa 
                                                 
14Nationellt centrum för flexibelt lärande. (2007-02-11). Hjärnan, http://larstilar.cfl.se/?sid=1301 
15 Sigmundsson Hermundur & Vorland Pedersen Arve  
16 Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet (2007-02-11) Nervsystemet, 
http://cns.sahlgrenska.gu.se/goude/nsd/structure_735 
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fall motoriskt som ett yngre barn. Rörelserna är dåligt samordnade, slängiga och 

oprecisa. Barnet rör sig klumpigt, gesterna blir yviga och det kan komma att betraktas 

som slarvigt. För att ett barn skall kunna sitta stilla på en stol måste kroppen vara 

någorlunda stilla i en speciell kroppsställning. De stora musklerna skall bära upp 

kroppen med en bestämd muskelspänning, tonus, och ge den en stabil position på 

stolen. Om muskelspänningen inte kan hållas konstant får barnet svårt att sitta 

upprätt. Kroppshållningen blir istället "säckig" och barnet glider lätt av stolen, eller 

blir hängande över bänken. Barnet måste ändra ställning för att inte glida ned. För att 

"väcka" musklerna till "liv igen" börjar barnet att gunga på stolen, sträcka på sig eller 

gå en runda. Genom att röra sig får barnet mer tonus i musklerna och spänst i 

kroppen. 17 

 

Människans visuella perception, synintryck, är väldigt viktig eftersom 80 % av alla 

våra sinnesintryck kommer via ögonen. 18  Att se och förstå vad det är vi ser är 

beroende av vår förmåga att uppfatta olika delar av den visuella perceptionsförmågan, 

t ex. formseende, rumsuppfattning, visuell – motorisk samordning. Om förmågan är 

dåligt utvecklad inom något område kan det få konsekvensen att barn får svårt att 

urskilja text, se siffror och tal i olika lägen, samt samordna rörelser, koordinera. 

 

Genom rörelseaktiviteter skaffar sig barnet erfarenhet av rum och form - en erfarenhet 

som gör att de lär sig tolka och förstå sina synintryck av omvärlden. 19 Enligt forskare 

är basen för all inlärning just visuell perception. De menar också att om den visuella 

perceptionen inte fungerar, fungerar inte heller motoriken och om den inte fungerar så 

kan inte heller barnet fästa blicken. En del barn missar sammanhanget i 

undervisningen, därför att de inte hör vad läraren säger, eftersom de själva samtidigt 

utför en aktivitet t ex. flyttar sin bänk, tar upp en bok, slår upp en sida eller vässar sin 

penna.20 Som tidigare nämnts har barn med koncentrationssvårigheter ofta också 

problem med motoriken. Motoriska handlingar kräver ett komplicerat samspel mellan 

olika funktioner som inte bara är motoriska utan berör perception, 

uppmärksamhetsförmåga, och kognitiva funktioner, en så kallad handledningskedja. 
                                                 
17Borås stad. (2007-02-12). Motorik . Ett projekt av Bertil Gustavsson. 
http://www.boras.se/sandhult/grundskolor/sandaredskolanf6/information/motorik.4.1ee1775108b50ce1
2680001137.html   
18Ibid.   
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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En handling som att knyta ett skosnöre, räcka upp handen eller att cykla är 

sammansatt av en bestämd sekvens rörelser i olika kroppsdelar. Varje rörelse bygger i 

sin tur på ett komplicerat samspel mellan mer eller mindre kraftiga 

sammandragningar i olika muskelgrupper som är aktiva eller passiva. 

 

Visuell- motorisk koordination är förmågan att samordna synen med rörelser hos 

kroppen eller delar av kroppen.  21 För att barnen skall öka sin motoriska förmåga bör 

rörelseträningen inriktas på övningar som tränar förmågan att se och urskilja figur- 

och bakgrundseende, övningar som tränar samordningen mellan öga - hand, öga - 

kropp. Missar barnen att krypa när de är små kan risken finnas att de kan få 

svårigheter med att lära sig läsa när de börjar skolan. För att lära sig läsa krävs en 

korsrelaterad koordination, hand - öga. Rörelseträningen stimulerar tillväxten av 

hjärnor under utveckling och förhindrar försämringen av äldre hjärnor. 22 

 

I vårt samhälle sitter barn mycket stilla framför datorer, teve och dataspel. Den fria 

leken hämmas av oro och ängslan för biltrafik, vuxna som ofredar och även föräldrars 

trötthet efter dagens arbete. Det norska forskarparet Sigmundsson och Pedersen visar 

på att om en lekplats ligger mer än 500 meter hemifrån låter barnen bli att gå dit.23 

Barn blir mindre stimulerade. De menar att det här är en politisk fråga där 

makthavarna inte sätter samman barns lekbehov och motoriska träning med 

svårigheter dessa kan komma att råka ut för senare i livet som resulterar i försämrad 

inlärningsförmåga och perceptionsförmåga där eleven inte själv har herraväldet över 

sin inlärningssituation. I tidningen Ångermanland kunde man den 23 mars läsa att tio 

lekplatser skulle nedmonteras i Sollefteå. Skälet är att de är slitna och inga barn 

längre bor i dess närhet. 50 000 kr förväntas man spara på denna avveckling.24 

Kulturella skillnader 
 
Det norska forskarparet visar också på hur stora kulturella skillnader påverkar barns 

motoriska utveckling. Vi i västvärlden vill gärna tro att barnen följer en 

”normalkurva” men genom att titta på barns motoriska utveckling på olika ställen i 

världen upptäckte man att geografisk hemvist påverkade motoriken. Japanska barn 
                                                 
21 Borås stad.(2007-02-12). Motorik , http://www.boras.se  
22 Ibid. 
23Sigmundsson Hermundur & Pedersen Vorland Arne, s. 60  
24 Jörgen Sundin. (2007-03-23).  Sollefteå ska plocka bort tio lekplatser,. Tidningen Ångermanland s.7 
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skiljde sig i stor utsträckning från europeiska barn i ett hänseende, nämligen 

dynamisk balans. Deras kroppsuppfattning var extremt god. Det visade sig att alla 

barn i ett visst område lärde sig att cykla på enhjulingar då de började skolan! 25Ingen 

genetisk skillnad utan intensiv träning. En studie utförd på 50-talet rapporterade om 

att spädbarn i Uganda hade bättre huvudkontroll och muskeltonus än jämngamla barn 

i Europa. Likaså hade afrikanska mödrar stor känsla för sina barns kroppssignaler och 

där förväntas barnet behärska sitt blås och tarmsystem innan det kan gå. En färdighet 

som bedöms framför kronologisk ålder. En undersökning gjord i Kenya beskriver 

toaletträning. I och med att det anses viktigt att barn slutat med blöjor innan de fyllt 

ett år tränar man på detta, och det lyckas.26 Något man nu även studerat i USA och 

som man ska försöka få amerikanska mödrar intresserade av och fundera över om det 

även är genomförbart där.  I många hänseenden låg afrikanska barn långt bättre till 

rent motoriskt än jämngamla europeiska barn. Som kuriosa kan nämnas att en 

amerikansk undersökning fann att afrikanska barn var betydligt sämre än jämnåriga 

barn från USA att klättra i trappor. Något som kanske påverkas av skillnaden i antalet 

trappor på de båda kontinenterna.27 Barn med dåligt utvecklad motorik såg man i en 

provins i norra Kina där stor brist på blöjor rådde och där de placerades i sandsäckar 

som tog emot deras kroppsvätskor. Där kunde barnen tillbringa upp till 16 timmar.  

Därmed berövades de möjlighet till att röra sig och deras motoriska utveckling, som 

att rulla, krypa och sitta fördröjdes avsevärt, i jämförelse med barn från samma 

område som använde blöjor.28 

De menar att den motoriska utvecklingen visserligen följer ett mönster men inte är 

bunden till en viss ålder. Genom stimulans och fysisk kontakt kan den avsevärt 

utvecklas. De anser att likväl som det finns utvecklingsplaner för övrig inlärning så 

skulle det kunna finnas målsättningar för vad barnet ska lära sig inom motorik.29 Det 

skulle också förbättra för elever med konstaterade svårigheter för motoriska problem 

vilket inte är något man växer ifrån. De barn som testats har ännu efter 10 år problem 

även om symtomen minskar. Det här påverkar även den allmänna hälsan och barns 

sociala situation. ”Vi misstog oss rejält då vi trodde att lindriga till måttliga problem 

inte hade någon klinisk betydelse i det långa loppet.” Forskarna trodde det var ett 

                                                 
25 Sigmundsson Hermundur & Pedersen Vorland Arve. s.50 
26 Ibid. s.53 
27 Ibid. s.51 
28 Ibid. s.53 
29 Ibid. s.57  
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övergående problem. Tvärtom fann man att barn med motoriska problem även hade 

sämre självbild, ångest och koncentrationsproblem. ”Klumpiga barn är mer 

ensamma.”  Den slutsatsen drogs av de forskare som följt barnen under lång tid. 30  

Skolan och motoriken 
 
Trenden idag är att se motorisk utveckling som en livslång process.31 Det innebär att 

vi inte kan betrakta ett barn som börjar skolan som färdigutvecklat. 

I skolan kräver vi att barn ska sitta stilla långa stunder och det kan bidra till 

inlärningssvårigheter. Om barn ska klara av att sitta stilla så måste de få röra sig. 

Forskning genomförd av Gustafsson och Hugoh påpekar att barn inte lär sig att läsa 

och skriva genom motorisk träning, men att den motoriska träningen ger en positiv 

riktning för barn med svårigheter, genom rörelser som motion, förbättring av 

koordinationsförmågan, balanssäkerhet och kroppsmedvetenhet. De framhåller att det 

här främjar elevens utveckling, känslomässigt, socialt och intellektuellt.32 

 

Barns rörelseutveckling startar uppifrån och går nedåt och från centralt belägna 

kroppsdelar utåt mot perifera, dvs. rörelser som utförs med stora muskelgrupper 

klarar barnen av först. Har barn en dålig utvecklad grovmotorisk förmåga leder det 

enligt Sandborgh m.fl. (1986) oftast till en ännu sämre finmotorik genom att t.ex. inte 

kunna behärska handens och fingrarnas rörelser. Om barn har en dålig kontroll på 

sina finmotoriska rörelser kan det i sin tur leda till att de blir mindre effektiva.33

                                                 
30 Sigmundsson Hermundur & Pedersen Vorland Arve. s.75 
31 Ibid. s.58 
32 Borås stad. Motorik , www.boras.se/sandhult 
33 Ibid. 
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Bunkeflometoden 
 

Det har gjorts många studier om att motorik och skolprestationer är starkt 

sammankopplade I en avhandling gjord av Ingegerd Eriksson, filosofie doktor i 

pedagogik, tjänstgörande som universitetslektor på lärarutbildningen i Malmö, 

framkommen ur studier utförda vid skolan i Bunkeflo i Malmö belyses betydelsen av 

ökad idrottsundervisning och extra stöd i form av motorisk träning i skolan. 34 

Resultaten visar att skolan behöver ha en större beredskap för att stödja barn med 

motoriska brister. 

 

”Barn med motoriska svårigheter får sällan, eller väljer att inte, vara med i kamraters 

rörelselekar. Här finns en risk för en ond cirkel, där motoriska svårigheter leder till 

minskad övning och därmed ännu sämre motorik. En orsak till befrielse från 

idrottslektioner är ibland att barnet blivit mobbat på grund av sin klumpiga motorik. 

Hade mobbade och överviktiga elever deltagit mer aktivt i skolans idrottsaktiviteter 

om de känt sig säkrare i sina kroppsrörelser?”35 

Studien påvisar att motoriska brister oftast inte försvinner av sig själv och att två 

idrottslektioner per vecka inte är tillräckligt.36 Utan någon form av medveten 

motorisk träning har de flesta barn med motoriska brister kvar dessa långt upp i 

skolåren eller ännu längre. Därför borde specialundervisning i motorik vara en 

självklarhet för alla elever som behöver det. Detta stöd skulle underlättas om 

skolläkare och skolsköterskor i större utsträckning tillämpade FaR (Fysisk aktivitet på 

recept), så att motorisk träning kunde erbjudas innan motoriska brister hann ställa till 

med diverse problem för barnen. 37 

 

Resultaten visar dessutom tecken på att ökad fysisk aktivitet och extra motorisk 

träning kan ha betydelse för skolprestationer i svenska och matematik. Förbättrad 

koncentrationsförmåga märks framför allt hos elever som hade stora motoriska brister 

och som fått anpassad motorisk träning i en mindre grupp utöver den ökade fysiska 

aktiviteten. I de fall där koncentrationssvårigheter är en följd av motoriska brister och 

                                                 
34 Idrottsforum. (2007-02-15). Motorik och FaR i skolan. Ingegerd Eriksson, 
http://www.idrottsforum.org/features/fariskolan/eriing_far.html 
35 Ibid.  
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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för elever där motoriska problem hindrar dem från att kunna utnyttja sina 

förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna, borde skolläkaren tillämpa FaR och 

förskriva motorisk träning som ett komplement till andra specialpedagogiska insatser. 

 

I sitt projekt beskriver Ingegerd Ericsson hur man inför ett tredje idrottspass i veckan 

och dessutom daglig fysisk aktivitet, som kan bestå av en daglig promenad. Efter tre 

år har en betydande höjning av prestationsnivån inträtt, i synnerhet om man jämför 

med den grupp elever som fortfarande bara har två pass gymnastik i veckan. Där har 

en stor skillnad mellan pojkars och flickors motoriska färdigheter visat sig. Där har 

83 % av flickorna god motorik i relation till pojkarnas 46 %. I barngruppen med 

daglig motorisk träning är motsvarande siffror 94 % jämfört med 90 %. Resultaten 

antyder att skillnaden, mellan elever med god motorik och elever med stora motoriska 

problem, nästan försvinner då det gäller koncentrationsförmågan om de får tillgång 

till ökad träning i form av gymnastik eller annan motorisk övning. Elever med utökad 

fysisk aktivitet förbättrade också sina resultat i de nationella proven. Det gick säkrast 

att fastställa då det gäller rumsuppfattning och tal och tankefärdigheter som är med 

säkerhet fastställda. Över lag förbättrade pojkar sina resultat om de fick utökad 

gymnastik och ökad rörelse under skoldagen. De hade tillgodogjort sig träningen i 

form av klart bättre resultat. Dessutom om man jämför med kontrollgruppen har de 

elever med motoriska problem som fått utökad gymnastik tillgodogjort sig 

undervisning i högre grad. Resultaten tyder på att motorisk träning har större 

betydelse ju större motoriska brister eleven har. Uppmärksammas bör dock att 

flickors och pojkars motoriska utveckling inte löper parallellt, utan flickor är oftast i 

motoriskt hänseende tidigare utvecklade. En tillbakagång motoriskt sett kan också 

konstateras under puberteten, på grund av fysiologiska förändringar. Den kommer 

emellertid att genomgå en förbättring när den kroppliga utvecklingen kommit i 

balans.38 

 

 

 

 

                                                 
38 Idrottsforum. Motorik och FaR i skolan. 
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Metod 

Val av metod 

För att tränga djupare in i problematiken kring motoriska färdigheter har jag förutom 

litteraturstudier och information från Internet också gjort en enkätundersökning. 

Avsikten var att studera eventuella skillnader i den fysiska utvecklingen hos flickor 

och pojkar. För att få aktuellt stoff till min studie genomförde jag undersökningen på 

de två skolor bland de elever som jag undervisade. Detta för att försöka få svar på hur 

elever ser på sin motoriska förmåga samt undersöka deras syn på textilslöjd. 

Dessutom försökte jag hitta något samband mellan deras intresse för slöjd och hur de 

skulle välja slöjdart inför skolår 7-9. Slutligen fotograferade jag och jämförde deras 

praktiska tillämpning med deras egen uppfattning om sin förmåga att hantera 

användningen av en sax både när det gäller att klippa i papper och i tyg. 

 

Att jag valde enkätformen var att ge varje elev samma möjlighet att läsa och förstå 

frågan och att få in samma information från deltagarna vilket gör det lättare att tolka 

och jämföra resultatet. Det ställdes då inga krav på större språkliga färdigheter att 

uttrycka sig vilket skulle kunna ha varit till nackdel för vissa elever med annat etniskt 

ursprung.  

 

För att ytterligare skaffa stoff till min undersökning lät jag eleverna genomgå en 

praktisk övning. Detta för att försöka se om det gick att se någon skillnad mellan hur 

pojkar och flickor hanterade en sax och hur de klippte i papper och i tyg. Dessa 

övningar utfördes i slöjdsalen under pågående lektion. Inga speciella arrangemang 

runt detta vidtogs utan jag berättade avsikten med denna övning, att den ingick i mina 

studier och att de fotografier som jag tog var anonyma.  

Enkätens konstruktion 

 
Enkäten var konstruerad med flervalsalternativ där eleven var tvungen att ta ställning 

till ett alternativ. Det gavs inget neutralt svar. Den innehöll både korta frågor och ett 

antal påståenden. Likaså var svarsalternativen gjorda som korta påståenden och 

krävde bara ett kryss i en ruta som svar.  
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Enkäten bestod av en sida med information om hur den var konstruerad och en 

försäkran om att svaren var anonyma och bara skulle läsas av mig. Nästa avdelning 

innehöll ett antal bakgrundsfrågor om ålder, kön och etnisk bakgrund. Dessutom 

avdelningen med de frågor jag avsåg att grunda min studie på. (Hela enkäten finns 

som bilaga 1) 

Presentation av skolor och elever 
 
För att få underlag till min studie valde jag att rikta mig till de elever som jag 

undervisat i textilslöjd under höstterminen. Att jag kunde välja mina egna elever 

beror på frågornas innehåll som inte präglas av förhållandet lärare – elev.  Jag vände 

mig till elever i år 5. Att det blev just den årskursen berodde på att de efter mer än två 

års slöjdande borde ha haft både teoretisk och praktisk kunskap. De borde vara 

ganska förtrogna med kraven i ämnet och fått en kroppslig mognad.   

 

De elever jag undervisade kom från två närliggande skolor i Sundsvalls kommun. 

Båda är F – 6 skolor med cirka 250 elever.  Båda dessa skolor präglas av hög in och 

utflyttning, sociala problem samt stor invandrartäthet, ca 25 % är av annat etniskt 

ursprung. På den ena skolan har jag följt dem från årskurs 3 och den andra gruppen 

var ny för mig från och med höstterminen. Eleverna byter slöjdart varje termin och 

arbetar enbart med trä respektive textilslöjd den tiden. 

 

Förutsättningen för enkäten skiljer sig lite på de båda skolorna. Den ena skolan har 

haft samma behöriga lärare i många år. På den andra skolan har man haft behörig 

textillärare men i ämnet trä och metallslöjd har tjäns tgörande vaktmästare undervisat, 

som inte har någon formell utbildning varken i trä eller metall eller metodik. 
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Genomförande  
 
Enkäterna delas ut av mig personligen till berörd grupp. En grupp utförde sin enkät 

tillsammans med sin mentor i sitt ordinarie klassrum medan merparten gjorde sina 

under slöjdtid. Instruktionen lästes högt tillsammans med eleverna och de hade chans 

att ställa frågor under tiden de svarade så inga missuppfattningar uppstod. Eleverna 

besvarade enkäten utan att rådfråga varandra och ingen tidsbegränsning fanns och den 

genomfördes på ca femton minuter. Undersökningen var också frivillig men de som 

var närvarande fullföljde den. Då den bara utfördes vid ett tillfälle fanns det elever 

som var sjuka eller frånvarande. Enkäten kom då att omfatta 31 elever vid två skolor. 

De utgjorde två grupper vid den ena skolan och en grupp på den andra vilka alla hade 

textilslöjd.  

Resultatredovisning 
 
Följande avsnitt kommer att innehålla de sammanställda resultaten utifrån enkäten. 

De har först satts samman i en tabell där svaren på frågorna delats upp på hur pojkar 

och flickor har svarat.(Se bilaga 2) Av de 31 elever som genomförde enkäten var 

femton stycken pojkar och sexton flickor.  För att förtydliga svaren utifrån tabellen 

har frågor och svar överförts till löpande text. 

 

På frågan som gäller att klippa i papper tycker både pojkar och flickor att de uppnår 

ett gott resultat. Åtta pojkar av femton anser att de klarar det mycket bra. 

Motsvarande siffra hos flickor ligger på nio av femton. Att däremot klippa efter en 

linje tycker bara två pojkar att de klarar av mycket bra. Av flickorna är det däremot 

sex stycken som har samma åsikt. Tolv pojkar och tio flickor klarar av det bra. Bara 

en pojke tycker inte att det går så bra. Något lägre blir resultatet då de gäller att klippa 

i tyg. Där bedömer endast en pojke att han klarar av det mycket bra mot tre flickor. 

En pojke anser han klipper dåligt.  

 

Motsvarande siffror får man på frågan hur det går att följa ett uppritat mönster på tyg. 

Sju flickor och sju pojkar är mycket säkra på skillnaden mellan en synål och en 

brodernål. Här är spridningen större där fyra pojkar svarar att de kan det bra, tre 

stycken anser att det inte går så bra och en pojke tycker det går dåligt. Flickor 
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uppvisar något högre självförtroende. Åtta stycken tycker att det går bra medan två 

säger att de är osäkra på skillnaden. Det leder då till nästa fråga där de ska berätta hur 

det går att trä en synål. Det förutsätter att de vet hur en sådan ser ut. Sex pojkar klarar 

det mycket bra och åtta flickor har samma åsikt. Resterande nio pojkar klarar det bra. 

Sju flickor klarar det också bra medan en tycker att det inte går så bra.  

 

Att göra en knut på tråden är mycket svårare enligt enkäten, bara fyra pojkar klarar 

det mycket bra, nio klarar det bra, tre inte så bra och en gör det dåligt. Motsvarande 

resultat hos flickorna ligger på tio som tycker det går mycket bra, fyra bra och två inte 

så bra. Resultatet visar på att eleverna tycker att det är svårare att göra en knut än att 

trä en synål. Att trä sin symaskin klarade alla pojkarna av mycket bra eller bra och 

likaså flickorna. Fjorton av sexton flickor klarade det mycket bra. Motsvarigheten hos 

pojkarna låg på tolv av femton.  

 

På frågan hur saxarna fungerade på slöjden tyckte de flesta att de fungerade bra men 

de fanns även elever som tyckte de inte var så bra och två elever tyckte de var dåliga.  

 

På frågan om de brukar hjälpa till hemma med att stryka eller sy i en knapp så svarar 

en av pojkarna att han gör det ofta, åtta stycken inte så ofta och sex pojkar hjälper 

aldrig till med sådana saker hemma. En flicka hjälper till mycket ofta, fem ofta, åtta 

stycken inte så ofta och två flickor svarar aldrig.  

 

Det stora flertalet handarbetar inte hemma. Sex pojkar svarar på den frågan att de 

aldrig slöjdar hemma och fyra gör det inte så ofta och tre svarar ofta. Två flickor 

svarar att de handarbetar mycket ofta hemma, två gör det ofta, sex inte så ofta och sex 

stycken gör det aldrig.  

 

På påståendet att textilslöjd bara är till för flickor svarar en pojke att det är sant, tre att 

de är osäkra och elva att det är helt fel. En flicka tycker att det är nästan sant medan 

femton påpekar att det är helt fel. På påståendet att träslöjd bara är till för pojkar 

tycker två pojkar att det är helt rätt, en att det är nästan sant, en är osäker och elva 

tycker att det är helt fel. En flicka tycker att det är sant att träslöjd bara är till för 

pojkar, en att det är nästan sant medan resten fjorton stycken tycker att det är helt fel.  
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På påståendet att textilslöjd är lätt tycker fyra pojkar att det är sant, åtta att det är 

nästan sant. En pojke är osäker och två tycker det är fel. Två flickor tycker det är sant 

att textilslöjd är lätt, sex säger nästan sant och åtta är osäkra. När det gäller träslöjd är 

motsvarande siffror att sex pojkar tycker det är lätt, sju tycker att det påståendet är 

nästan är sant, en är osäker och en tycker det är fel. Bara en flicka tycker träslöjd är 

lätt. Nästan sant tycker åtta flickor att det är medan sex är osäkra och en tycker det är 

fel. Träslöjd anses lättare först och främst av pojkarna och antalet elever som tycker 

textilslöjd är lätt är jämnare fördelat mellan pojkar och flickor. Här får vi räkna in det 

faktum att på en skola finns en trä och metallslöjdslärare medan de andra har haft en i 

slöjd och metodik outbildad vaktmästare. Hur det påverkar resultatet framgår inte. 

 

På frågan hur de skulle välja inriktning till högstadiet om de fick välja just då svarade 

fem pojkar textilslöjd och tio träslöjd. Tolv flickor skulle välja textilslöjd och fyra 

stycken skulle välja träslöjd.  

 

Ytterligare två frågor ställdes och den ena var vilken månad eleverna var födda för att 

eventuellt kunna se något samband mellan hur de upplevde sig själva och när på året 

de var födda. Det stora flertalet pojkar var födda i mars och i stort sett alla var födda 

under första halvåret. En pojke var född i januari, sex stycken i mars, tre i april och 

sedan en pojke vardera i maj, juni, juli och två i augusti. När det gällde flickorna var 

deras födelse utspridd under hela årets månader. Bland flickorna var också en född i 

januari, tre stycken i februari, två i april, tre i juni, två i augusti, tre i september, en i 

oktober och en i december. Pojkarna borde ha ett motoriskt försprång före flickorna 

genom att de haft längre tid för träning då de är födda tidigare på året.  

 

 Den andra frågan var i vilken ordning de kom i syskonskaran. Här kan man se att sex 

pojkar av femton är första barnet. Motsvarande siffra för flickorna är tre. Tre pojkar 

har ett äldre syskon, fyra stycken har två äldre. En pojke har tre äldre och en har fyra 

äldre syskon. Av flickorna har sju stycken ett äldre syskon, fyra flickor har två äldre 

syskon och två stycken har tre äldre syskon. 
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Tabell 1. Födelsemånad ordnad i tabellform, sorterad efter kön 

 

 

 
 
 
Tabell 2. Tabell över vilket nummer i syskonskaran eleven är. 

 

 

 

Observationer av elevernas klippövningar. 
 
Den klippövning som först delades ut var ett pappersark, ett vanligt kopiepapper. På 

detta fanns en i förväg uppritad cirkel där en cirkelsektor saknades. Arbetet 

påbörjades då de hade fått sitt ark papper. Under denna tid fotograferade jag. Jag hann 

inte ta kort på alla under den tid arbetet utfördes utan sammanställde sedan 

gruppernas resultat genom att dela upp dem i bilder där pojkarnas resultat framgick 

och likaså bilder på flickornas resultat. (Se bilaga 3) Eleverna märkte själva sina 

resultat med ett f eller ett p som står för flicka eller pojke. Det skrevs ingen 

anteckning om vilken grupp eller skola de tillhörde.  Alla närvarande elever utförde 

uppgiften och ingen påpekade att det fanns några svårigheter eller visade motvilja 

mot att försöka.  

 

Nästa försök bestod i att klippa ut valfri figur i tyg. Eleverna fick en mindre tygbit var 

och ombads klippa en figur på fri hand. Här uppstod ett problem om eleverna inte 

reflekterade över att de kunde byta sax eller var okunniga om hur de olika saxarna såg 

ut eller fungerade. För övrigt var förfaringssättet detsamma. Alltså fotograferade jag 

Mån Jan Feb Mars  Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov  Dec totalt 
Pojkar 1  6 3 1 1 1 2     15 
Flickor 1 3  2  3  2 3 1  1 16 
Totalt 2 3 6 5 1 4 1 4 3 1  1 31 

 
Ordningsnummer 1 

 
2 3 4 5 Totalt 

Pojkar 6 3 4 1 1 15 
Flickor 3 7 4 2  16 
Totalt 9 10 8 3 1 31 
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under tiden de elever jag hann med och sedan märktes lapparna upp med 

könstillhörighet. Därefter fotograferades de. (Se bilaga 3) I denna studie ingick 23 

elever. Alltså ett stort bortfall jämfört med dem som besvarade enkäten. Tidpunkten 

var strax innan jul och flera elever var frånvarande, många pga. sjukdom.  

 

De saxar som användes finns i slöjdsalen och ligger i uppmärkta lådor med titlarna 

”allsaxar” och ”tygsaxar”. De fick ingen instruktion om vilken sorts sax de skulle 

hämta utan förväntades ha en sax avsedd för rätt ändamål. Dessa är av olika storlek 

och ligger blandade med saxar avsedda både för höger och vänsterhänta. 

 
Här kunde jag omgående konstatera att det var stor skillnad för eleverna att klippa i 

papper och i tyg. De flesta klarade av att få till den i papper utritade figuren med 

relativt runda kanter klippta efter linjen. Någon pojke har inte lyckats med att hålla en 

jämn klipplinje utan har fått till en kantig figur. Många, både flickor och pojkar, 

klipper med små korta rörelser och klarar inte av att göra långa klipp samtidigt som 

de ändrar läge på papperet för att få en distinkt, sammanhängande linje.  

Bild1.Figurer klippta av flickor.   Bild2. Figurer klippta av pojkar. 
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Av de 23 urklippta pappersfigurerna där elva kom från pojkar och tolv från flickor har 

jag tittat på resultaten. Av de elva som kommer från pojkar har fyra lyckats klippa 

längs linjen och sex stycken har fått ett ojämnare resultat. Av de tolv flickor som 

klippt har sex stycken en jämn klipplinje och resten ett sämre resultat. Det verkar inte 

finnas ett klart övervägande åt flickornas håll. Översätter man det till procent skulle 

50 % av flickorna lyckas mot 34 % av pojkarna. Detta resultat kan vara en slump då 

antalet elever är så litet, bara 23 stycken. 

 

Skillnaden märks ännu tydligare då de kommer till tyguppgiften. Det första man 

lägger märke till är valet av klippt figur. Pojkarna klipper i allmänhet bara en kantig 

figur, få gör något mer avancerat. Med få undantag lägger flickorna ned mer tid på att 

göra en mjukare formad figur. (Se bilaga 3) Dessutom är den oftast bättre utformad 

vad det gäller klipptekniken. De har en bättre teknik. Ser man på hur de rent 

kroppsligt bär sig åt då de klipper använder pojkarna i större utsträckning hela 

kroppen. De tar i rent fysiskt och får en anspänning i nacken och ut i handen. Ibland 

sticker även tungan ut och följer handens rörelse. Ofta håller de även i saxen på ett 

felaktigt sätt. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bild3.Tygklipp utfört av pojkar.     Bild 4. Tygklipp utfört av flickor. 



 22   

 
Men även om jag upplever att pojkarna har större ojämnheter av resultatet vid 

klippningen så finns det även stora skillnader inom pojkgruppen likväl som inom 

flickgruppen, hur de löser uppgiften. Det finns pojkar som klipper jämt och fint och 

flickor som har stora problem. 

 

Tyvärr tycker jag mig se att eleverna inte bryr sig om resultatet. Ofta anför de att det 

inte spelar så stor roll. De ser ingen koppling mellan klippresultat och färdig 

slöjdprodukt. Kraven verkar inte vara större än att det anses normalt att inte kunna 

klippa med någon större precision så långt upp som i skolår 5. Alla resultat finns i 

bilaga 3. 

 

När man ser flickornas och pojkarnas klippresultat i tyg kan det verka som det är mer 

likvärdigt resultat mellan pojkarnas utklippta figurer. Bland flickornas resultat finns 

förmodligen fler prov utförda av samma elev.  De kommer från en flicka med stora 

motoriska problem. 

Analys och diskussion 
 
I det här avsnittet ska jag försöka se om jag funnit svar att få på de frågor jag ställde i 

det inledande kapitlet. Hela frågeställningen har varit av praktisk art och jag har 

studerat både fysiska förutsättningar och kulturella skillnader. Jag har även försökt se 

om behov av motorisk kunskap kan spåras i de dokument som ligger till grund för hur 

undervisningen ska utformas. Då det gäller praktiska ämnen, där t.ex. textilslöjd 

ingår, fordras det en samordning mellan öga, hjärna och hand och jag har tittat på om 

det är färdigheter som övas och underhålls i undervisningen i skolan och hur eleverna 

ser på sina egna färdigheter. 

 

Som första punkt ställdes frågan 

• Finns det någon skillnad mellan pojkars och flickors motoriska färdigheter i 

skolår 5? 

 

Ingenstans i våra styrdokument finns det beskrivet att pojkar och flickor utvecklas 

olika. Motorisk träning förekommer bara under kapitlet Idrott och hälsa i Kursplaner 
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och betygskriterier och syftar där på att stärka individen ur ett hälsoperspektiv. 39 Då 

det gäller kursplanerna för ämnet slöjd betonas det bara att eleverna ska prova sig 

fram till fantasifulla och okonventionella lösningar och ha egna idéer.40 De ska under 

genomförandet utveckla sin manuella förmåga men det står inget om att den inre 

bilden på slutprodukten av ett slöjdprojekt påverkas av elevens motoriska förmåga. 

De exempel som finns är alla utförda av vuxna och ger eleverna en bild av hur det 

färdiga arbetet kan se ut. Även om det är processen som poängteras idag så ser eleven 

den färdiga produkten i sitt inre och kan komma att betrakta sin egen slutprodukt som 

sämre och mindre värd.  

 

I Ingegerd Ericssons avhandling där hon studerat barn i Bunkeflo utanför Malmö har 

hon kommit fram till att det finns en stor skillnad mellan flickors och pojkars motorik 

då det gäller de yngre barnen och att det med träning går att utjämna den skillnaden 

annars består skillnaden långt upp i åldrarna. Mindre än hälften av pojkarna har god 

motorik mot lite mer än tre fjärdedelar av flickorna.41 Det norska forskarparet har i 

sin rapport påpekat att de barn som inte fått någon specifik motorisk träning har 

fortfarande tio år efter att testet utförts motoriska svårigheter.42  Ingegerd Ericsson 

nämner även att de skillnader som finns kan bero på att pojkars och flickors 

motoriska utveckling inte sker parallellt och att den utjämning som eventuellt skett i 

sena barnaår åter kan bli en motorisk tillbakagång under puberteten. 43 De här 

slutsatserna stöder även resultaten utifrån enkäten och gjorda klippövningar. Eftersom 

underlaget till enkäten är liten är den inte statistiks säkerhetsställd men tyder ändå på 

att det finns en viss skillnad. När de ska bedöma sin egen förmåga att klippa eller 

göra en knut, vilket kräver en sammansatt rörelse, så skattar sig flickorna högre. De 

tycker det är lättare. Det skulle ju kunna tyda på att deras finmotorik är bättre 

utvecklad. Samtidigt kan man se det som en koppling till intresse. De flesta elever 

upplever att båda slöjdarterna är självklara ämnen men fler pojkar än flickor upplever 

att textilslöjd är svårt. Å andra sidan så finns det fler pojkar än flickor som upplever 

textilslöjden som lätt. När det gäller trä och metallslöjden tycker de flesta pojkar att 

den är lätt vilket inte flickor gör. Om då detta är kopplat till intresse eller 

                                                 
39 Skolverket. (2000). Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier. s. 22 
40 Ibid. s. 92 
41 Idrottsforum. Motorik och FaR i skolan. 
42 Sigmundsson Hermundur & Pedersen Vorland Arve. s.75 
43 Idrottsforum. Motorik och FaR i skolan. 
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om textilslöjden innehåller fler moment som kräver precisa rörelser framgår inte av 

studien. Om vi utifrån detta resonemang tittar på de praktiska klippövningar som 

gjorts så ser man att de resultat som skiljer sig från mängden, skiljer sig ganska 

mycket. Det finns både flickor och pojkar som klipper bra och mindre bra men de 

som klipper dåligt är pojkar. Men eftersom övningen är utförd av så få elever kan 

man inte förutsätta att det är en absolut sanning även om mycket tyder på att så är 

fallet. Självklart skulle det varit lättare att se ett resultat utifrån ett större underlag.  

 

Vad som däremot är noterbart är elevernas inställning till sin egen förmåga.  De flesta 

har god självkänsla och tycker att de klarar av de motoriska momenten bra. De tycker 

inte att de har några svårigheter. Då man påpekar eller påvisar vissa brister 

ifrågasätter de vikten av ett gott resultat. De ser inte kopplingen mellan ett väl 

utklippt mönster och den färdiga produkten. Ibland försvarar de sig med att de ska i 

alla fall inte använda sig av det färdiga resultatet. 

Utifrån resultatet att det förmodligen finns en skillnad i motorisk skicklighet eller 

mognad mellan pojkar och flickor, en skillnad som kan leda till försvårade 

inlärningssituationer och ett utanförskap då barn med uttalade svårigheter väljer att 

dra sig undan eller inte väljs i en leksituation, ska vi titta på om det finns metoder att 

undvika eller förbättra den skillnaden. 44     

 

Den andra frågan löd 

• Kan vi påverka eleverna och deras motoriska färdigheter? 

 

Här kan man utifrån modern forskning se att synen på motorik har förändrats och att 

det sker en ständig utveckling och omvärdering. Nya forskningsrön dyker upp hela 

tiden och ju mer man förstår hjärnans utveckling och funktion desto fler insikter 

vinner man. Utifrån att ha trott att en nyfödd var en vuxen i miniatyr så har man 

övergått till att se att hjärnan utvecklas fram till cirka tolv års ålder. 45 Under 

spädbarnstiden och tidiga barnaår går det väldigt snabbt, för att sedan avta. Där, i 

tidiga tonåren, har man trott att den vuxit färdigt och att sedan förkovran var det som 

återstått. Idag vet man att för att behålla hjärnas kapacitet så krävs att den ständigt 

                                                 
44 Idrottsforum.  
45 Sigmundsson Hermundur & Pedersen Vorland Arve. s.25 
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tränas med bland annat rörelseträning för att inte åldras. Motorik är en ”färskvara” 

som ständigt behöver förnyas. 

 

Elever med dålig motorik kan föreskrivas FaR, alltså fysisk aktivitet på recept utifrån 

Bunkeflometoden. 46 Detta utifrån att barn med dålig motorik även är mer fysiskt 

inaktiva än genomsnittet. Barn med motoriska svårigheter utvecklar även ibland en 

psykisk ohälsa då den fysiska situationen avspeglar sig på kamratrelationer och 

självkänslan. Här hittar vi inte sällan de ensamma barnen. 47  Kanske är det därför 

elever på textilslöjden uppvisar ett tufft yttre för att dölja sina brister. För att maskera 

sin besvikelse över ett dåligt slutresultat så väljer man att säga att man ska i alla fall 

inte använda produkten. Men det är inte bara elever med bristande motorisk färdighet 

som utvecklas med träning. Även barn med god motorisk förmåga utvecklas med 

hjälp av rörelse. Även de ökar sin kapacitet. Vi som arbetar inom skolan har kanske 

en förmåga att vänta in barnen i stället för att medvetet styra dem till färdigheter. 

Inom andra kulturer har man helt andra värderingar. Där har man varit tvungna att 

t.ex. styra blöjavvänjningen då det annars hindrar mödrarnas arbete. Forskarparet 

Sigmundsson och Pedersen efterlyser detaljanvisningar inom förskolan med 

målbeskrivningar på motoriska övningar och en IUP (individuell utvecklingsplan) så 

barnen innan skolåldern har utvecklat en motorisk färdighet. För som de säger, det är 

inte säkert att ett barn som har en utvecklad motorik när det börjar skolan fortsätter att 

ha det. Det är en färdighet som måste tränas hela tiden. 48 Det skulle ju kunna vara så 

att de elever jag möter har haft en större finmotorisk förmåga i förskoleklass och i de 

tidiga skolåren men tappat den då den inte tränas. Klippkunskaper är också 

”färskvara”. Man skulle ju kunna tänka sig att en viss tid av varje slöjdlektion togs i 

anspråk till riktad motorisk träning.  

 

Skolverket påpekar i kursplanen för slöjd att funktion, utseende och hållbarhet har 

betydelse.49 Men för att nå dit krävs att eleven har god motorik. Likaså kan vi läsa i 

den nationella utvärderingen som berör slöjd att förutsättningen för att få ett bra betyg 

är noggrannhet.50  I utvärderingen hittar vi också frågan: ”Är slöjd en outnyttjad 

                                                 
46 Idrottsforum. 
47 Sigmundsson Hermundur & Pedersen Vorland Arve. s. 75 
48 Sigmundsson Hermundur & Pedersen Vorland Arve. s. 58 
49 Skolverket. (2000). Grundskolan: Kursplaner och betygskriterier. s. 92 
50 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) Slöjd. s. 75 
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resurs där man kan arbeta med elevgrupper som behöver särskilt stöd?” 51 Kanske 

måste vi inom skolan medvetandegöra processen bakom motorisk färdighet, för jag 

upplever att de elever som mest behöver träning är de första som väljer bort den. Så 

fort de stöter på problem så väljer de annan utväg, väljer kanske bort att utföra de 

moment som kräver ett noggrant handlag. Därmed undviker de att träna det de redan 

kan och utvecklas inte heller. 

 

På frågan om motorik går att påverka går det att svara ett tyd ligt ja. 

 

Den tredje frågan var 

 

Har motoriska färdigheter någon betydelse när det gäller val av textil eller trä  

• och metallslöjd i skolår 7-9? 

 

På den är det betydligt svårare att ge ett entydigt svar. De skulle försöka tänka framåt 

och se hur de skulle välja. Här spelar nog dagsformen in. Frågan ställdes sent under 

terminen och man kan tänka sig att några längtade till att få trä och metallslöjd medan 

andra skulle gärna fortsätta samma slöjdart då deras fantasi inte var uttömd. Från 

enkäten kan man utläsa att några pojkar som tyckte träslöjd var lätt ändå skulle ha 

valt textilslöjd som de fann svårare. En intressant tanke. Väljer de utifrån vad de 

tycker är roligast eller gör de taktiska val? Väljer man det som kamraten väljer eller 

för att skaffa sig ett bra betyg?  Här skulle en intervjufråga kanske kunna ha klarlagt 

deras resonemang. Utifrån enkätsvaren skulle de flesta pojkar ändå ha valt träslöjd 

och de flesta flickor skulle ha valt textilslöjd. Vad som är positivt är att det finns en 

valmöjlighet och att de utnyttjar den. Om man ser valet utifrån motoriskt perspektiv 

är det bättre att öva den färdighet man kan än att inte göra något alls vilket kanske 

skulle bli fallet om de inte hade ett val. Kanske ligger valet även djupt rotat i gamla 

traditioner. Det finns ett genusperspektiv på vad flickor och pojkar ska syssla med. 

Något som kan ta lång tid att bryta.

                                                 
51 Skolverket. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) Slöjd. . s. 62 
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Framtida forskning 
 

Den forskning som man idag kommit fram till när det gäller motorik kommer att 

förändras gradvis vartefter man utvecklar finare metoder både på att tolka hjärnas sätt 

att arbeta och tolka dess inverkan på individen. Det bedrivs ständig forskning och den 

tolkning som representeras av norrmännen Sigmundsson och Pedersen är att motorisk 

utveckling är en produkt av en rad faktorer som bidrar till att forma en individs 

utveckling. Dessa faktorer är inte lika från individ till individ och därför är också den 

motoriska utvecklingen olika.52 Men tillägger de, vissa viktiga faktorer är relativt lika 

och gör därmed utvecklingen likartad. De finner också att det är omöjligt att skilja 

motorisk utveckling från motoriskt lärande. 

 

Utifrån den tesen att man kan lära motorik och därmed nå en utveckling kommer jag 

att starta ett litet projekt under våren med elever i år 5 som nu har textilslöjd. Jag 

upplever att pojkarna har stora problem med motoriken. De spänner sig, använder 

hela kroppen och har svårigheter med att hantera en sax. I synnerhet en pojke vilken 

når bra resultat i skolan för övrigt, blir svettig om händerna som också börjar darra då 

han ska klippa. Vi har tillsammans bestämt att träna först med enkla klippövningar i 

papper för att sedan ge oss på att klippa i tyg och gradvis öka svårigheterna. Först var 

det tänkt att övningarna bara skulle ske med pojkarna men då gruppen bara innehåller 

några flickor låter jag hela gruppen ingå. De är goda klippare men det kommer att bli 

intressant om man kan se en utveckling även hos dem. 

 

Då motorik är en förutsättning för lärande och i synnerhet i de praktiska ämnena 

kommer det att bli intressant att följa skoldebatten utifrån detta perspektiv. Det skulle 

vara önskvärt att få se framtida forskning som bottnar i motoriska färdigheter och att 

se hur den påverkar inlärningssituationen i andra ämnen. 

                                                 
52 Sigmundsson Hermundur & Pedersen Vorland Arve. s. 90 
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ELEVENKÄT 

 
 

Enkät gjord vid två av Västernorrlands grundskolor i  
år 5 ht 2006 
På de här sidorna hittar du frågor om 

 Dig själv 
 Din familj 
 Hur du tycker om vissa saker som har med slöjd att göra 
 Hur du tänker inför högstadiet 

 
 
 
 
 
Läs varje fråga noggrant och svara så noga du kan.  
Det finns inget rätt eller fel.  
Du svarar med att sätta ett kryss i en ruta som motsvarar vad du tycker.  
Vill du ändra ditt svar så stryker du över det och skriver ett nytt kryss i för dig 
rätt ruta. 
Dina svar kommer att vara hemliga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1 



 

Är du pojke eller flicka? 
            o     o 
 

När är du född?   År________Mån_________ 

I viket land är du född?___________________________________________ 

I vilket land är dina föräldrar födda?_________________________________ 

Om du inte är född i Sverige, hur gammal var du när du kom hit? Om du var 

yngre än 1 år skriver du 0 år. _____________________________ 

Vilket nummer i syskonskaran är du? Skriv 1 om du är äldst. Skriv 3 om du har 

2 äldre syskon  t.ex.________________________ 

 
 
 

 

 

1. Hur klarar du av att klippa i papper? 

 Mycket bra Bra Inte så bra Dåligt  

 o        o      o o 
 
 

2. Hur klarar du av att klippa efter en linje på papper? 
  

 Mycket bra Bra Inte så bra Dåligt  

 o        o      o o 
 
3. Hur klarar du av att klippa i tyg? 
 

 Mycket bra Bra Inte så bra Dåligt  

 o        o      o o 
  
 



 

4. Hur går det att klippa ut ett mönster avritat på tyg? 

 Mycket bra Bra Inte så bra Dåligt  

 o        o      o o 
 

5. Kan du skilja mellan en synål och en brodernål? 

 Mycket bra Bra Inte så bra Dåligt  

 o        o      o o 
 

6. Hur klarar du av att trä en synål? 

 Mycket bra Bra Inte så bra Dåligt  

 o        o      o o 
  

7. Hur klarar du av att göra en knut på tråden? 

 Mycket bra Bra Inte så bra Dåligt  

 o        o      o o 
 

8. Hur klarar du av att trä din symaskin? 

 Mycket bra Bra Inte så bra Dåligt  

 o        o      o o 
 

9. Hur fungerar saxarna på slöjden? 

 Mycket bra Bra Inte så bra Dåligt  

 o        o      o o 
 

10. Brukar du hjälpa till hemma och stryka och/eller sy i en knapp? 

 Mycket ofta      Ofta Inte så ofta Aldrig 

 o        o      o o 
 
 



 

11. Brukar du sticka, virka eller brodera hemma? 

 Mycket ofta      Ofta Inte så ofta Aldrig 

 o        o      o o 
 

12. Textilslöjd är bara till för flickor 

 Sant Nästan sant         Osäker Helt fel     

   o        o              o                     o    

13. Träslöjd är bara till för pojkar 

 Sant Nästan sant         Osäker Helt fel     

   o        o              o                     o    

14. Textilslöjd är lätt 

 Sant Nästan sant         Osäker Helt fel     

   o        o              o                     o    

15. Träslöjd är lätt 

  Sant Nästan sant         Osäker Helt fel     

   o        o              o                     o 

16. Om du idag skulle välja inriktning till högstadiet,  

 vilken slöjdart skulle du då välja? 

 Textilslöjd  Träslöjd 

             o                     o   

 

Tack för din medverkan. 
 Birgitta Rastbäck 
 



 

Bilaga 2 
 
 
Tabell över enkätsvar. 
 
 

 

1. Hur klarar du av att klippa i papper? 
Mycket bra 
P   8 
F   9 

Bra 
P   7 
F   7 

Inte så bra 
P 
F 

Dåligt 
P 
F 

2.  Hur klarar du av att klippa efter en linje på papper? 

Mycket bra 
P   2 
F   6 

Bra 
P   12 
F   10 

Inte så bra 
P   1 
F 

Dåligt 
P 
F 

3.  Hur klarar du av att klippa i tyg? 

Mycket bra 
P   1 
F   3 

Bra 
P   12 
F   11 

Inte så bra 
P   1 
F   2 

Dåligt 
P   1 
F 

4.  Hur går det att klippa ut ett mönster avritat på tyg? 

Mycket bra 
P   1 
F   3 

Bra 
P   10 
F   11 

Inte så bra 
P   3 
F   2 

Dåligt 
P   1 
F 

5.  Kan du skilja mellan en synål och en brodernål? 

Mycket bra 
P   7 
F   7 

Bra 
P   4 
F   8 

Inte så bra 
P   3 
F   2 

Dåligt 
P   1 
F 

6.  Hur klarar du av att trä en synål? 

Mycket bra 
P   6 
F   8 

Bra 
P   9 
F   7 

Inte så bra 
P 
F   1 

Dåligt 
P  
F 

7.  Hur klarar du av att göra knut på tråden? 

Mycket bra 
P   4 
F   10 

Bra 
P   7 
F   4 

Inte så bra 
P   3 
F   2 

Dåligt 
P   1 
F 

8.  Hur klarar du av att trä din symaskin? 

Mycket bra 
P  12 
F   14 

Bra 
P   3 
F   2 

Inte så bra 
P 
F 

Dåligt 
P 
F 

9.  Hur fungerar saxarna på slöjden? 

Mycket bra 
P   3 
F   1 

Bra 
P   8 
F   9 

Inte så bra 
P   3 
F   4 

Dåligt 
P   1 
F   1 

10.Brukar du hjälpa till hemma och stryka och/eller sy i en knapp? 

Mycket ofta 
P    
F   1 

Ofta  
P   1 
F   5 

Inte så ofta  
P   8 
F   8 

Aldrig  
P   6 
F   2 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Brukar du sticka, virka eller brodera hemma? 

Mycket ofta 
P    
F   2 

Ofta  
P   3 
F   2 

Inte så ofta  
P   4 
F   6 

Aldrig  
P   8 
F   6 

12.  Textilslöjd är bara till för flickor 

Sant 
P   1 
F    

Nästan sant 
P 
F   1 

Osäker 
P   3 
F 

Helt fel 
P   11 
F   15 

13.  Träslöjd är bara till för pojkar 

Sant 
P   2 
F   1 

Nästan sant 
P   1 
F   1 

Osäker 
P   1 
F    

Helt fel 
P   11 
F   14 
 

14. Textilslöjd är lätt 

Sant 
P   4 
F   2 

Nästan sant 
P   8 
F   6 

Osäker 
P   1 
F   8 

Helt fel 
P   2 
F    

15.  Träslöjd är lätt 

Sant 
P   6 
F   1 

Nästan sant 
P  7  
F   8 

Osäker 
P  1 
F   6 

Helt fel 
P   1 
F   1 

16.  Om du idag skulle välja inriktning till högstadiet, vilken slöjdart skulle du då välja? 

Textilslöjd 
P   5 
F   12 

Träslöjd 
P   10 
F   4 
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Bilaga 3 
 
Bilder på elevernas klippövningar. 

  
 
      
 
  
 
 
   
 
 
 
 

 

        

 

  

 

 
 
 
 
 
 

  

Bild 1.Flickors pappersfigurer. 

Bild 2.Flickors pappersfigurer. 
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Bild 3. Pojkars pappersfigurer.  

Bild 4. Pojkars pappersfigurer.  
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Bild 5. Figurer i tyg klippta av pojkar.  

Bild 6. Figurer i tyg klippta av pojkar. 
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Bild.7. Figurer i tyg klippta av flickor. 

Bild 8. Figurer i tyg klippta av flickor. 


