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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att ta reda på om en utökad undervisning i idrott och hälsa har ett samband på 

skolelevers motoriska färdigheter. Detta syfte kommer vi undersöka genom att besvara 

frågorna ”hur ser de motoriska färdigheterna ut hos eleverna i en Bunkefloskola jämfört med i 

SIH-projektet?” och ”finns det något/några områden inom de motoriska färdigheterna där 

skillnaderna är särskilt utmärkande?”  

 

Metod 

Datainsamlingen bestod av två stycken observationstillfällen där vi observerade 60 elever, 

från en Bunkefloskola i Sverige. Eleverna uförde NyTidstestet som syftar till att testa deras 

allsidiga rörelsekompetens. Skolan som eleverna går på arbetar med Bunkeflomodellen som 

karaktäriseras av att ha fysisk aktivitet på schemat varje skoldag. Resultatet av 

datainsamlingen jämförs med en kontrollgrupp ur SIH-projektet (Skola – Idrott – Hälsa). Vi 

bearbetade resultatet i IBM SPSS Statistics 19 (Statistical Package for the Social Science).  

 

Resultat 

Den sammantagna motorikprofilen visade på att SIH-gruppen generellt hade en bättre motorik 

än Bunkeflogruppen. Resultatet visade att det skiftade från station till station för vilken grupp 

som presterade bäst. Således skiljer sig de motoriska färdigheterna då testgruppen presterade 

sämre än kontrollgruppen i NyTidstestet. Under specifika stationer blev skillnaderna särskilt 

utmärkande, men detta kunde variera åt båda håll. 

 

Slutsats 

Av studiens resultat kan vi dra slutsatsen att Bunkefloeleverna som vi testade generellt sett 

har en sämre allsidig rörelsekompetens jämfört med elever ur SIH-projektet. På vissa enskilda 

stationer presterade Bunkefloeleverna bättre än kontrollgruppen ur SIH. Detta kan bero på en 

mängd olika anledningar och det hade varit spännande att testa fler Bunkefloelever från andra 

Bunkefloskolor för att se om resultaten skulle bli de samma. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Närmare hälften av alla elever i årskurs 6 har stora problem med sina motoriska grundformer. 

Något så grundläggande som att utföra ett jämfotahopp klarar 15 procent av eleverna inte av. 

(Nyberg & Tidén 2006, s. 9) Är detta en konsekvens av ett för begränsat antal timmar i idrott 

och hälsa i skolan? Spelar skolans fysiska utbildning in på hur barns och ungdomars motorik 

utvecklas? I de teoretiska ämnena är det självklart att övning ger färdighet och det är 

underförstått att eleverna måste plugga matematik för att klara matematikprovet. Är det lika 

självklart att det krävs övning för att klara av de motoriska utmaningar som vardagen innebär?  

 

På skolor som arbetar med Bunkeflomodellen utövar eleverna fysisk aktivitet en timme om 

dagen. Har detta någon påverkan på deras motorik, kan man se någon skillnad mellan dessa 

elevers motorik och motoriken hos elever som endast har idrott och hälsa två gånger i 

veckan?  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Tid till idrott och hälsa 

Ämnets utrymme i den totala undervisningen har aldrig varit så litet som nu. Under 1930- och 

1940-talen fanns ”gymnastik med lek och idrott” på schemat fyra gånger i veckan. Under 

tidigt 1990-tal gick 756 timmar av undervisningen till idrott och friluftsverksamhet. (Ericsson 

2003, s. 15-18) 

 

Idag ska enligt skollagen det totala antalet undervisningstimmar i grundskolan vara 6 665 

timmar per elev. Utav dessa ska 500 timmar ägnas åt idrott och hälsa. Detta kan dock regleras 

lokalt eftersom det är tillåtet att minska antalet timmar inom ett visst ämne med upp till 20 

procent. (Utbildningsdepartementet; skollag (1985:1100) http://www.skolverket.se 2011-09-15) 

1.2.2 Bunkeflomodellen 

Bunkeflomodellen startade som ett projekt år 1999 på Ängslättsskolan i Bunkeflostrand, 

Malmö. Modellen handlar om att stödja en ny hälsofrämjande livsstil där ideologin lyder 
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”vardaglig fysisk aktivitet!”. Denna ideologi genomförs i praktiken genom ett samarbete 

mellan idrottsrörelsen och skolan, där man arbetar för att båda ska vara en arena för vardaglig 

fysisk aktivitet. På de skolor som arbetar med Bunkeflomodellen finns fysisk aktivet som ett 

dagligt moment i undervisningen. (AB Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen (2005) 

http://www.bunkeflomodellen.com/ 2011-09-15)  

1.2.3 Skola – Idrott – Hälsa (SIH) 

Skola – Idrott – Hälsa är en studie som har genomförts på Gymnastik- och idrottshögskolan. 

Syftet med studien är att kartlägga barns och ungdomars möjligheter till fysisk aktivitet, både 

i skolan och på fritiden. ”Skola - Idrott - Hälsa är en longitudinell, nationell studie av barns 

och ungdomars fysiska aktivitet, fysiska status och hälsomässiga tillstånd samt omgivande 

faktorers betydelse för fysisk aktivitet och idrottande.” (Gymnastik- och idrottshögskolan; 

Skola – Idrott – Hälsa. http://www.gih.se 2011-10-05) Undersökningen syftar även till att 

studera omfattningen av fysisk aktvitet samt vilka effekter detta har på medicinska, 

fysiologiska och sociala faktorer. Projektet startade 2001 och innefattar ett slumpmässigt 

urval på över 2000 barn från skolor över hela landet. Eleverna som testades i fysiologiska, 

funktionella motoriska (NyTidstestet) samt idrottsmedicinska tester gick vid första tillfället i 

årskurs 3, 6 och 9. (Gymnastik- och idrottshögskolan; Skola – Idrott – Hälsa. 

http://www.gih.se 2011-10-05) 

 

Marie Nyberg och Anna Tidén hade ansvaret för att utforma ett redskap för att testa barnens 

funktionella motorik (allsidig rörelsekompetens) och utvecklade därför NyTidstestet. Under 

testet får testpersonerna genomföra noggrant utvalda rörelser som observeras av en testledare. 

Testledaren bedömer genomförandet utifrån ett observationsschema och ett 

bedömningsunderlag. Testledaren bedömer om rörelsen utförs ”mycket tillfredsställande”, 

”tillfredsställande”, med ”små brister” eller med ”stora brister”. Detta omvandlas sedan till 

poäng, där ”mycket tillfredsställande” ger 4 poäng och ”stora brister” ger 1 poäng. Efter en 

sammanställning av poängen sätts elever in i en motorikprofil med olika poängintervall. 

Testet är utvecklat av Marie Nyberg och Anna Tidén, därav namnet NyTidstestet. (Nyberg & 

Tidén 2006 s. 8-10) Detta test kommer att användas som metod för att besvara denna studies 

syfte och frågeställning. 

http://www.bunkeflomodellen.com/
http://www.gih.se/
http://www.gih.se/
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1.2.4 Allsidig rörelsekompetens 

De motoriska grundformerna kan delas upp i grovmotoriska och finmotoriska former. 

Grovmotoriska rörelser aktiverar stora muskelgrupper, exempelvis när man hoppar eller 

går, medan finmotoriska rörelser är mer precisa, exempelvis när man klipper eller skriver. För 

att lära sig hantera sin finmotorik behöver man först utveckla en god grovmotorik.  

 

De grovmotoriska grundformerna innefattar: 

- Rulla 

- Åla 

- Stödja 

- Krypa 

- Gå 

- Balansera 

- Springa 

- Hoppa 

- Hänga 

- Klättra 

- Kasta 

- Fånga 

 

Då grundformerna ovan kombineras med varandra kallas detta för kombinationsmotorik. När 

denna kombinationsmotorik utvecklas kan även idrottsspecifika rörelser börja behärskas. 

(Nyberg & Tidén 2006, s.14) Ett exempel är om du utövar spjutkastning där kärnkastet används 

som grund. 

 

När Nyberg och Tidén utformade NyTidstestet valde de att använda ”allsidig rörelsekompetens” 

som ett samlingsnamn för dessa tre begrepp och därför har vi valt att göra detsamma.  

 

1.3 Tidigare forskning 

All rörelse som leder till en ökad energiomsättning går under begreppet fysisk aktivitet. 

Fysisk aktivitet, eller brist på detta, påverkar hälsan hos alla människor. Statens 

folkhälsoinstitut rekommenderar en regelbunden fysisk aktivitet bestående av 30 minuters 

måttlig intensiv träning per dag. För barn är detta dock inte nog. Rekommendationerna är 60 
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minuters fysisk aktivitet om dagen med en blandad intensitet. (Statens folkhälsoinstitut; 

Fysisk aktivitet (2010) http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/ 2011-09-19) Trots 

dessa rekommendationer ökar barns och ungdomars stillasittande. (Larsson & Redelius 2004, 

s.11) Wrotniak menar att dagens barn under sin fritid väljer aktiviteter som inte är 

idrottsbetonade. Den moderna tekniken, exempelvis TV och dator, lockar mer och detta 

innebär ett ökat stillasittande. Stillasittandet korrelerar inte bara med övervikt utan även med 

bristande motoriska färdigheter. (Wrotniak 2006, s. 1758-1765) 

 

 Även i skolan har barns och ungdomars möjlighet till fysisk aktivitet minskat i och med 

nedskärningen av ämnet idrott och hälsa. (Nyberg & Tidén 2006, s.14) Kursplanen inom 

ämnet har från 1990-talet och framåt reviderats så att de motoriska färdigheterna har fått en 

mindre betydelse. Ingegerd Ericsson beskriver i sin artikel hur motoriken har förändrats från 

ett tydligt, utskrivet mål till endast en vag bisats.  Hon menar att Lpo94 beskriver motorik och 

rörelseförmåga som om det vore funktioner som barn ska utveckla automatiskt. Resultaten i 

Ericssons studie motbevisar denna hypotes då Ericsson menar att barns grovmotorik 

förbättras med en ökad fysisk aktivitet och motorisk undervisning under skoltid.  

(Ericsson, I. (2003). Mer medveten motorisk träning behövs. 

http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson.html. 2011-09-15)  
 

Barn utvecklar vardagliga rörelser som att gå, springa, hoppa, cykla, äta med bestick etcetera, 

och barnet blir duktigare på att använda sin kropp ju mer det befinner sig i aktivteter och övar 

på vardagliga saker. Utvecklandet av motoriska färdigheter är således ett samspel mellan inre 

biologiska faktorer och yttre miljömässiga förhållanden. Barnets anlag ligger till grund för hur 

de motoriska färdigheterna utvecklas men det är omgivningens påverkan som är avgörande. 

(Langlo Jagtøien et al. 2000, s. 60-61) Om denna motoriska utveckling uteblir eller hämmas 

kan detta eventuellt leda till dåligt självbild, ångest/nervositet, sociala problem, 

koncentrationsproblem och skolproblem. De motoriska problemen kan dock inte tillskrivas 

som direkt orsak, utan det tros vara den impopularitet som de motoriska problemen genererar. 

Forskning visar även på att hälsan hos barn med motoriska problem är betydligt sämre än hos 

barn med en normalt utvecklad motorik. (Sigmundsson & Pedersen 2004, s. 75)     

 

I en kartläggning som gjordes av Marie Nyberg och Anna Tidén år 2006 genomförde 2249 

barn, från 48 olika skolor runt om i landet, NyTidstestet. Kartläggningen är en del i SIH-

http://www.fhi.se/Vart-uppdrag/Fysisk-aktivitet/
http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson.html
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projektet som bland annat har som syfte att utreda hur barns och ungdomars fysiska status ser 

ut. (Nyberg & Tidén 2006, s. 14) Studien visade att 40 procent av de 2249 eleverna som 

testades inte kunde utföra balansgång. I årskurs 6 och 9 var det 10-15 procent av de 1607 

eleverna som inte kunde utföra ett korrekt jämfotahopp och 40-60 procent kunde inte göra en 

kullerbytta. Resultaten togs fram med hjälp av NyTidstestet och dessa resultat visade att 

eleverna presterade sämre än förväntat. Det visade sig att 40 procent av de 775 eleverna i 

årskurs 6 hade problem med att utföra de motoriska grundformerna. (Nyberg & Tidén 2006, s. 

9) I en kartläggning som gjorts i New York, med syfte att undersöka relationer mellan 

motoriska färdigheter och fysisk aktivitet hos 8-10 åringar, visade resultatet att lågaktiva och 

överviktiga barn uppvisar sämre motoriska färdigheter än barn som är högaktiva och 

normalviktiga. (Wrotniak 2006, s. 1758-1765) Även i NyTidstestet kunde man se en relation 

mellan övervikt och bristande motoriska färdigheter. I den motoriksvagaste gruppen var 50,3 

procent överviktiga och feta. (Nyberg & Tidén 2006, s. 61) Detta är med stor sannolikhet ett 

resultat av en mer inaktiv och stillasittande livsstil hos barn och ungdomar. (Larsson & 

Redelius 2004, s.11) 

 

I en interventionsstudie som omfattade 251 elever i årskurs 1-3 styrks resultaten i ovan 

nämnda studier. Resultaten visade där att 12 procent av alla de deltagande eleverna hade 

”stora motoriska brister”. Dessa motoriska brister skulle med hjälp av interventionen 

utvecklas till en god motorik. Studien genomfördes på initiativ av Ingegerd Ericsson, lektor i 

idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Insatserna som gjordes i den tre år långa interventionen 

med medlen motorisk träning och ökad fysisk aktivitet påverkade motoriken hos eleverna 

positivt. Observationerna och den motoriska träningen utfördes med hjälp av motoriktestet 

Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (MUGI) som avser testa grovmotorik och 

vardagliga rörelser. Testet är utvecklat dels för att kunna kartlägga elevers motoriska status 

men även för att kunna användas som en träningsform, exempelvis i specialundervisning. 

(Ericsson 2003, s. 200-211) Övningar som förekommer i testet är bland annat hoppa på ett 

ben, hålla balansen på ett ben, studsa en boll och hinderbana (se bilaga 7) (Ericsson 2003, s. 

200-211). Positiva effekter återfanns hos både de elever som vid projektets början hade en 

god motorik och hos de elever som från början hade en bristfällig motorik. Siffrorna visar att 

43 procent av eleverna i interventionsgruppen hade en god motorik vid projektstart. Denna 

siffra hade ökat till 93 procent vid projektets slut. 15 procent av interventionsgruppen 

uppvisade stora brister i sin motorik vid projektstart, denna siffra krympte till 3 procent efter 
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interventionen. (Ericsson 2003, s. 128-129) Under 2010 följde Ericsson upp sin 

interventionsstudie genom att ytterligare en gång testa de elever som varit delaktiga i studien. 

Dessa elever gick då i årskurs 9. Resultatet pekade fortfarande åt samma håll. Av de barn som 

deltog i interventionsgruppen hade 92 procent god motorik i årskurs 9, i kontrollgruppen hade 

endast 38 procent uppnått detta. År 2003 uppvisade 3 procent av interventionsgruppen stora 

brister i sin motorik, denna siffra hade år 2010 sjunkit till 0 procent. (Ericsson 2010, s. 322) 

Ericsson skriver i sin artikel:”The school has good potential for stimulating students’ 

development of motor skills, but two lessons of PEH per week are not enough.” (Ericsson 

2010, s. 313)  

 

Ericssons resultat styrks av en nyutkommen studie gjord på flickor i årskurs 3 i Iran. Studien 

var likt Ericssons studie en interventionsstudie där interventionen bestod av tre träningspass i 

veckan á 45 minuter. Interventionen pågick under 8 veckor. 20 flickor deltog i 

interventionsgruppen och lika många i kontrollgruppen. Vid projektstart fanns det inga 

skillnader mellan gruppernas motoriska utveckling. Under eftertesterna visade 

interventionsgruppen på en tydlig utveckling medan kontrollgruppens utveckling var i det 

närmaste obefintlig.”In other words, selected training program has had significant impact on 

motor development.” (Bakhtiari 2011, s. 51-56 )  

 

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att ta reda på om en utökad undervisning i idrott och hälsa har ett samband med 

skolelevers motoriska färdigheter.  

 

Frågeställningar: 

 

- Hur ser de motoriska färdigheterna ut hos eleverna i en Bunkefloskola jämfört med i 

SIH-projektet? 

- Finns det något/några områden inom de motoriska färdigheterna där skillnaderna är 

särskilt utmärkande?  
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2 Metod 

2.1 Metodval 

Vår datainsamling kommer att bestå av en observationsstudie där syftet är att undersöka om 

en utökad undervisning i idrott och hälsa korrelerar med skolelevers motorik. För att 

observera detta har vi valt att använda oss av NyTidstestet. Vi använder oss av NyTidstestet 

eftersom vår kontrollgrupp ur SIH-projektet har utfört just detta test. Om jämförelser mellan 

grupperna ska vara möjliga krävs att samma test utförs med båda grupperna. Vi valde även 

NyTidstestet för att det är ett beprövat test och för att vi har tillgång till bra fackhandledare i 

Marie Nyberg och Anna Tidén, som har utformat och kontrollerat testet  

 

NyTidstestet har ett noga utarbetat observationsschema och är en observationsmetod med 

förbestämda kategorier. Observationer av denna typ kan ses som en mer kvantitativ metod 

eftersom resultaten kan bearbetas som statistik (Johansson & Svedner 2006, s.41). Eftersom 

stationerna som eleverna ska utföra troligtvis är nya för dem är miljön som de testas i 

experimentell. Idrottshallen är dock ingen främmande arena för eleverna och är på så vis en 

naturlig miljö. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 266)   

 

2.2 NyTidstestets moment 

Som tidigare nämnts använder vi oss av observationsmanualen från NyTidstestet för att 

genomföra vår datainsamling. Testet hade från början 16 stationer men reviderades ner till 15 

av testkonstruktörerna Marie Nyberg och Anna Tidén. Denna revidering gjordes eftersom de 

uppmärksammande att en station inte fungerade som planerat. De slutgiltiga 15 stationerna 

syftar till att testa elevers allsidiga rörelsekompetens. Testet ser olika ut beroende på årskurs, 

se bilaga 2. NyTidstestet är utformat så att det ska vara lätt att utföra i en vanlig gymnastiksal 

och med redskap som vanligtvis finns tillgängliga. Detta underlättar för oss då vi ska besöka 

skolor och testa deras elever. Vi valde att skära ner antalet stationer till elva stycken för 

årskurs 3 och till tolv för årskurs 6 och 9. Detta gjordes på grund av tids- och materialbrist. 

Skolan som vi besökte kunde avvara en begränsad tid för NyTidstestet vilket vi fick rätta oss 

efter. Materialtillgångarna på skolan var relativt goda, dock saknades vissa redskap vilket 

resulterade i en nedskärning av stationerna.  
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Station 1 – ”Rulla stock” 

Under denna station testas elevernas kroppsspänning och rumsuppfattning då de ska rulla i 

sidled. Instruktionerna är att spänna kroppen, ha raka armar och rulla en sträcka åt vardera 

håll. 

 

Station 2 – ”Kullerbytta framåt” 

Den här stationen testar elevernas rumsuppfattning och kroppskontroll. Det gäller att göra en 

så fin framåtkullerbytta som möjligt och komma upp på fötter utan att använda händerna vid 

uppgång. 

Station 2b – ”Hjulning” 

Under denna station testas elevernas förmåga att rotera i frontalplanet. Denna station togs bort 

från vår observationsmanual då vi kände oss osäkra i passningen. Eftersom vi endast var två 

testansvariga vid observationstillfället, varav en skulle vara koncentrerad på sin roll som 

observatör, ansåg vi att passningen tog upp för mycket resurs. 

 

Station 3 – ”Stödja på raka armar mellan plintar” 

Under den här stationen gäller det för eleverna att stödja på raka armar mellan två plintar i två 

sekunder och sedan gå armgång mellan plintarna. Här testas elevernas kroppsspänning, bål- 

och armstyrka samt stödjefunktion. Stationen ströks på grund av det faktum att skolan vi 

observerade på endast hade två plintar till förfogande. Dessa behövdes till en annan station 

som vi ansåg viktigare. Dessutom var plintarna olika höga vilket skulle ha påverkat elevernas 

resultat i Station 3. 

 

Station 4 – ”Flå katt i ringar” 

Här gäller det att gripa ringarna och rotera först bakåt och sedan framåt. Här testas elevernas 

rumsuppfattning och kroppskontroll. Kullerbyttorna görs direkt efter varandra med endast en 

lätt studs som fotisättning i mattan. 

 

Station 5 - ”Bygga tak” 

Under denna station testas elevernas styrka, balans och kroppsspänning. Instruktionerna är att 

klättra baklänges med fötterna mot en ribbstol upp till handstående. Det gäller att spänna 

kroppen och gå med händerna så långt in mot ribbstolen som möjligt. 

Station 5b – ”Handstående”(endast årskurs 6 och 9) 
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Även här testas eleverna i styrka, balans och kroppsspänning. Uppgiften är att utföra ett 

handstående mot vägg med spända, raka armar, en godkroppsspänning och med blicken i 

golvet.  

 

Station 6 och 7 – ”Kärnkast stillastående” och ”Kärnkast med ansats” 

Här testat elevernas kaströrelse med och utan impulssteg. Det gäller att kasta så hårt man vill 

mot ett mål. Elevernas teknik observeras. 

 

Station 8 – ”Sidhopp” 

Här prövas grundformer i kombination genom att eleven springer mot en satsbräda, gör 

jämfota avstamp, sidhopp över plint och sedan landar med balans. Samordning av ansats, 

jämfota upphopp, stödja, rotera i sidled samt landning i balans observeras. Likt station 3 

ströks denna station på grund av materialbristen då en plint krävdes. Denna station kunde vi 

heller inte observera under pilotstudien och därför kände vi oss inte tillräckligt förberedda för 

att bedöma den stationen på ett korrekt sätt. 

 

Station 9 – ”Rephoppning” 

Även under denna station testas grundformer i kombination där man tittar på samordning av 

armar och ben. Eleverna ska utföra 10 stycken hopp med mellanstuds, 10 stycken hopp utan 

mellanstuds och sedan 10 stycken springsteg med hopprep. Vi valde att ta bort denna station 

på grund av tidsbrist. Att det blev just den här stationen som togs bort berodde på att vi ansåg 

att eleverna testas både i hopp och i grundformer i kombination under andra stationer.  

 

Station 10 – ”Jämfotahopp och enbenshopp” 

Här testat elevernas koordination, dynamiska balans och kroppshållning. Eleverna får 

instruktionen att i rockringar hoppa fem hopp på höger ben, fem hopp på vänster ben och fem 

hopp jämfota utan att vidröra ringarna. 

 

Station 11 – ”Ta sig över/till hinder med hjälp av linor” 

Här testat grundformer i kombination; styrka, greppa och ”timing”. Här gäller det för eleverna 

att greppa linan och svinga sig till sittande position på en plint.  

 

Station 12 – ”Åla under lågt hinder”  
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Det diagonala rörelsemönstret hos eleven testat under denna station. Instruktionen är att åla 

under hindret med hjälp av både armar och ben.  

 

Station 13 – ”Balansgång framlänges och baklänges”  

 Den dynamiska balansen och kroppshållningen testas. Eleven får instruktionen att gå 

framlänges på bommen fram till en markering och därefter gå baklänges tillbaka.  

Station 13b – ”Avsluta med nedhopp på matta” 

Denna station ströks i efterhand av skaparna av NyTidstestet. 

 

Station 14 – ”Bollbana” 

Eleverna observeras då de ska studsa under förflyttning samt göra riktningsförändringar. De 

dribblar bollen slalom mellan koner, rundar en kona och sedan passar och får tillbaka bollen. 

Grundformer i kombination testas. Stationen ströks på grund av tidsbrist. Vi valde att stryka 

just denna station på grund av att stationen tog längre tid än andra stationer att utföra. Detta 

upptäckte vi under pilotstudien. Denna station krävde även en passare och stort utrymme 

vilket vi inte upplevde att vi hade resurser till.  

 

Station 15 – ”Kasta ärtpåsar i rockring” 

Här testas eleverna i att kasta med precision. Eleverna får tio stycken ärtpåsar och ska från ett 

bestämt avstånd (olika för varje årskurs) kasta underhandskast och träffa så många som 

möjligt i en rockring.  

 

Förklaring och instruktioner av stationerna finns under bilaga 2 och är hämtade från 

NyTidstestets ”Instruktioner och anvisningar” (Nyberg & Tidén 2006, bilaga 2). 

 

2.2.1 Praktiskt genomförande 

Innan eleverna anlände byggde vi upp stationerna i NyTidstestet, vilket tog cirka 30 minuter. 

Idrottsläraren på aktuell skola gav oss klasslistor så att vi kunde förbereda kodningen. Varje 

elev fick en klisterlapp med sitt kodnummer på tröjan och observationsunderlaget kodades 

med hjälp av detta. Kodnumren kodades så att vi endast kunde utläsa vilken årskurs 

respektive elev gick i. Grupperna bestod av cirka tio elever eftersom vi bedömde att det var 

det vi skulle hinna med på den utsatta tiden som var 50 minuter. Anvisningarna för 

NyTidstestet säger att klasserna ska delas in i tre grupper vilket borde landa på cirka 10 elever 
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per observationstillfälle (Nyberg & Tidén 2006, bilaga 2). Då eleverna var numrerade 

observerades de i nummerordning, den med lägst nummer började. Hela gruppen utförde en 

station innan man gick vidare till nästa.  

 

Varje observationstillfälle inleddes med en kort presentation av vår studie och dess syfte samt 

ett förtydligande om att deltagandet var frivilligt. Därefter följde en lärarledd uppvärmning på 

cirka 5 minuter innan testerna startade. Vid observationstillfällena agerade en av oss 

instruktör samtidigt som den andra höll sig i bakgrunden för att observera. Inför varje station 

gav instruktören eleverna en muntlig genomgång och visade dessutom övningen två gånger, 

helt enligt NyTidstestets anvisningar. Eleverna fick ingen provomgång utan observerades 

direkt på första försöket (Nyberg & Tidén 2006, bilaga 2). Vi förberedde oss genom att se en 

videofilm skapad för att lära ut hur NyTidstestet ska instrueras. Sedan övade vi oss i att 

instruera alla stationer under pilotstudien och var noga med att instruera alla grupper lika. För 

att alla elever skulle ha samma instruktioner inför testet valde vi att en och samma person 

agerade instruktör vid förklaring av NyTidstestet. För att det skulle vara möjligt för oss att 

observera en del av klassen krävdes det att de resterande eleverna i klassen undervisades av 

idrottsläraren. Detta gjordes även med hänsyn till den befintliga planeringen av 

undervisningen i idrott och hälsa på skolan. Eftersom en sådan planering finns kunde skolan 

inte avvara mer tid än den vi fick för vår datainsamling, därav problemet med tidsbrist. 

 

Vi upplevde att vår omformning av NyTidstestet fungerade bra i praktiken då vi hann med att 

göra alla stationer med varje observationsgrupp på planerad tid. Man kan alltid diskutera hur 

vi bemötte material- och tidsbristen. Vi valde att skära ner på antalet stationer men man skulle 

även kunnat skära ner på elevantalet, öka antalet observationstillfällen eller se till att vara fler 

observatörer. Vi valde att lösa det som vi gjorde på grund av våra förutsättningar i kursen. 

2.2.2 Motorikprofil 

För att kunna sammanställa de olika bedömningarna har Nyberg och Tidén skapat en 

motorikprofil. I denna har de konstruerat ett poängintervallsystem med fyra intervaller där 

eleverna placeras in, detta för att kunna få en bild över hur hela gruppen klarade NyTidstestet. 

Intervallerna är skapade så att ju högre poäng individen har desto högre intervall placeras 

denne in i. Bedömningarna motsvarar olika poäng; ”stora brister” ger 1 poäng, ”små brister” 

ger 2 poäng, ”tillfredsställande” ger 3 poäng och ”mycket tillfredsställande” som ger 4 poäng. 
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16 poäng är det minsta en individ kan få då stationerna är 16 till antalet, maxpoängen blir 

således 64. (Nyberg & Tidén 2006, s. 54) 

 
Tabell 1- Motorikprofil 

Poängintervall Frekvens Procent 

16-32   

33-40   

41-48   

49-64   

 
Poängintervall 16-32 poäng, 

Motsvarar stora och små brister på samtliga stationer. 

Poängintervall 33-40 poäng, 

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

Poängintervall 41-48 poäng, 

Motsvarar tillfredsställande på fler än hälften av stationerna. 

Poängintervall 48-64 poäng, 

Motsvarar tillfredsställande och mycket tillfredsställande på samtliga stationer. (Nyberg & 

Tidén 2006, s. 55) 

 

Eftersom vi har ett urval av stationerna från NyTidstestet blir vår lägsta poäng 12 och inte 16 

(12 stationer). Vår högsta poäng blir således 48 och vi har konstruerat om poängintervallet 

efter detta. Vår motorikprofil har samma procentuella skillnad i poängintervallerna för att få 

ett så jämförbart resultat som möjligt. 

 

 
Tabell 2  - Reviderad motorikprofil 

Poängintervall Frekvens Procent 

12-24 poäng   

25-32 poäng   

33-40 poäng   

41-48 poäng   

Total   

 



13 

 

2.3 Databearbetning 

Vi har valt att bearbeta data i SPSS (Statistical Package for the Social Sciene) som är ett 

program för statistiska analyser. För att undersöka huruvida skillnaderna mellan grupperna är 

signifikanta används Chi square (Infovoice; Chi Square. http://www.infovoice.se/fou/ 2011-

11-04)Vi har dikotomiserat betygsskalan från fyra bedömningskategorier till två på grund av 

det begränsade urvalet i testgruppen. Diagram har sedan skapats i programmet Excel. 

2.4 Urval 

2.4.1 Kontrollgrupp 

Vi har valt att hämta data ur SIH-projektets resultat och sedan använda detta som en 

kontrollgrupp. Detta projekt testade 2249 barn från hela landet. Studien behandlar flera olika 

variabler, tidigare nämnda under punkt 1.2.3, men vi har valt att endast använda de resultat 

som behandlar den funktionella motoriken hos eleverna. År 2001, då projektet startade, 

testades barn och ungdomar i årskurs 3, 6 och 9 med hjälp av NyTidstestet. 

 

Vi motiverar valet av kontrollgrupp med det faktum att studien är så omfattande. Detta ger oss 

en slags ”genomsnittlig elev” att jämföra våra resultat med. Att studien är tio år gammal kan 

ses som en nackdel, men vi anser att detta vägs upp av studiens omfattning. Om vi själva 

skulle utforma en kontrollgrupp skulle resultatet snarare bli en jämförelse mellan två olika 

skolor än en jämförelse mellan en Bunkefloskola och den ”genomsnittliga eleven”.  

2.4.2 Testgrupp 

Vår testgrupp består av 60 elever (20 från årskurs 3, 21 från årskurs 6 och 19 från årskurs 9) 

från en Bunkefloskola i Sverige. Skolan valdes genom ett bekvämlighetsurval. Skolan är en 

grundskola med ca 400 elever. Eftersom vår kontrollgrupp består av elever från årskurs 3, 6 

och 9 har vi således även valt att testa elever ur dessa årskurser. Eleverna i vår testgrupp har 

undervisning i idrott och hälsa eller fysisk aktivitet på schemat varje skoldag.  

 

2.4.3 Bortfall 

Under observationen förekom det att elever som utförde stora delar av testet valde att inte 

delta i vissa stationer. Vi valde att inte plocka bort dessa testpersoner helt från urvalet utan 

http://www.infovoice.se/fou/
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poängsatte dessa stationer med noll. I SPSS kommer vi att benämna detta bortfall som ”deltog 

ej”.  

 

När testerna startade hade vi ett urval på 62 elever. Under ett testtillfälle valde två elever dock 

att avbryta och detta genererade i två bortfall. Därmed består vårt totala urval av 60 elever.  

 

2.5 Reliabilitet och validitet  

”Validitet avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet avser att 

jag mäter på ett tillförlitligt sätt.” (Infovoice; Validitet och reliabilitet. 

http://www.infovoice.se/fou/ 2011-11-29) 

 

NyTidstestets reliabilitet prövades under SIH-projektet med hjälp av ett så kallat test-retest. 

Två skolor testades vid två tillfällen och resultaten från de olika testtillfällena jämfördes. 

Resultatet visade att en tredjedel av eleverna hade förbättrats vid andra testtillfället. Detta kan 

bero på att eleverna har testat övningarna en gång, att de har övat eller på att bedömningen 

skiljer sig åt vid de olika tillfällena. (Nyberg & Tidén 2006, s. 49) Denna metod för att pröva 

mätinstrumentets reliabilitet är det vanligaste sättet och ger information om huruvida 

instrumentet ger samma resultat över en viss tid (Hassmén & Hassmén 2008, s. 124-125).  I 

vår studie fanns inte tiden till att göra ett test-retest, dels eftersom vi hade en tajt deadline, 

dels på grund av att skolan inte kan avvara så mycket lektionstid. Detta påverkar vår studies 

reliabilitet negativt men vi valde att prioritera att testa så många elever som möjligt istället för 

att testa samma elever två gånger.  

 

Vid en observationsstudie bör interbedömarreliabiliteten undersökas. Även om manualen för 

observationen är väl utformad kan själva observatören vara subjektiv och tolkande i sin 

bedömning (Hassmén & Hassmén 2008, s. 130). Detta undersökte Nyberg och Tidén genom 

att två observatörer, oberoende av varandra, observerade samma elever vid ett tillfälle. Detta 

test visade att skillnaderna i bedömningarna var marginella (Nyberg & Tidén 2006, s. 49). Då 

vi valde att endast använda oss av en och samma observatör blir interbedömarreliabiliteten 

hög eftersom det endast är en person som tolkar data från testgruppen. Kontrollgruppen är, 

som tidigare nämnt, testad i SIH-projektet där Nyberg och Tidén anser att 

interbedömarreliabiliteten är hög.  

http://www.infovoice.se/fou/
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Ett problem som kan uppstå när man arbetar med en observationsstudie är att få alla 

observatörer att bedöma lika. Detta kan dock motverkas genom att ha tydliga manualer och 

poängsättningssystem för varje station, vilket NyTidstestet har. Här anser vi att vi gynnas av 

att bara vara en observatör, då det är enklare att förbereda sig för att göra lika bedömningar. 

Ett problem som man måste vara medveten om när man arbetar med observationer är den 

mänskliga faktorn. Som observatör kan det vara svårt att bibehålla koncentrationen under 

längre tid och det är därför viktigt att ta små raster mellan observationstillfällena. Detta var vi 

noga med under våra observationer. Vi vet heller inte hur subjektiva vi är i det vi faktiskt ser 

utan allt vi upplever är en egen tolkning av verkligheten. Det är inte heller säkert att de som 

blir observerade handlar på det sätt som de gör när de inte blir observerade. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 265)  

 

För att ha en hög validitet valde vi att använda oss av en reviderad version av NyTidstestet 

istället för ett eget konstruerat observationsmaterial. Validiteten i testet påverkas negativt av 

vår revidering eftersom reliabilitet och validitetstestet som gjorts av NyTidstestet inte kan 

tillskrivas vår reviderade form. Då de 16 stationerna i originalversionen avser testa den 

allsidiga rörelsekompetensen kan vi inte med säkerhet säga att de elva stationer som vi har 

valt testar samma kompetens. Vi kan dock med säkerhet säga att vi har testat eleverna i olika 

motoriska grundformer och eftersom jämförelser endast har gjorts med SIH-projektets 

motsvarande stationer anser vi att dessa är sanningsenliga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Resultat 
Redovisningen syftar till att besvara studiens frågeställningar ”hur ser de motoriska 

färdigheterna ut hos eleverna i en Bunkefloskola jämfört med i SIH-projektet?” och ”finns det 

något/några områden inom de motoriska färdigheterna där skillnaderna är särskilt 

utmärkande?”. 

 

Jämförandet av data från Bunkefloskolan och SIH-projektet har olika signifikans beroende på 

vilka variabler som analyseras. Även om grupperna var för sig har olika utseende i 

bedömningen procentuellt går det i vissa fall inte att påvisa någon signifikant skillnad. 

 

3.1 Hur ser de motoriska färdigheterna ut hos eleverna i en 
Bunkefloskola jämfört med i SIH-projektet? 

 

Motorikprofil Bunkefloskola

12‐24

25‐30

31‐36

37‐48

Motorikprofil SIH

16‐32

33‐40

41‐48

49‐64

 
Figur 1 (TV) – Motorikprofil (Bunkefloskola) 

Figur 2 (TH) - Motorikprofil (SIH) 

 

För att få en bild över hur eleverna bedömdes som hel grupp, oberoende av årskurs, användes 

denna motorikprofil. Som cirkeldiagrammen ovan visar är spridningen i poängintervallerna 

olika i de två grupperna. I Bunkeflogruppen ligger nästan hälften av eleverna under 

bedömningen ”små brister” medan den största delen av SIH-gruppen hamnar under 

bedömningen ”tillfredsställande”. Nästan tre gånger så många har ”stora brister” i 

Bunkeflogruppen jämfört med SIH-projektet.  
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Detta innebär således att vi kan se en skillnad i gruppernas motorik då ”den generella eleven” 

presterade bättre under NyTidstestet än vad eleverna i Bunkefloskolan gjorde.  

 

3.2 Finns det något/några områden inom de motoriska 
färdigheterna där skillnaderna är särskilt utmärkande? 

För att besvara vår andra frågeställning har vi gjort ett urval från vårt resultat där data var 

särskilt utmärkande. Resterande resultat från enskilda stationer redovisas i bilaga 3. 

3.2.1 Jämfotahopp samt enbenshopp  
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Figur 3 (TV) - Jämfotahopp samt enbenshopp (Bunkefloskola)  

 Figur 4 (TH) - Jämfotahopp samt enbenshopp (SIH) 

 

Under stationen ”jämfotahopp samt enbenshopp” syns vid jämförelse av hur många elever 

som uppnådde målen för ”tillfredsställande” och ”mycket tillfredsställande” inga stora 

skillnader mellan grupperna beträffande årskurs 3 och årskurs 9. I årskurs 6 visade resultaten 

dock att det i SIH-gruppen var 82,9 procent av eleverna som uppnått dessa mål jämfört med 

61,9 procent i Bunkeflogruppen. Denna jämförelse mellan grupperna var signifikant 

(p=0,013). Att nästan 40 procent av eleverna i Bunkeflogruppens årskurs 6 inte kan utföra ett 

tillfredställande jämfotahopp och/eller enbenshopp är värt att notera.  
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Det största problemet som dessa elever hade var att landa med båda fötterna samtidigt under 

sina jämfotahopp. Även takten och rytmen var bristande. Det är även värt att notera att det i 

Bunkeflogruppen syns en uppåtgående kurva, då årskurs 3 presterade sämst och årskurs 9 

presterade bäst. I SIH-gruppen däremot syns ingen sådan kurva utan där var eleverna i årskurs 

6 avsevärt sämre än både årskurs 3 och årskurs 9. 

 

3.2.2 Handstående 
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Figur 5 (TV) - Handstående (Bunkefloskola)  

Figur 6 (TH)  - Handstående (SIH) 

 

Denna station uppvisar tydliga skillnader mellan grupperna. Mest utmärkande är resultaten 

från årskurs 9 där närmare 94 procent av eleverna i Bunkefloskolan bedömdes ha ”stora 

brister eller små brister”. I denna kategori återfanns endast 59,8 procent av SIH-projektets 

elever. I Bunkeflogruppen bedömdes 28,6 procent av årskurs 6 och 5,3 procent av eleverna i 

årskurs 9 utföra hanstående på ett ”tillfredsställande” eller ”mycket tillfredsställande” sätt. I 

SIH-gruppen uppnådde cirka 26 procent av eleverna i årskurs 6 målen för ”tillfredsställande” 

alternativt ”mycket tillfredsställande”. Således kan man inte se någon större skillnad i årskurs 

6. I årskurs 9 syns stora skillnader då fler i SIH-gruppen bedömdes klara av övningen. Denna 

jämförelse var signifikant (p=0,006). 

 

Många i Bunkeflogruppen hade aldrig förut utfört ett handstående och tyckte att det var lite 

obehagligt att ens prova. De flesta utförde dock övningen så gott de kunde, med passning, 
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men klarade inte ens av att sparka upp till ett handstående. Många hade problem med att 

spänna armarna och detta resulterade i stora problem. De elever som klarade handståendet 

uttryckte att de höll på med gymnastik på fritiden och att de genom denna aktivitet ofta 

kommit i kontakt med övningen. 

 

3.2.3 Ta sig över/till hinder med hjälp av linor 
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Figur 7 (TV) - Ta sig över/till hinder med hjälp av linor (Bunkefloskola)  

Figur 8 (TH) - Ta sig över/till hinder med hjälp av linor (SIH)  

 

Diagrammen visar också att Bunkefloeleverna totalt sett uppnår ett bättre resultat än SIH-

projektets elever. Exempelvis uppnår 82 procent av Bunkefloeleverna i årskurs 9 

bedömningen ”tillfredsställande” eller ”mycket tillfredsställande” jämfört med SIH-projektets  

52 procent (p=0,008). Även i årskurs 6 återfanns en högre procent av eleverna från 

Bunkefloskolan i kategorin ”tillfredsställande” eller ”mycket tillfredsställande” än i SIH-

projektet (p=0,006). 

 

Under observationen som genomfördes med Bunkeflogruppen var vår upplevelse att denna 

station var den där eleverna ansträngde sig mest för att göra bra ifrån sig. Som diagrammen 

visar kan man se ett mönster där de äldre eleverna genomgående presterade bättre än de yngre 

eleverna i Bunkefloskolan. Detta mönster syns inte i SIH-projektet. 
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Figur 9 (TV) - Balansgång framlänges och baklänges (Bunkefloskola)  

Figur 10 (TH) - Balansgång framlänges och baklänges (SIH) 

 

Eleverna i Bunkeflogruppen har bättre resultat jämfört med SIH-gruppen totalt sett under 

denna station. I årskurs 3 utför cirka 80 procent av Bunkefloeleverna övningen på ett 

”tillfredsställande” eller ”mycket tillfredsställande” sätt jämfört med SIH-eleverna där enbart 

cirka 60 procent bedöms hamna i tidigare nämnda kategorier. Här syns en tendens till 

signifikans (p=0,066). I årskurs 6 presterade Bunkeflogruppen bättre än SIH-gruppen då hela 

81 procent bedömdes klara övningen på ett ”tillfredsställande” eller ”mycket 

tillfredsställande” sätt. Endast cirka 60 procent av eleverna i SIH-gruppen återfanns i denna 

kategori. Även här finns en tendens till signifikant skillnad (p=0,056). 

 

Bunkefloeleverna utförde generellt balansgången med god takt och rytm samt med en stor 

säkerhet. Uppfattningen var att eleverna hade utfört övningen tidigare och var bekanta med 

konceptet. De brister som återfanns hos vissa elever var främst en viss osäkerhet vid 

balansgång baklänges. Anmärkningsvärt är att årskurs 9 presterade avsevärt sämre är de andra 

årskurserna i Bunkesfloskolan och även i SIH-projektet var 9:orna sämre än de övriga. 
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4 Diskussion 
Syftet med studien var att ta reda på om en utökad undervisning i idrott och hälsa har ett 

samband med skolelevers motoriska färdigheter. Detta syfte undersökts genom att besvara 

frågorna ”hur ser de motoriska färdigheterna ut hos eleverna i en Bunkefloskola jämfört med i 

SIH-projektet?” och ”finns det något/några områden inom de motoriska färdigheterna där 

skillnaderna är särskilt utmärkande?”  

 

Med hjälp av NyTidstestet som observationsmanual togs data fram från en test- och 

kontrollgrupp. Testgruppen bestod av elever från en Bunkefloskola medan kontrollgruppen 

bestod av elever ur SIH-projektet. Resultatet var skiftande från station till station för vilken 

grupp som presterade bäst. Den sammantagna motorikprofilen visade dock på att SIH-

projektets elever generellt hade en bättre motorik än Bunkefloeleverna. 

 

Som tidigare nämnt visade resultatet på att grupperna presterade olika beroende på vilken 

station de utförde. Bunkefloeleverna presterade bättre än SIH-gruppen på exempelvis 

balansgång medan SIH-eleverna var avsevärt bättre på exempelvis handstående. Varför det är 

sådana skillnader kan vi endast spekulera i och dessa skillnader kan ha en mängd olika 

förklaringar. Då SIH-projektet har ett urval som är nationellt och brett innehåller den 

förmodligen elever med skilda förutsättningar för fysisk aktivitet, från alla olika 

samhällsklasser, med olika idrottslärare etc. Det som karaktäriserar en Bunkefloskola är att de 

har schemalagd fysisk aktivitet 60 minuter per dag, helt enligt Statens Folkhälsoinstituts 

rekommendationer för barn och ungdomar. Samtidigt är Bunkeflogruppen en väldigt 

homogen grupp då upptagningsområdet för alla elever är detsamma. Eleverna går på samma 

skola, har samma idrottslärare och bor i samma område. Detta kan i sin tur resultera i att 

miljön och förutsättningarna för att vara fysisk aktiv på fritiden praktiskt taget är de samma. 

Vi vet att gruppen är homogen på grund av miljön, men exakt vad har miljön för effekt på 

gruppen? Vilken typ av fysisk aktivitet bedrivs på skolan? Även om eleverna har schemalagd 

fysisk aktivitet varje skoldag har vi inte kontrollerat vilken form av aktivitet som bedrivs 

under denna tid. Det är möjligt att de aktiviteter som eleverna får ägna sig åt inte alls syftar 

till att träna motoriska färdigheter utan endast riktar in sig på att eleverna ska få röra på sig, 

exempelvis genom löpning eller promenader. Det är också möjligt att denna homogena grupp 

har som trend att utöva en mer stillasittande fritidsaktivtet. Som Wrotniak menar lockas 
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ungdomar idag till att spendera mer tid framför TV och dator, något som inte alls är 

utvecklande för motoriken. Genom att testa flera Bunkefloskolor hade vi kunnat eliminera 

den homogenitet som Bunkeflogruppen har. Alternativt hade vi kunnat göra tvärtom och 

testat två stycken homogena grupper från samma upptagningsområde där endast en faktor 

skiljer grupperna åt, den ena är Bunkefloskola och den andra inte, och sedan jämföra 

resultaten.  

 

Enligt Ingegerd Ericssons interventionsstudie ska Bunkeflomodellen generera i en utvecklad 

motorik och inte som i vårt fall där siffrorna säger motsatsen. En bredare testgrupp hade 

eventuellt kunnat ge en mer generell bild av motoriken hos Bunkefloelever som ligger 

närmare Ericssons slutsats. Hennes interventionsstudie genererade i resultat där 93 procent av 

eleverna bedömdes ha en god motorik efter interventionen. Detta blev starten för 

Bunkeflomodellen. I urvalet från vår studie var testgruppen elever från en Bunkefloskola som 

i teorin går under just denna Bunkeflomodell. Trots detta var det endast 25 procent av 

eleverna som bedömdes har en godkänd motorik enligt NyTidstestet. Då Ericssons urval 

testades i ett annat motoriktest, MUGI, kan man inte dra allt för raka paralleller mellan våra 

resultat. Den fråga man däremot kan ställa sig är hur en Bunkefloskola kan ha så många 

elever med en bristande motorik. Enligt Ericssons Bunkeflomodell bör denna grupp erbjudas 

extra motorisk träning. När man sätter Ericssons resultat i relation till vår studies resultat 

tyder detta på att enbart ökad allmän fysisk aktivitet inte är tillräckligt för att förbättra 

motoriken och det krävs en mer specifik motorikträning för att uppnå en förbättrad motorik. I 

relation till våra resultat kan man se att trots att eleverna på Bunkefloskolan uppfyller Statens 

Folkhälsoinstituts rekommendationer för fysisk aktivitet har de en icke tillfredställande 

motorik. I och med detta resonerar vi kring huruvida det behövs en mer specifik 

rekommendation för motorisk träning, antingen från Statens Folkhälsoinstitut eller från 

skolväsendet. Vi anser att detta vore ett bra komplement till de riktlinjer som redan finns. 

Detta stöds av tidigare forskning, där exempelvis Bahktari har visat att specifik 

motorikträning hade en stor positiv påverkan på skolflickors motoriska kompetens.   

 

Bunkeflogruppen i vår studie har en markant sämre motorik än den ”genomsnittliga eleven” 

tagen ur SIH-projektets data. Hur är det möjligt att en skola som ska genomsyras av 

rörelseglädje har elever som har sämre motorik än det nationella genomsnittet? Vårt resultat 

motsäger tidigare forskning, fysisk aktivitet ska egentligen generera i goda motoriska 
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färdigheter, inte tvärtom. Även när man tittar på forskning som undersöker hur inaktivitet 

påverkar oss, ser man ett samband mellan stillasittande, övervikt och brister i motoriska 

färdigheter. Nyberg och Tidén beskriver i sin rapport sina resultat som prestationer under det 

förväntade. Således var kontrollgruppen från SIH bristfällig. Hur bristfällig är 

Bunkefloeleverna då, om den ”genomsnitts elev” som de jämförs med har motoriska brister? 

 

Det verkar märkligt att Bunkeflogruppen, som generellt sett är avsevärt sämre än SIH-

gruppen enligt motorikprofilen, fortfarande kan prestera bättre på enskilda stationer. Detta 

kan bottna i att Bunkefloeleverna inte har haft samma observatörer som SIH-eleverna. Om 

någon station har ”missförståtts” vid Bunkefloskolans observation blir detta tydligt då alla 

Bunkefloelevers resultat påverkas i den specifika stationen. Detta kan även gälla under de 

stationer då Bunkefloskolans resultat var sämre än SIH-projektets. Trots att NyTidstestets 

observationsmanual är noggrant utformad och tydlig finns det alltid ett visst utrymme för 

tolkning. En annan förklaring kan vara att Bunkefloeleverna generellt sett är bättre i en 

enskild station, detta kan bero på att de utfört rörelsen ofta under idrotten. Det är möjligt att vi 

hade fått ett annat resultat om vi hade använt oss av ett annat motoriktest, exempelvis 

Ingegerd Ericssons MUGI. Vi anser att detta MUGI-test skiljer sig från NyTidstestet då det 

testar mer basala och vardagliga rörelser. Även om NyTidstestet innefattar en del enklare 

rörelser så har det fortfarande en del stationer som testar rörelser som man sällan använder i 

sin vardag. Ett exempel på detta är ”bygga tak” och ”handstående”. Dessa stationer avser 

bland annat testa elevers kroppsspänning men detta kan testas på andra, mer vardagslika sätt. 

Om det är den vardagliga motoriken man avser testa anser vi att MUGI är att föredra. 

NyTidstestet å andra sidan innefattar både vardagliga rörelser men testar även en mer 

avancerad motorik. Om vi i efterhand hade fått göra en ny revidering av NyTidstestet hade vi 

valt att utesluta de mer idrottsspecifika momenten, exempelvis ”flå katt”, då vi anser att den 

vardagliga motoriken är den som är intressant att titta på.  

 

En övning som ingår i NyTidstestet är handstående. I denna övning presterade 

Bunkefloeleverna avsevärt sämre jämfört med SIH-eleverna. En förklaring till detta kan vara 

att handstående är ett sådant moment som kräver övning på just det specifika momentet för att 

klara av det. Vi misstänker att eleverna i Bunkeflogruppen aldrig har fått utföra ett 

handstående på lektionerna i idrott och hälsa och att de elever som faktiskt klarade övningen 

har övat på detta under sin fritid.  
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I balansgången presterade eleverna i Bunkefloskolan bättre än SIH-eleverna. Detta kan bero 

på att balans är något som eleverna dels har fått träna på under lektionerna i idrott och hälsa 

samt att den stora mängden fysisk aktivitet de har i skolan gynnar deras balanssinne. Balansen 

behöver inte övas lika specifikt som exempelvis handstående och tränas oavsett vilken form 

av undervisning idrottsläraren väljer att bedriva. Eftersom balans är en så central faktor i vårt 

rörelsemönster tränas den hela tiden, oberoende av om det är bollspel eller redskapsgymnastik 

som genomsyrar idrott och hälsa undervisningen.  

 

Vi ställer oss kritiska till hur motorikprofilen har utformats. Vi undrar hur Nyberg och Tidén 

har resonerat när poängintervallerna har satts då spannen i de olika intervallerna är mycket 

ojämna. Nyberg och Tidén menar att den lägsta poäng som en testperson kan få är 16, 

eftersom ”stora brister” ger en poäng och stationerna är 16 till antalet. Detta är dock inte sant 

då en station togs bort helt och eleverna i årskurs 3 inte utförde ”hjulning”. Detta sänker både 

den lägsta möjliga och den högsta möjliga poängen och gör poängintervallerna missvisande. 

Till exempel blir spannet i den lägsta poängintervallen extra stor då den lägsta poängen sänks 

från 16 till 15 (för årskurs 6 och 9) respektive 14 (för årskurs 3). Dessutom blir spannet i den 

högsta intervallen lägre då den högsta poängen sänks från 64 till 60 respektive 56. Det lägsta 

poängintervallen har således ett spann på 19 poäng medan det högsta endast har ett spann på 7 

poäng (för årskurs 3). Detta betyder att poängintervallen i motorikprofilen inte stämmer 

överens med hur det ser ut i verkligheten. Vi anser därför att de redovisade siffrorna ur SIH-

projektet i Nyberg och Tidéns rapport är missvisande. För att kunna jämföra 

Bunkeflogruppens motorikprofil med SIH-projektets har vi använt samma system för att 

räkna ut poängintervallen. Detta innebär att vår motorikprofils poängintervall består av en 

procentuell motsvarighet av poängen i varje intervall från Nyberg och Tidéns rapport. Vi hade 

föredragit att använda oss av lika stora spann i varje poängintervall eftersom vi känner att 

detta är den mest rättvisa redovisningen av resultatet.  

 

När man genom motorikprofilen jämför Bunkefloskolan med SIH-projektet syns mycket stora 

skillnader. En orsak till detta kan vara att vi inte valde att plocka bort de elever som av någon 

anledning inte deltog i något utav testerna, utan istället poängsatte den stationen med en nolla. 

Vi anser att vårt resultat hade blivit vinklat om vi valt att inte använda resultaten från de 

elever som valde att inte delta i en enskild station, eftersom vi upplevde att dessa elever i 



25 

 

övrigt hade en tendens att få låga bedömningar. Som tidigare forskning pekar på har elever 

med motoriska problem ofta en lägre självkänsla och kan uppleva nervositet och ångest i 

samband med motoriskt krävande moment. Om dessa negativa känslor finns hos elever med 

dålig motorik skulle detta rimligtvis kunna vara en förklaring till att dessa elever väljer att inte 

delta fullt ut. Detta skulle även kunna vara en förklaring till att de elever som väljer att stå 

över vissa stationer även presterar sämre i övriga moment. 

 

Nyberg och Tidén har dock valt att endast redovisa resultaten från de elever som deltog i alla 

stationer vilket kan resultera i en högre bedömningspoäng i kontrollgruppen. Att antalet 

testpersoner i vår Bunkeflogrupp var betydligt färre än i SIH-projektet var också en anledning 

till att vi valde att redovisa testresultaten från alla deltagare i Bunkefloskolan. Denna skillnad 

i antal kan också vara en förklaring till differensen i motorikprofilen. En annan 

påverkansfaktor är att vi inte själva observerat SIH-gruppen. Om vi själva hade genomfört 

och observerat tester med en kontrollgrupp lika stor som vår testgrupp är det möjligt att 

resultatet sett annorlunda ut.  

 

Eftersom vi har gjort ett urval av stationer ur NyTidstestet kan detta ha påverkat 

Bunkeflogruppen negativt. Det är möjligt att vi av en slump valde bort de stationer som 

majoriteten av eleverna i Bunkefloskolan hade klarat ”mycket tillfredsställande”.  

 

4.1 Slutsats 

Studien visade att Bunkefloskolan, som har fysisk aktivitet på schemat varje skoldag, inte 

klarade NyTidstestet lika väl som den ”genomsnittliga eleven”, tagen ur SIH-projektet.  

 

Då vi ställer vår studies resultat i relation till tidigare forskning tyder fynden på att endast en 

utökad undervisning i idrott och hälsa med allmän fysisk aktivitet inte är tillräckligt för att 

förbättra elevers motoriska färdigheter. Mycket tyder på att det krävs specifik motorikträning 

för att utvecklas. Vårt resultat visar också att den grupp som generellt presterade bättre inom 

den allsidiga rörelsekompetensen inte presterade bäst genomgående. Även detta tyder på att 

”det man tränar på blir man bra på” och att det inte endast räcker med generell motorikträning 

för att kunna prestera bra under ett visst moment, utan det krävs en specifik träning. Du lär 

dig inte att stå på händer genom att öva på kullerbyttor.  
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4.5 Vidare forskning 

Det finns redan mycket forskning på ämnet men det som vi har uppmärksammat saknas är ett 

opartiskt reliabilitetstest av de motoriktest som tagit upp i arbetet (NyTidstestet och MUGI). 

Det skulle även vara intressant att testa fler Bunkefloskolor för att verifiera eller falsifiera 

våra resultat. Vi anser det viktigt att sådan här forskning bedrivs då det kan användas för att 

motivera varför motorikträning bör finnas med i undervisningen idrott och hälsa.   
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 
Syfte och frågeställningar:  

Syftet är att ta reda på om en utökad idrottsundervisning, exemplifierat i Bunkeflomodellen, 

har en påverkan på skolelevers motoriska färdigheter.  

 

- Hur skiljer sig de motoriska färdigheterna hos elever på en Bunkefloskola med elever 

ur SIH-projektet? 

- Finns det något/några områden inom de motoriska färdigheterna där skillnaderna är 

särskilt utmärkande?  

 
 
Vilka sökord har du använt? 
Motorskills, Motor developement, Motor proficiency, Motorik 

 
Var har du sökt? 
PubMed, DiVa, SportDiscus, Google Schoolar 

 
Sökningar som gav relevant resultat 
DiVa: Motorik 
SportDiscus: Motorskills 
Google Schoolar: Motor proficiency 

 
Kommentarer 
I DiVa fann vi både uppsatser och rapporter som vi använt oss mycket av. I SportDiscus 
hittade vi en mycket bra artikel. Vi har inte upplevt det som ett problem att hitta material. 
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ilaga 2 
r och anvisningar för årskurs 3  

 Banan delas i tre delar med fyra till sex stationer  

nk r en muntlig instruktion. Efter den muntliga 

 Rörelsestation  Kontroll av..  Instruktioner  

 
B
Instruktione

 
•
• Pojkarna testas för sig och flickorna för sig.  
• Gruppen delas i tre mindre grupper.   
 
Fu tionärerna visar tydligt en gång och därefter ske
instruktionen visar funktionären en gång till. Vissa stationer där et tar lång tid att visa, visas bara 
en gång och då kan mer muntlig instruktion behövas. Eleverna får inte pröva eller öva. 
Rörelsetestet får endast göras om ifall det skett något missförstånd.  
 

 

1  Kroppspänning och 
rumsuppfattning.  

mar 
sträckta ovanför huvudet, rulla en 

Rulla stock.  Rulla i sidled. Spänn kroppen, raka ar

sträcka åt vardera hållet.  

2  Kullerbytta framåt.  Rulla i sagitalplanet. Rumsuppfattning 
samt kroppskontroll.  

å 
”fint” som möjligt och kom upp 

ända 

Gör en kullerbytta framåt s

till stående, helst utan att anv
händerna vid uppgången.  

3  Stödja på raka armar 
mellan plintar. 

Stödja. Kroppsspänning, arm och bål- 
styrka samt stödjefunktion.  sekunder, gå sedan i lugn takt sex 

ra Förflyttning genom 
handgång.  

Häng på raka armar i två 

”steg” framåt eller till and
linjen på plinten  

4  ingar. Rotera 
bakåt och framåt.  

Gripa, hänga, rotera. Rumsuppfattning 
samt kroppskontroll.  

llerbytta bakåt, 
sätt i fötterna med en lätt studs, 

”Flå katt” i r Gör ”flå katt” – ku

direkt kullerbytta framåt tillbaka. 
(Ev .två försök)  

5  ”Bygga tak” samt 
handstående.  

Stödja. Styrka, balans och 
kroppsspänning.  

 till 
handstående, spänn kroppen. Gå 

innersta 

Klättra baklänges

med händerna till den 
linjen.  

6  Kärnkast stillastående.  Kasta. Kaströrelse  ot tjockmattan så hårt du 
vill. Två bollar.  
Kasta m

7  Kärnkast med ansats.  Kasta. Impulssteg samt kaströrelse.  ch kasta en 
gång till. Två bollar.  
Nu får du ta sats o

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

 och gör 
jämfota avstamp, sidhopp och 

p 
att 

stödja, rotera sidled samt landning i 
balans.   

Spring mot satsbrädan

landa i balans. Händerna kan 
placeras åt vänster eller höger. 
Du kan om du vill göra ett hop
till och denna gång sträva efter 
ha sätet ovanför händerna. (Visa 
handisättningen)  
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9  Rephoppning. 10 hopp 

med mellanstuds 10 
jämfotahopp 10 
springsteg  

Grundformer i kombination. 
Samordning av armar och ben. ”Timing 
med repbågen”.  

Hoppa 10 st. jämfotahopp med 
mellanstuds, hoppa sedan 10 
hopp utan mellanstuds och 
därefter 10 springsteg.  

10  Jämfota hopp samt 
enbenshopp.  

Hoppa. Koordination, dynamisk balans 
och kroppshållning  

Hoppa 5 hopp på högerben- vänd 
hoppa 5 hopp på vänster ben- 
vänd hoppa 5 hopp jämfota. 
Vidrör ej ringarna.  

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

Grundformer i kombination. Styrka, 
gripa/greppa, ”timing”.  

Greppa linan högt, svinga dig till 
sittande på plinten.  

12  Åla under lågt hinder.  Åla. Diagonalt rörelsemönster.  Åla under hindret, se på konen 
framför hindret och använd både 
armar och ben. Det gör inget ifall 
någon av pinnarna rör sig lite.  

13a 
13b  

Balansgång framlänges 
och baklänges. Avsluta 
med nedhopp på matta.  

Balansera. Dynamisk balans. 
Kroppshållning.  Landning i balans.  

Koncentration! Gå framlänges på 
bommen till sträcket. Gå 
baklänges tillbaka. Hoppa sedan 
ned och landa mjukt i balans med 
kontroll  

14  Bollbana.  Grundformer i kombination. Studsa 
under förflyttning samt 
riktningsförändringar.  Kasta och fånga.  

Dribbla bollen slalom mellan 
konerna och byt hand om du vill. 
När du kommer till de två sista 
konerna skall du runda dem ett 
helt varv. Efter sista konen passar 
du bollen till funktionären som 
passar tillbaka den till dig. Välj 
hatighet/tempo själv.  

15  Kasta ärtpåsar i rockring. 
10st  

Kasta med precision  Koncentration! Kasta så många 
ärtpåsar som möjligt i rockringen. 
De skall landa i rockringen, ej 
glida in. Underhandskast.  
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Bilaga 3 
 
Instruktioner och anvisningar för årskurs 6 och 9  

 
• Banan delas i tre delar med fyra till sex stationer  
• Pojkarna testas för sig och flickorna för sig.  
• Gruppen delas i tre mindre grupper.   
 
Funktionärerna visar tydligt en gång och därefter sker en muntlig instruktion. Efter den muntliga 
instruktionen visar funktionären en gång till. Vissa stationer där et tar lång tid att visa, visas bara 
en gång och då kan mer muntlig instruktion behövas. Eleverna får inte pröva eller öva. 
Rörelsetestet får endast göras om ifall det skett något missförstånd.  
 
  Rörelsestation  

 
Kontroll av..  Instruktioner  

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

Spänn kroppen, raka armar sträckta 
ovanför huvudet, rulla en sträcka(en 
matta) åt vardera hållet.  

2a 
2b  

Kullerbytta framåt. 
Hjulning.  

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

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

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

Stödja.  
Kroppsspänning, arm och bål styrka 
samt stödjefunktion.  
 

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

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

Gripa, hänga, rotera. 
Rumsuppfattning samt 
kroppskontroll.  

Gör ”flå katt” – kullerbytta bakåt 
sätt i fötterna med en lätt studs, 
direkt kullerbytta framåt tillbaka. 
(Ev. två försök)  

5a 
5b  

”Bygga tak” 
Handstående.  

Stödja. 
Styrka, balans och kroppsspänning.  

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

6  Kärnkast stillastående.  Kasta.  
Kaströrelse  

Kasta mot tjockmattan så hårt du 
vill.Två bollar  

7  Kärnkast med ansats.  Kasta. 
 Impulssteg samt kaströrelse.  

Nu får du ta sats och kasta en gång 
till. Två bollar  
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8  Sidhopp  Grundformer i kombination. 
Samordning av ansats, jämfota 
upphopp, stödja, rotera sidled samt 
landning i balans.   

Spring mot satsbrädan och gör 
jämfota avstamp, sidhopp och landa 
i balans. Händerna kan placeras åt 
vänster eller höger. Du kan om du 
vill göra ett hopp till och denna gång 
sträva efter att ha sätet ovanför 
händerna. (Visa handisättningen)  

9  Rephoppning 10 hopp 
med mellanstuds 10 
jämfotahopp 10 
springsteg  

Grundformer i kombination. 
Samordning av armar och ben. 
”Timing med repbågen”.  

Hoppa 10 st jämfotahopp med 
mellanstuds, hoppa sedan 10 hopp 
utan mellanstuds och därefter 10 
springsteg.  

10  Jämfota hopp samt 
enbenshopp.  

Hoppa. Koordination, dynamisk 
balans och kroppshållning  

Hoppa 5 hopp jämfota med en fot i 
vardera rockringen, vänd, 5 hopp på 
höger fot, vänd, 5 hopp på vänster 
fot, vänd, avsluta med 5 
jämfotahopp i rockringarna. Vidrör 
ej rockringarna.  

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

Grundformer i kombination. 
Styrka, gripa/greppa, ”timing”.  

Greppa linan högt, svinga dig till 
sittande på plinten.  

12  Åla under lågt hinder.  Åla. Diagonalt rörelsemönster.  Åla under hindret, se på konen rakt 
framför hindret och använd både 
armar och ben. Det gör inget ifall 
ngn av pinnarna rör sig lite.  

13a 
13b  

Balansgång framlänges 
och baklänges. Avsluta 
med nedhopp på matta.  

Balansera. Dynamisk balans. 
Kroppshållning.  Landning i balans.  

Koncentration! Gå framlänges på 
bommen till sträcket. Gå baklänges 
tillbaka. Hoppa sedan ned och landa 
mjukt i balans med kontroll  

14  Bollbana.  Grundformer i kombination. 
Studsa under förflyttning samt 
riktningsförändringar.  Kasta och 
fånga.   

Dribbla bollen slalom mellan 
konerna och byt hand om du vill. 
När du kommer till de två sista 
konerna skall du runda dem ett helt 
varv. Efter sista konen passar du 
bollen till funktionären som passar 
tillbaka den till dig. Välj 
tempo/hastighet själv.  

15  Kasta ärtpåsar i rockring. 
10st  

Kasta med precision  Koncentration! Kasta så många 
ärtpåsar som möjligt i rockringen. 
De skall landa i rockringen, ej glida 
in. Underhandskast.  
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