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Sammanfattning 
Denna litteraturstudie har till syfte att undersöka om forskningsresultat från olika vetenskapliga discipliner vilka 
berör barnets spatiala utveckling i relation till kognitiv utveckling, språk-, läs-, och skrivutveckling kan bidra 
med kunskaper vilka kan ge nya infallsvinklar i arbetet att försöka skapa förutsättningar för barn som har 
problem i lärandet. Litteraturstudien är av induktiv karaktär och bygger på forskningsrön vilka redovisats i nio 
internationella och nationella forskningsartiklar. Resultaten i artiklarna har analyserats kvalitativt, ad hoc; 
artiklarna har jämförts, samt tolkats för att finna nya mönster och beröringspunkter i resultatet, s.k. syntetisering. 
Litteraturstudiens resultat visar att det finns relationer mellan barns erövrande av motoriska milstolpar i tidig 
ålder, motorisk utveckling och ordförråd, verbalt flöde, morfologi, läshastighet, stavningsförmåga, auditivt 
arbetsminne och visuell motorisk integration. Resultat av TMS studier visar omedelbara retningar i ben- och 
hand- motorcortex vid läsning. En jämförande interventionsstudie visar att skillnaderna i skolresultat och 
motorisk status minskade i en elevgrupp som dagligen övade grundläggande rörelseträning i skolår 1-3, emedan 
skillnaderna kvarstod i jämförelsegruppen.  Litteraturstudiens forskningsrön diskuteras i en pedagogisk kontext 
genom att sammanföras med omgivningsperspektivet och den levda kroppens perspektiv där olika aspekter av 
interaktionens innebörd för barnets utveckling, förutsättningar för lärande samt utveckling av högre psykologiska 
förmågor problematiseras.  
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1 Inledning 
Denna litteraturstudie handlar om att undersöka om forskning från olika vetenskapliga discipliner som 
belyser förhållandet mellan barns språkliga och kognitiva utveckling i relation till sinnenas och 
motorikens samspel kan bidra med nya specialpedagogiska infallsvinklar i arbetet med att skapa 
förutsättningar för barns lärande. Psykologisk forskning visar att kognitiva förmågor grundläggs 
genom barnets sensoriska och motoriska erfarenheter under barnets rörelseutveckling och lek de första 
sju åren (Ayres, 1993). Därför är resultatet från en uppföljningsstudie (Tidén & Nilsen, 2008) av 250 
elevers motorik oroväckande då undersökningen visade stora brister i barns allsidiga 
rörelsekompetens. I dagens samhälle invaderas barnets livsvärld av många intryck i vardagen och 
barns uppväxtförhållanden och lekkulturer har förändrats (Ellneby, 2008). Följden av detta innebär att 
barn löper risk att bli understimulerade vad gäller behovet av lek och fysisk rörelse, något som för 
barn innebär en stressfaktor (a.a.). Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv är det därför angeläget att 
undersöka vilken roll sinnenas samspel har för lärandet. 
 
Bland barn och ungdomar som uppvisar en långsam och problematisk lärprocess konstaterar Frenell 
och Ek (2009) i en studie att lärare anser att hindren består i svårigheter med arbetsminne samt att 
planera eller skapa och överblick i skolarbetet, att förstå samband och skapa ny kunskap och att 
komma fram till lösningar utifrån befintlig kunskap. Andra svårigheter är att behålla uppmärksamhet, 
att fatta beslut eller byta fokus. Inom elevgruppen är den verbala förmågan ofta begränsad och hänger 
samman med elevens skolprestationer och eleven kan ha svårigheter med att tillägna sig skriftspråket. 
Enligt lärarna var det även vanligt förekommande att motoriska problem och beteendeproblem finns 
med i bilden (a.a.). Inom specialpedagogisk forskning är det oklart vilken roll motorikutveckling har 
för språkutveckling och hinder i språkutveckling då det finns få vetenskapliga studier som belyser 
detta förhållande (Samuelsson, 2007).  
 
Det senaste decenniet har ny teknik inom neurofysiologin möjliggjort att vissa av hjärnans funktioner 
kan studeras i realtid vilket bidragit med nya kunskaper (Olivestam & Ott, 2010). Samarbete mellan 
olika discipliner har lett till fördjupade kunskaper om samband mellan motorik och hjärnans 
utveckling och påvisar att det finns ett samband mellan rörelse och kognitiv utveckling (a.a.).  
 
Frågan om på vilket sätt elevers behov av stöd kan tillgodoses är en ständigt aktuell fråga inom 
specialpedagogiken. Bakgrunden för denna litteraturstudie har till syfte att bidra till hur olika 
perspektiv kan ge fördjupad förståelse för barns utveckling, förutsättningar och behov. 
Litteraturstudien bygger på ett liknande upplägg; här sammanförs forskningsrön från flera olika 
vetenskapliga discipliner för att utifrån dessa forskningsrön belysa utvecklingen av sinnenas samspel 
hos barn i relation till kognitiv-, språk-, läs-, och skrivutveckling. I resultatdiskussionen sammanförs 
litteraturstudiens forskningsrön i en pedagogisk kontext. 
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2 Bakgrund  
Beroende på vilken aspekt av barnets interaktion med omgivningen som studeras, så framkommer 
olika kunskapsperspektiv som har betydelse för förståelsen av barnets utveckling och dess 
förutsättningar för lärande. Som bakgrund för denna litteraturstudie kommer därför två olika aspekter 
av barnets interaktion med sin omgivande livsvärld att lyftas fram. Den första aspekten är Vygotskijs 
(2010) sociala och kulturellt omgivningsinteragerande utgångspunkt, den andra aspekten är ”den levda 
kroppens perspektiv” med inspiration från Merleau-Ponty´s (1997) fenomenologi och senare tids 
utvecklingspsykologi. Såväl omgivnings- som individrelaterat perspektiv har relevans för att ”studera 
samspelet mellan individens anlag och utvecklingsbefrämjande respektive hindrande faktorer i 
omgivningen” (Fischbein, 2007, s. 47). Därför kan de ovan nämnda aspekterna gemensamt ge en 
vidgad tolkningsgrund för de olika forskningsrön som ingår i denna litteraturstudie rörande relationen 
mellan sinnenas samspel och barns kognitiva och språkliga utveckling.  

I följande avsnitt behandlas olika teman avseende barnets kognitiva-, språk-, läs-, och skrivutveckling. 
Inledningsvis kommer Vygotskijs grundtankar kring språk, tänkande och begreppsutveckling att lyftas 
fram, därefter diskuteras fantasins roll för det abstrakta tänkandets utveckling samt hur människan kan 
kommunicera och förmedla sitt tänkande genom artefakter. Därefter följer ett avsnitt som aktualiserar 
Bakhtins etiska tankar om dialogens betydelse. Därpå behandlas motsvarande tidigare beskrivna teman 
utifrån ”den levda kroppens” perspektiv för att belysa interaktionen utifrån denna aspekt.  

2.1 Individens interaktion och medvetande 
utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 
Vygotskij poängterade att sociala, kulturella och historiska kvalitéer medverkar i bildandet av högre 
psykologiska processer vilka i sin tur ligger till grund för människans medvetandeutveckling (Bråten, 
1996). Kognitiva och kulturella uttrycksformer såsom ”språk, skrivande, berättande och teckning” 
(a.a., s.14) var att betrakta som högre psykologiska processer, liksom ”traditionella kognitiva 
processer som logiskt minne, selektiv uppmärksamhet och begreppsbildning” (a.a.). Vygotskij gör en 
klar markering där han tar avstånd från att ge att de lägre mentala minnesprocesserna någon betydande 
mening för högre psykologiska processer. De lägre psykologiska processerna ansåg Vygostkij höra 
samman med naturen och vara gemensam med djuren och när högre psykologiska processer utvecklas 
bygger dessa inte på naturens enklare minnesfunktioner. De högre psykologiska processerna uppstår 
och förmedlas av sig själv genom social interaktion med andra människor samt genom medierade 
kulturuttryck i form av tecken och symboler. Dessa artefakter bärs och förmedlas som tankeredskap i 
samspelet mellan människor och språket utgör den viktigaste artefakten för förmedlande av mänskligt 
medvetande (a.a.). När barnet internaliserar sociala och kulturella processer individualiseras dessa 
högre psykologiska processer till att bli barnets inre egendom (a.a). Vygotskij beskriver och motiverar 
på så sätt hur den sociala och kulturella internaliseringen överskrider gränsen mellan det inre och det 
yttre (Dysthe & Igland, 2003).  

2.2 Språk och tänkande 
Vygotskji (2010) intresserade sig särskilt för språkets utveckling som redskap för tänkandet, varför 
Vygotskij inte riktade sitt huvudsakliga intresse för barnets första naturliga kommunikativa utveckling 
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i interaktion med omgivningen. Denna del i barnets språkliga utveckling jämförs med djurens 
kommunikativa samspel och de processer som föregår barnets formande av begrepp omnämns hos 
Vygotskij utan ingående uppmärksamhet (a.a.). ”Skriket, jollret och till och med barnets första ord är 
helt uppenbara i språkutvecklingen, men det är stadier som är förintellektuella. De har ingenting 
gemensamt med tänkandets utvecklingen” (Vygotskij, 2010, s.146 f.f.). Vygotskij ansåg däremot att 
denna förintellektuella utveckling var mycket viktig för den sociala sidan av språkets tidiga 
kommunicerande funktion (a.a.) 

Enligt Vygotskij lär sig barnet sina första ord som ett resultat av ” betingade stimuli” (Vygotskij, 2010, 
s. 148) gemensamt med den process som djur kan lära sig enskilda ord. En brytpunkt i utvecklingen är 
då språket förknippas med symboler för tingen, vilket inträffar när barnet börjar fråga om vad saker i 
omgivningen heter. Detta utvecklingssteg, samt tidpunkten för detta är avgörande för 
språkutvecklingen (a.a.). Det är först när de parallella utvecklingsspåren i språkutveckling och 
tankeutveckling möts och förenas i barnets tal, som Vygotskij uppmärksammar barnets 
språkutveckling utifrån ett medvetandeperspektiv. ”Den genetiska skärningspunkten mellan tänkande 
och språk” (a.a., s. 149), ”där språket blir intellektuellt och tänkandet språkligt” (a.a., s. 148). Det 
genetiska definierar Vygostskij som ”villkoren för sin uppkomst och utveckling” (a.a., s. 204). 
Vygotskij beskriver hur barnet till en början inte kan förstå hur tingen relaterar till varandra och att 
”synkretisismen i barnets perception och aktivitet” (a.a., s. 190) avspeglar sig i barnets säkerhet att 
relatera ord till intrycken av föremålen i omgivningen (a.a.). Begreppsutvecklingens nästa steg hänger 
samman med hur barnet uppfattar tingen i förhållande till var i rummet eller i tiden de befinner sig. 
Utifrån den egna perceptionen kategoriseras orden på grundval av barnets intryck av hur tingen ”är 
besläktade” (a.a., s.192). I och med det lär sig barnet nya ord genom att relatera dem till ett 
sammanhang som det känner till, och där varje nytt ord kan skapa nya sammanhang. På så vis 
konstrueras barnets grundläggande begreppsutveckling (a.a.).  

Vidare beskriver Vygotskij (2010) hur det yttre kommunicerande expressiva talet i början av barnets 
talutveckling internaliseras succesivt och omvandlas efterhand till ett inre språk, dvs. tyst tänkande. 
Genom det inre talet förenas tänkande och språk, något som kan ske genom att individens 
psykologiska processer utvecklas och påverkas i samspelet med andra människor (Vygotskij, 2010). 
Ett tydligt steg i denna utvecklingsprocess är då barnet börjar tala högt för sig själv för att t.ex. lösa 
problem, en språkutvecklingsfas som Vygotskij kallar det egocentriska talet (a.a.). Vygotskij för en 
polariserande argumentation där han kritiserar Piagets beskrivning av detta språkutvecklingssteg (Cole 
& Wertsch, 2002). Senare forskning pekar på att Vygostikj och Piaget undersökte olika områden vilka 
därför inte är jämförbara (a.a.) 

Dale (1996) refererar till Vygostkij och beskriver att när barnet kan lösa problem och kan beskriva hur 
hon gör det, så inleds ett nytt skede i barnets intellektuella utveckling. Denna perceptuella samordning 
av visuella intryck, i kombination med reflektion och agerande menar Vygotskij är unikt för det 
mänskliga handlandet (a.a). Genom talet kan barnet förhålla sig till de visuella intrycken men även 
jämföra sina erfarenheter i ett tidsperspektiv vilket gör att barnet, när tanke och tal förenas, kan 
förhålla sig mer distanserat och obundet till sina perceptuella erfarenheter (a.a.). Dale (1996) refererar 
vidare till Vygoskij och visar på hur minskad impulsivitet är en följd av talutvecklingen vilket hänger 
samman med att barnet utvecklar självmedvetenhet och förmåga att planera och förbereda sina 
handlingar. Ytterligare en del av språkets funktion är att det ger barnet förutsättningar till att själv 
styra sitt beteende genom ökat självmedvetande och möjlighet till självreflektion (a.a.).  

Tänkandets funktion följer tänkandets utveckling och förändras över tid och språkutveckling är en 
förutsättning för tänkandets utveckling (Vygotskij, 2010). Barnets språk utvecklas genom och av det 
yttre sociala och kulturella sammanhang vari barnet uppfostras (a.a.) 
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2.3 Lek och lärande 
Enligt Vygotskij är fantasin källan för allt skapande, såväl i yttre handling som det abstrakta tänkandet 
(Vygotskij, 1930/1998). Denna källa kommer till uttryck redan i barnets tidigaste härmningslekar. I 
jämförelse med vuxna, har barn egentligen brist på fantasi eftersom denna bygger på erfarenhet; 
”Fantasins skapande aktivitet är direkt avhängig av rikedomen och mångfalden i människans tidigare 
erfarenheter” (a.a., s. 19). Barnets upplevelser av förebilder och erfarenheter i vardagen befästs genom 
”yttre och inre förnimmelser” (a.a., s. 31) och barnet samlar material för skapandet in via synen och 
hörseln och sedan bearbetar dessa intryck genom ”dissociationen” (a.a., s.31): 

Denna process är grundläggande för människans hela intellektuella utveckling, den 
ligger till grund för det abstrakta tänkandet och för begreppsbildningen. Denna 
förmåga att avskilja enskilda drag ur en komplicerad helhet har betydelse för allt 
verkligt skapande arbete som människan utför med utgångspunkt från sina intryck (a.a., 
s. 32). 

Därefter sker en förändringsprocess av de dissocierade intrycken vilka påverkas av de erfarenheter 
barnet gjort då det tidigare använt intrycken och konstruerat sin lek. De yttre intrycken påverkar 
hjärnans processer, ”som rör sig, förändras och dör” (a.a., s.32) och kan modulera barnets erfarenheter 
till exempel genom att förminska eller överdriva vissa intryck. Vid nästa moment i fantasiprocessen 
förenas element från delarna (dissocieringen) och kombineras ”associeras” (a.a., s. 32) med tidigare 
intryck vilka genomgått förändrings- och bearbetningsprocessen, till en inre en bild sammansatt av 
element från båda dessa processer. Den känsloupplevelse som intrycket gav, förenas med andra 
intryck som gav en likartad känsla, på så sätt visar Vygotskij hur känslan förenar och väcker olika 
minnesbilder. 
 
Drivkraften för fantasin är att människans upplever ett behov att anpassa sig till krav eller uppgifter i 
omgivningen. Det är denna känsloupplevelse som ”återupplivar spåren av nervimpulser och ger 
material till fantasins arbete” (a.a., s. 35). Utan denna strävan skulle människan bli passiv; ”En varelse 
som vore fullkomligt anpassad till den omgivande miljön, en sådan varelse skulle inte vilja någonting, 
skulle inte kunna sträva efter någonting och skulle, naturligtvis, inte heller skapa någonting (a.a., s. 
35)”. Enligt Vygotskij finns det därför ett socialt element i varje enskild uppfinning som någon 
människa skapat.  

2.3.1	  Barn	  som	  har	  problematiskt	  lärande	  	  
När Vygostkij (1930/1998) problematiserar relationen mellan skapandets drivkraft och individens 
relation till omgivningen refereras till Ribots uttalande om viljan: ” I sin normala och fullständiga 
form slutar viljan i handling, men hos obeslutsamma eller viljelösa personer tar tveksamheterna aldrig 
slut, eller förblir beslutet ogenomförbart, utan möjlighet att förverkligas och praktiskt bekräftas” (a.a., 
s. 49). I och med att drömmaren inte lyckas att skapa och möta ett yttre behov, hålls fantasin kvar i 
drömmarens inre, obearbetad, utan att och komma till uttryck i någon skapande handling (a.a.).  
 
I undervisningen av barn som hade olika former av fysiska handikapp såsom synnedsättning, 
språkstörning eller olika former av svårigheter med hörseln, ansåg Vygotskij att den pedagogiska 
uppgiften var att hitta undervisningsformer som kunde förmedla innehållet till dessa elever (Smidt, 
2010). Smidt hänvisar till Vygotskij; ”Att träna hörseln hos en hörselskadad person har naturliga 
begräsningar; att kompensera genom att öka den psykiska skärpan (fantasi, tänkande, memorering 
osv.) innebär praktiskt taget inga gränser alls” (a.a., s. 213).  
 
”Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att orientera sig i 
framtidens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid och utgår från den allra 
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viktigaste funktionen hos fantasin” (Vygotskij, 1998, s. 100). Därför poängterar Vygostkij vikten av 
att förbereda barnens personligheter för framtiden genom ”övning av barnets fantasi ” (a.a., s. 100); att 
eleverna t.ex. får arbeta med estetiska ämnen eller utmanas att tillverka tekniska konstruktioner och att 
läraren därmed har ett skapande förhållningssätt till undervisningen (a.a). 

2.4 Språkliga artefakter - mediering av tanken 
möjliggör kommunikation 
Vygotskij (1998) betonar att barnets skapande härstammar ur ett synkretiskt förenande av flera olika 
konstarter i en och samma aktivitet. Talet är inte skiljt från tecknandet, dramatiseringen är inte skiljt 
från musiken och skrivandet är inte skiljt från talet och i skapandet finns alltid, liksom i leken, något 
element av barnets tidigare upplevelser (a.a.).  
 
Enligt Vygostikij (1998) är det abstrakta skriftspråket en artefakt måste göras meningsfull för barnet. 
Skrivuppgifterna bör därför handla om något som barnet känner till och som de kan berätta om. Även i 
detta sammanhang talar Vygoskij om att väcka ett behov hos barnet att skapa; att skriva. Genom att 
lyfta in lekens skapande element i skrivprocessen, där läraren verkställer skrivandet, kan barnen på ett 
meningsfullt och lustfullt sätt använda talspråket och författa en konstnärligt målande text. Det är den 
skapande berättelsens uppbyggnad som bör övas och bedömas då denna är ett uttryck för barnets 
tänkande (a.a.).  
 
Den synkretiserade verksamheten ansåg Vygotskij (1998) var mycket viktig för barnets utveckling. Av 
alla konstarter ansåg han att dramatiseringen var den aktivitet som engagerade elevernas skapande 
såväl i tanke som känsla och viljemässig handling. Vygostkij poängterade även vikten av att eleverna 
arbetade med organisation och tillverkning av material som behövdes till framträdandet. Budskapen 
som Vygostkij förmedlar är att leken och skapandet bör genomsyra alla aktiviteter barnet befattas med 
(a.a.).  

2.5 Bakthin – identitetsskapande dialog 
Igland och Dysthe (2011) lyfter fram Bakthin som delar Vygotskijs grundtankar om den sociala och 
kulturella kontextens betydelse för individens utveckling. Bakthin arbetar fram en språkfilosofi vilken 
belyser hur meningsskapande och kunskapande uppstår i mötet mellan människor. Hicks (2000) 
refererar till Bakthins etiska tankar om att dialogen medför ett moraliskt ansvar som också innebär en 
vilja att lyssna och en vilja att ta in den andres känslor och värderingar.  Vidare refererar Igland och 
Dysthe (2011) till Bakhtin och dialogen som en förutsättning för självet; livet i sig är beroende av ”den 
andra” (a.a., s.97) och Dysthe (2011) framhåller att Bakthin menar att man därför måste ta hänsyn till 
”alla yttringar som länkar i en kommunikationskedja” (a.a., s. 22) mellan individer för att kunna tolka 
det som försiggår (lärandet), där yttringarnas inbördes ordningsföljd och sammanhang utgör grunden 
för tolkningen (a.a). 

Omgivningens sociala och kulturella betydelse för barnets utveckling ger viktiga pedagogiska 
kunskaper om hur lärandemiljön och interaktionen påverkar barnets utveckling. Utifrån ett 
specialpedagogiskt perspektiv är det även viktigt att uppmärksamma interaktionens betydelse utifrån 
individens upplevelse av världen, då denna kunskap kan bidra med insikter som kan ha betydelse för 
att förstå hur lärandehinder kan övervinnas. Enligt Nilsen (2005) finns det en fenomenologisk tradition 
inom specialpedagogisk forskning att låta den enskilde berätta om sina upplevelser och på så sätt stiga 
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ur en kategorisk syn som kan vara ett hinder för att ”se hela människan” (a.a., s. 99). Enligt Nilsen 
motsvarar inte alltid den enskildes levda erfarenheter de ”tillskrivna svårigheter som beskrivs ur andra 
vetenskapliga perspektiv” (a.a., s. 100). Därför övergår denna text nu till att belysa barnets utveckling 
med inspiration från ”den levda kroppens perspektiv”. 

2.6 Individens interaktion och 
medvetandeutveckling ur ”den levda kroppens” 
perspektiv 
Fenomenologin beskriver människans upplevelse av att ”vara-i-världen” (Nilsen, 2005, s. 18). Nilsen 
refererar till Heidegger som beskriver hur denna upplevelse utgör grunden för att vi kan uppleva hur vi 
existerar (a.a.). Merleau-Ponty (1908-1961) var verksam i Frankrike och tillhör en av 
förgrundspersonerna vilka utvecklat fenomenologin (Fovet, 1999). Enligt Fovet (1999) tog Merleau-
Ponty avstånd från idealismens syn, att medvetandet upplevs genom erfarenheten ”jag tänker”. 
Merleau-Ponty hävdade istället att människan inte äger något ”rent medvetande” (a.a., s.10), eller ens 
är ett subjekt som är skiljt från världen. Människan existens och medvetandet är den konkreta 
erfarenheten ”jag kan”; därmed är människans frihet betingad av hur hon ”percipierar världen” (a.a.).  

Nilsen (2005) hänvisar till Merleau-Ponty som beskriver hur vi genom den levda kroppen kan uppleva 
och verka i världen. ”Utan den levda kroppen skulle det inte finnas någon värld för subjektet. Merleau-
Ponty skriver att kroppssubjektet bebor världen, och visar därmed på den grundläggande 
ömsesidigheten mellan subjekt och värld, livsvärlden” (Nilsen, 2011, s. 19). 

För att människan skall kunna utveckla ett medvetande om omvärlden ”är det nödvändigt att ett 
avstånd skapas mellan henne och det som ropar på hennes handling” (Merleau-Ponty, 1997, s. 38). Det 
är nödvändigt att intrycken som kommer emot ”bara berör henne med respekt” (a.a., s. 38) utan att 
gripa henne fullständigt i varje ögonblick. Därigenom menar Merleau-Ponty att de stimulibundna 
ärvda kroppsreaktionerna hålls tillbaka på en generell nivå varvid människan kan ”engagera sig i 
världen med stabila organ och företablerade kretslopp som människan kan skaffa sig det mentala rum 
som i princip kommer att befria henne från sin omvärld och som får henne att se den” (a.a., s. 38).   

En förutsättning för barnets utveckling är att barnet blir bemött och upplever trygghet i nära relation 
med föräldrarna (Brodén, 1999). Det dialogiska samspelet mellan föräldern och barnet karaktäriseras 
av den vuxnes anpassning med tonfall och melodi, ”mother ease” (Bjar, 2008, s. 114), vilket inbjuder 
till barnets uppmärksamhet och dess svar med gester. De musikaliska tonfallet förmedlar språkets 
fonologiska och semantiska strukturer (Bjar, 2008). Ellneby (2008) hänvisar till Havnesköld och 
Risholm Mothandes vilka visar att spädbarnet föds med en inneboende kontaktsökande aktivitet, men 
kan bli överansträngt av intryck. ”Barnets känsla av inre balans tycks vara det som motiverar barnet att 
öppna sig och ta emot intryck utifrån” (a.a., s. 40).  

Spädbarnets upplevelse av tillvarons begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet skapar 
förutsättningar för att barnet upplever trygghet och bekräftelse i sin livsvärld (Antonovsky, 2005). 
Denna trygghet kan rubbas om barnet blir stressat, t.ex. av brist på föräldrars tillgänglighet och 
intresse (Ellneby, 2008). I dagens samhälle finns många vardagssituationer som är stressande för ett 
spädbarn, såsom t.ex. att befinna sig på varuhus, på cafeér och i trafiken. Ellneby betonar att barnet 
även kan bli stressat av att inte få tillräcklig möjlighet att i lugn och ro utöva sitt inneboende behov av 
att röra sig (a.a.). Ellneby hänvisar till Pramlings forskning som belyser att barn som befinner sig i 
större barngrupper i förskolan oftare visar nedstämdhet och apati än barn i grupper med färre personer 
(a.a.). Fischbein (2007) hänvisar till Pertil att ”verbal och ickeverbal kognitiv utveckling” (Fischbein, 
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2007, s. 54) påverkas negativt hos barn som växer upp under svåra hemförhållanden (a.a.). Stress hos 
spädbarn kan leda till passivitet och sömnstörningar (Ellneby, 2008). Lagerkrantz hänvisar till 
forskning som visar att ”Sinnesintryck, känslor välbefinnande och stress inverkar på hjärnans 
signalsystem, som i sin tur påverkar så kallade tidiga omedelbara gener” (Lagerkrantz, 2012, s. 145). I 
råttförsök har man konstaterat att omsorg om råttungar stimulerar omsättningen av serotonin som 
medför att glucocorticoidreceptorer stimuleras vilket möjliggör att vissa gener kan utvecklas. ”Man 
har upptäckt det kemiska interfacet där den dynamiska miljön kan interagera med den relativt tröga 
arvsmassan (DNA-metylering)” (a.a.). 

2.7 Språk och tänkande 
Merlau-Ponty (1997) beskriver människans existens som den levda kroppen, en förnimmande kropp 
som förnimmer därför att hon i sin existens kontinuerligt befinner sig i rörelse mellan det kroppsliga 
och det psykiska. Den levda kroppens integrerade enhet mellan det kroppsliga och det psykiska 
uppstår genom att ”bägge är orienterade mot en intentionell pol eller mot en värld” (Merleau-Ponty, 
1997, s. 39). Inom detta rörelsefält pågår olika former av inre skeenden mellan kroppen och det 
psykiska; kroppsliga processer kan leda till medveten mänsklig handling, till känsla eller en återhållen 
medveten handling kan föras tillbaka till den fysiska kroppen och bli en rörelsereflex. Det är genom 
kroppen vi lever, upplever och handlar i världen (a.a.).  

Olivenstam och Ott (2010) beskriver kroppens och hjärnans samspel med metaforen av en 
musikkonsert där lokalen, de olika instrumenten, stämmor, musiker, partitur, dirigent och publik är 
samstämmigt delaktiga. Hos det nyfödda barnet jämförs generna med partituret, reglerna för 
kompositionen, men tonsättaren; barnet, komponerar kontinuerligt nya neurala nätverk i hjärnan 
genom sina fysiskt sinnliga erfarenheter. Olivenstam och Ott hänvisar till Åhberg m.fl. vilka beskriver 
hur människan är ”en i vardande” (a.a., s 60), där ”den medfödda talangen eller potentialen för 
utveckling kan påverkas av såväl intellektuell som fysisk aktivitet och undermineras genom utebliven 
påverkan. Forskning har visat ett klart samband mellan fysisk aktivitet och intellektuell mognad” (a.a., 
s. 60).  

I det följande kommer olika utvecklingssteg i barnets motoriska utveckling att presenteras vilka 
kommer att vara av särskild betydelse för tolkningen av resultatet i denna studie:  

2.7.1	  Sinnenas	  samspel	  och	  barnets	  förvärvande	  av	  motoriska	  milstolpar	  
I barnet hjärna är det de regioner som kontrollerar sinnena och enkla rörelsemönster som mognar först 
(Hwang & Nilsson, 2011). Mognaden innebär att neuronerna höljs in med fettsubstans, myeliniseras, 
varmed nervimpulser kan förmedlas snabbare och mer precist, vilket resulterar i att rörelserna kan 
koordineras bättre (Ericsson, 2003). För att beskriva lagbundenheter som den motoriska utvecklingen 
antas följa, hänvisar Ericsson till Forsström som beskriver följande principer: Den cephalo-kaudala; 
”uppifrån och ned; från huvudet via bålen till fötterna” (Ericsson, 2003, s. 28), samt den proxi-distala 
utvecklingen vilken betyder att de inre delarna, t.ex. skuldror och överarmar utvecklas före finmotorik 
i fingrar och tår. ”Principen om differentiering och integration innebär att grova rörelser med tiden 
förfinas och blir mer precisa för att slutligen integreras till fullständiga rörelsemönster” (a.a., s. 28). 

Barnets intresse för omgivningen är, enligt Ayres (1993), den drivkraft som kan iakttas vid olika 
motoriska milstolpar i barnets tidiga utveckling där barnet individualiserar sitt kroppsliga instrument. 
Det första självständiga motoriska utvecklingssteget som barnet erövrar är då barnet lyfter huvudet 
och håller det i stabilt läge och samtidig fäster blicken. När denna rörelse befästs kan intrycken från 
innerörat i förhållande till gravitation och rörelse, från ögonmusklerna och halsmuskulaturen 
samordnas. Det innebär att barnet tydligt kan uppfatta synintrycken av det som sker i omgivningen. 
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Denna grundläggande sensoriskt integrerande rörelse och neurala samordning menar Ayres är en 
byggsten för framtida balans-, och koordinationsutveckling som på längre sikt har betydelse för 
läsinlärning (a.a.).  

Nästa steg i utvecklingen är då barnet börjar föra samman händerna och grunden läggs för 
koordination mellan höger och vänster kroppssida. Ytterligare ett viktigt utvecklingssteg är då barnet 
ligger på mage och balanserar hela kroppen ”som ett flygplan” (a.a., s. 31). Då övar barnet att 
samordna de muskler som möjliggör att barnet kan förflytta sig genom att rulla eller resa sig upprätt 
och gå. Enligt Ayres kan barn som inte genomgår detta utvecklingsskede få problem med att integrera 
balans och rörelse vilket kan visa sig bl.a. i hållning, muskeltonus och finmotoriska svårigheter (a.a.).  

För barnet innebär den självständiga förflyttningen rumsliga erfarenheter beträffande avstånd, men 
också nya erfarenheter av sinnenas samspel (a.a.) Ericson (2003) refererar till Andersen, Fredens, 
Froberg, Hansen, Kölle, Michelsen, Ottesen och Sigsgaard vilka visar att barnets förmåga att 
stabilisera sin kropp möjliggör att det både kan använda ”nedärvda rörelseprogram” (Ericson 2003, s. 
28) och lära sig att utföra medvetna rörelser. Avancerad koordination och mer precisa rörelser 
utvecklas i och med att nervsystemet utvecklas (a.a.). Pincettgrepp och förmåga att intentionellt styra 
handen mot ett mål börjar utvecklas vid åttonde månaden genom ”berörings-, muskel-, och 
ledförnimmelser” (Ayres, 1993, s. 31). Öga- handkoordinationen förutsätter att barnet i kombination 
med handrörelserna kan hålla huvudet i stabilt läge och samordna de sensoriska processer som 
möjliggör att synen kan fokusera exakt på det handen gör. Synens utveckling bygger på att barnet 
”förvärvat den mer primitiva ögonkontrollen som utvecklades då barnet låg på mage, lyfte huvudet 
och kröp omkring” (a.a., s.32). I denna ålder börjar barnet känna igen korta ord och kan upprepa korta 
ljud. Barnet jollrar och frambringar allt mer avancerade ljud (a.a.)  

Vid ettårsåldern kan barnet lyfta hela sin kropp upp ur gravitationen och erövra en ny självständighet: 
”Att stå upp kräver integrering av sinnesintrycken från hela kroppen, bland annat från ögon- och 
halsmusklerna som fortfarande är viktiga” (a.a., s. 33). I samband med att barnet lär sig att gå börjar 
barnet att lära sig att uttala enkla ord, men förstår desto mer (a.a.). Ericsson (2003) hänvisar till Piaget 
som beskrev det sensomotoriska stadiet fram till tvåårsåldern som en period då barnet ”bygger upp en 
förspråklig förståelse av omvärlden” (a.a., s. 24) och genom sinnes- och rörelseerfarenheter skapar 
motorikutvecklingen ett ”uttryck för kognition” (a.a., s. 24). Hugen, Lökken och Röthle (2006), 
hänvisar till Lökken som uppmärksammar hur toddlarna hälsar på varandra genom ”att lägga sig på 
rygg och låta benen gå som små propellrar i luften” (a.a., s. 18).  

Uddén (2001) hänvisar till Björkvold som visar på att när barnet börjar tala högt för sig själv i leken, 
kommer även ett sjungande element in i språket; spontansången. Björkvold menar att sången är ”en 
livsform” (a.a., s. 57) som har sitt ursprung i det tidiga samspelet, ”mother ease” – ”det musikaliska 
modersmålet” (a.a.). ”Spontansången riktar sig såväl utåt informerande till andra (sångformler) som 
psykologiskt förklarande inåt till sig själv (flytande sång blandad med kända melodier som 
ackompanjerar barnets konkreta aktiviteter eller uttryck för tankar)” (Uddén, 2001, s. 57). Wallin 
(2001) hänvisar till Hetlands stressforskning som visar på att när barn utövar musik sker en dramatisk 
utveckling av barns kognitiva förmåga att lösa uppgifter av spatial natur.  

2.8 Lek och lärande 
”Genom att betrakta kroppen i rörelse ser man bättre hur den bebor rummet (och tiden förresten) 
därför att rörelsen inte nöjer sig med att vara underkastad tiden och rummet, den tar dem aktivt på sig” 
(Merleau-Ponty, 1997, s. 56). Enligt Merleau-Ponty innebär den levda kroppens integrerade enhet med 
det psykiska en helhetserfarenhet av kroppsschemat. Därmed kan koppen omedelbart orientera sin 
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rörelse i en handling mot ett mål eller mot mer abstrakta förhållanden. Exempel på abstrakt rörelse är 
gester ”som inte är riktade mot någon faktisk situation, som t.ex. att på kommando böja armar och ben 
eller sträcka och böja ett finger” (Merleau-Ponty, 1997, s. 57), som kan utföras utan att behöva se på 
kroppsdelen (a.a.). 

”Lekens grundläggande media är rösten i tal och ton, kroppen i rytmisk och fri rörelse samt handens 
användning av redskap och konstruktion av lekredskap” (Uddén, 2001, s. 56). Genom barnets 
lekaktivitet integreras sinnena och skapar en grund för kommande intellektuellt lärande (Ayres, 1993). 
Jaget orienterar sig i förhållande till omgivningen genom rumsuppfattningen som utvecklas genom att 
hjärnan kodar spatial information från sinnena (Fischbein, 2007). Detta har betydelse för barnets 
begreppsutveckling i relation till ”rum-, tids-, orsaks-, och antalsuppfattning att göra” (a.a., s. 33).  

2.8.1	  Kroppsuppfattning	  och	  sinnenas	  samspel	  
Det taktila sensoriska systemet är övergripande och dess impulser leds till flera olika områden i 
hjärnan och den taktila erfarenheten ger både sensorisk information om omgivningen men ger också 
trygghetskänsla genom upplevelsen av den egna gränsen (Ayres, 1993). Därför är det viktigt att barnet 
genom rörelse och lek gör fysiska, taktila erfarenheter när barnet under det andra levnadsåret lär sig att 
gå, tala och utföra och planera handlingar. De sensoriska impulserna från proprioceptionen informerar 
hjärnan om hur muskler och leder böjs och sträcks när man rör sig eller är stilla. Det proprioceptiva 
systemet är väl utvecklat när barnet inte behöver titta på hur det utför vanliga rörelser. Det vestibulära 
systemet (balansorganet), reagerar med nervimpulser från labyrinten och båggångarna i innerörat vid 
lägesförändringar och ger hjärnan orienterande information om gravitation och rörelseriktning. Det 
vestibulära systemet har en samordnande funktion för individens övriga sinnesvarseblivningar i 
förhållande till gravitationen och den fysiska omgivningen (Ayres, 1993). Barn i 2,5-, 3-årsåldern med 
försenad utveckling av talet har ofta en underliggande problematik i form av svårigheter med 
”grundläggande perception, uppmärksamhet och kommunikation” (Adler & Adler, 2006, s. 70). Enligt 
Ayres (1993) är ”talet och språket resultatet av sensorisk integration” (a.a., s. 135) och därför brukar 
kartläggning av barns språkutveckling vara ett bra mätinstrument för att bedöma effekten av en 
sensorisk behandling (a.a.). 

2.8.2	  Rörelsemönster	  
För tolkningen av litteraturstudiens resultat gällande förhållandet mellan motorik och språkutveckling, 
blir även rörelsemönstrets utveckling intressant att uppmärksamma: Barnets rörelsemönster är till en 
början parallellt, d.v.s. hänthetsvalet följer kroppsidan, vilket visar sig genom att barnet byter hand när 
det t.ex. korsar den vertikala mittlinjen då det ritar eller leker med spaden i sandlådan. Under denna tid 
sker ofta barnens lek sida vid sida (a.a.). 

Från fyra –femårsåldern är det enkelt för de flesta barn att göra rörelser som korsar den vertikala 
mittlinjen (Sheridan, 2008). Förmågan att kunna integrera perception, tal och handling börjar 
utvecklas i denna ålder, vilket visar sig i förmåga att t.ex. samtala samtidigt som barnet håller på med 
en aktivitet (a.a.). Vid denna ålder har nästan alla barn erövrat fingerfärdighet och kan göra finger -till 
-finger eller motsatta tumme-fingerrörelser (Sheridan, 2008). Ännu ett utvecklingssteg som infaller i 
denna ålder är lateraliseringen då vissa strukturer i hjärnan specialiseras för specifika funktioner 
(Ayres, 1993). Ett exempel på lateralisering är språkbearbetningen, vilken hos de flesta sker i vänster 
hemisfär; hjärnan utvecklas asymmetriskt (Frisk, 2007). 

2.8.3	  Barn	  som	  har	  problematisk	  lärande	  
Enligt Ayres (1993) kan barn som inte har tillräckligt integrerade sensoriska erfarenheter av rummet få 
svårt att lita på sina intryck. Barnen kan därmed få svårt att göra perspektivbyten som i t.ex. 
fantasilekar eller att förstå instruktioner, vilket kan resultera en mer konkret lek, sociala svårigheter 
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och språkliga missförstånd. Motoriskt kan t.ex. hållningsproblem påverka muskeltonus och öga- 
handkoordination vilket kan begränsa barnen i fysiska aktiviteter och påverka skrivutveckling. 
Osäkerhet i situationer som att t.ex. klä sig, använda leksaker etc. kan vara taktilt relaterat. 
Långsamma, osäkra rörelser kan bero på otillräcklig proprioceptiv information (a.a.). Enligt Ayres kan 
barns svårigheter att samordna intrycken från det taktila, det proprioceptiva och balansen resultera i att 
barnen blir ängsliga eller utåtagerande och får svårt att delta i sina kamraters aktiviteter. Barnets 
beteendeproblem kan ofta misstolkas som ointresse eller att barnet har dålig motivation (Ayres, 1993).  

2.9 Språkliga artefakter - kroppen möjliggör 
interaktion och kommunikation 
Merleu-Ponty (1997) beskriver hur perceptionen innebär att kunna diskriminera ett intryck i 
förhållande till bakgrunden eller omgivningen. På ett liknande sätt beskriver han talet; 

”Om talet skulle förutsätta tanken…(…)… så skulle man inte förstå varför det mest vanliga föremål 
framstår som obestämt så länge vi inte återvunnit dess namn, varför tänkandets subjekt befinner sig i 
okunskap om sina tankar så länge de inte har formulerat dem för sig eller ens uttalat eller skrivit 
dem” (Merleau-Ponty, 1997, s. 151).  

Merleu-Ponty (1997) hävdar att föremåls benämning, dvs. själva begreppet är ett resultat av ett direkt 
igenkännande; barnet begreppstillägnan hänger samman med att barnet får en relation till föremålet 
(a.a.).  

Finmotorikens utveckling, i detta fall pincett-, eller precitionsgreppets neurala verkningar i hjärnan har 
undersökt med transkranial magnetstimulering. I en forskningsöversikt redovisar Olivier, Davare, 
Andres och Fadiga (2007) ett flertal resultat där man med transkranial magnetsimulering konstaterar ” 
a considerable overlap between the cortical areas controlling skilled handmovements and those 
involved in higher cognitive functions, such as langugage and number of representationes” (Olivier 
o.a., 2007, s. 646).  Detta förklaras med att ”visuomotor transformations underlying precision grasping 
are somehow premeable to cognitive processes” (a.a.). Forskarna menar att de neurala kretsar som 
engageras i precitionsgreppet ”also play a rol in representing and communicating the content and/or 
the meaning of actions” (a.a). 

Om den egna perceptionen inte står till förfogande för handlingen, upplever människan sig utestängd 
från omgivningen (Merleau-Ponty, 1997). Merleau-Ponty beskriver att kroppen har två olika nivåer, 
”den habituella och den aktuella kroppen” (a.a., s. 32). Den habituella nivån kan förbinda sig med sina 
handlingar och kan hantera världen, men om den aktuella kroppen dominerar uppstår svårigheter att 
uppfatta föremål eftersom den aktuella kroppen inte låter sig hantera dem. Då blir föremålet något som 
måste hanteras i sig, något som befinner sig utanför den egna möjlighetens gräns (a.a.). Förmågan att 
skriva och läsa är avancerade färdigheter som fordrar ”god sensorisk integration” (Ayres, 1993, s. 20), 
och där en ”lindrig störning” (a.a.) kan ge skolproblem. En vuxen kvinna som brottats med dessa 
svårigheter citeras av Carlsson (2005): 

Min tanke når inte pennan. 
Av den röda tråden blir luddigt och trassligt garn. 
Pennan skriver fragment och delar av den kunskap som tanken har (a.a., s. 122). 
 
Utifrån Merleau-Pontys livsvärldsperspektiv beskriver Carlsson (2005) hur elever som svettas över att 
behöva skriva får ofta ett generaliserat bemötande från sina lärare. Den existensilla upplevelsen ”jag 
kan” håller sig på avstånd och barnet upplever istället skam. Pinsamheter och känsla av att vara ett 
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objekt i den andres ögon blir en del av vardagen för eleven. I skriftliga frågor kommer eleven inte till 
sin rätt då ”kunskaperna finns, men är fastlåsta i ett egocentriskt tänkande” (Carlsson, 2005, s. 117).  
Även Nilsen (2005) problematiserar barnets upplevelser av skrivandet utifrån den levda kroppens 
aspekt. Nilsen hänvisar till Ahlberg som utifrån ett specialpedagogiskt relationellt synsätt hävdar att 
individens svårigheter uppstår i mötet med krav från omgivningen. Nilsen visar i sin studie att barnets 
personliga möte med skriftspråket blir besvärligt ”om hennes perception och motorik inte motsvarar 
de krav som ställs på skriftspråkets form” (a.a., s. 273). Nilsen hävdar att detta gäller oavsett om 
skriftformen är med papper och penna eller via tangentbord. I skrivandet behövs en god auditiv 
uppfattning samt att läsaren kan bibehålla kroppen i stillhet under skrivandet (a.a.). Eleverna i studien 
lyfter fram att förutsättningarna för att orka skriva och läsa är beroende av att koppen känns bekväm. 
Det är t.ex. viktigt att sittplatsen som är anpassad efter kroppen. Då det gäller skrivning beskriver 
eleverna i studien hur viktigt det är att hitta ett skrivverktyg som ”passar för den egna kroppen” (a.a., 
s. 274).  
 
Carlsson (2005) beskriver hur relationen mellan lärare och elev kan kompliceras eftersom läraren inte 
alltid kan förmedla kunskaper inom elevens egna kontextualiserade sammanhang; för att lära behöver 
eleven konkret förstå innehållet och göra kunskapen till sin egen. Detta menar Carlsson kan bero på att 
tänkandet hos en person som läser lite tycks bli mer konkret än hos en person som läser mycket som 
får lättare att abstrahera eller byta perspektiv (a.a.).  
 
Genom kroppsuppfattningens utveckling skapas underlag för den inre rumsliga orienteringsförmågan 
och den inre föreställningsförmågan (Adler & Adler, 2006): ”Den spatiala förmågan är nödvändig för 
många av våra färdigheter i vardagen. Den fungerar som vägvisare för vår planering och för våra 
framtidstankar. Den spatiala förmågan hjälper oss att förstå och uppleva helhet, begriplighet och 
sammanhang i vardagen och ger språket ett nödvändigt stöd. Det spatiala sammanlänkas i tillvaron 
med tiden i rummet och bildar en meningsfull helhet” (a.a., s. 87). Denna inre orienteringsförmåga 
ligger till grund för kognitiva förmågor, språkutveckling, förmågan att skapa inre bilder, tänka kritiskt 
och hålla den röda tråden i tanke och berättande vilket är avgörande för läs- och skrivutveckling (a.a.).  
 
Carlsson (2005) refererar till Bengtsson, som utifrån Merleau-Pontys beskrivning av att det är genom 
kroppen vi upplever världen, belyser att om kroppens förutsättningar ändras så sker detsamma med 
världen (a.a.).  

2.9.1	  Sammanfattning	  	  
Utifrån ovanstående resonemang kan man tolka begreppen synkretisim och sinnenas samspel som nära 
besläktade.  Vygostkij (2010) beskriver hur ”synkretisism i barnets perception och aktivitet” (a.a., s. 
190) är en förutsättning för begreppsbildning, lek, fantasi och skapande verksamhet och att denna 
synkretisism skapar underlag för högre psykologiska processer. Ett exempel på detta är när barnet i sin 
begreppsutveckling kan vara obunden till perceptionen och med distans och självreflektion förhålla sig 
till omgivningen, vilket avspeglas i mer avancerade språkliga uttryck för abstrakt tänkande (a.a.). 
Elever med lärandeproblem uppvisar ofta svårigheter med att lämna det situationsbundna (Carlsson, 
2005). Till skillnad från Vygostkijs (2010) antaganden att högre psykologiska processer uppstår av sig 
självt, utan påverkan av barnets natur och ”förintellektuella” (a.a., s. 146) utveckling, visar Ayres 
(1993) och Merleau-Ponty (1997) att barnet behöver få utrymme att utveckla sin natur och sinnenas 
samspel för att skapa förutsättningar för att utveckla den synkretiska förmågan. Dagens forskning visar 
att högre psykologiska processer och perspektivtagande i tanken understödjs av de neurala strukturer 
som byggs upp genom barnets interaktion och tidiga perception- och rörelseutveckling (Ayres, 1993; 
Adler & Adler, 2006; Fischbein, 2007; Olivenstam & Ott, 2010). Merleu-Ponty (1997) menar att för 
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att barnet ej skall uppleva sig avskilt från omgivningen, måste perceptionen och handlingen samverka, 
annars upplevs tillvaron som något som måste hanteras. Vygostkij (1998) menar att drivkraften bakom 
handlingen är att vilja anpassa sig till omgivningen krav. Men för att se omvärlden behöver intrycket 
beröra individen med respekt så ett inre mentalt rum kan bildas där viljan och intentionaliteten kan 
komma till uttryck (Merleau-Ponty, 1997). Den existentiella drivkraften bakom handlingen är enligt 
Merleau-Ponty (1997) känslan ”jag kan”, som kommer ur den existentiella upplevelsen av ”den levda 
kroppens integrerade enhet”(se kap. 2.8, s. 10). För att förstå elevers lärandehinder och 
motivationssvårigheter kan det därför ha betydelse att undersöka på vilket sätt ovan beskrivna aspekter 
kan ge pedagogisk vägledning för valet av lämpliga stödinsatser. 

3 Problemformulering 
Strömqvist (2003) belyser att en språkinlärningsteori bör på ett fördjupat sätt kunna säga något om 
barnets förutsättningar ”(t.ex. vad barnet har för perceptuella, motoriska och kognitiva förmågor som 
är relevanta för språkinlärningen)” (a.a., s.58), samt ”omgivning, samspel, språk och utveckling” 
(a.a.). Däremot finns ingen klar uppfattning om vilka av dessa faktorer som är viktigast för 
inlärningsprocessen och ej heller ”hur vi bäst ska öka vår kunskap om hur språkinlärning går till ” 
(a.a.). En pedagogisk trend på 1990-talet med föreställningen att motoriken kunde vara en orsak till 
läs- och skrivproblem resulterade i att lärare använde ovetenskapligt grundade pedagogiska metoder i 
sin undervisning. Dessa trender kritiseras då teorierna för detta inte ansågs ha något vetenskapligt stöd. 
Samuelson hänvisar till Raberger och Wimmer som i en studie 2004 konstaterar att motoriska problem 
bland dyslektiker beror på uppmärksamhets och koncentrationssvårigheter (Samuelsson, 2007). 
Däremot ses ett samband mellan matematisk förmåga och spatial förmåga;  
”Uppmärksamhet, igenkännande och diskrimineringsförmåga och förmåga att urskilja mönster 
innefattas i den spatiala förmågan. Den spatiala förmågan har ett nära samband med perceptionen- 
varseblivningen-förmågan att registrera, organisera och tolka intryck. Det kan handla om såväl 
visuell som auditiv och taktil perception” (Ahlberg, 2001, s. 133).   
Det råder med andra ord oklarheter om och på vilket sätt motorikutveckling följer 
kognitionsutveckling och lärande. Emellertid är det ganska uppenbart att kognitionsförmåga och 
spatial utveckling inte har ämnesinriktning, varför vissa frågor gällande barns lärande faller mellan 
stolarna i debatten. Däremot finns ett samhällsuppdrag och ett ansvar att finna vägar att möta barns 
existentiella strävan efter att uppleva ”jag kan”. Det är därför intressant att undersöka om 
forskningsrön från olika vetenskapliga discipliner som framkommit under det senaste decenniets med 
hjälp av ny teknik och kunskap om hjärnan kan bidra med tänkvärda infallsvinklar beträffande barns 
utveckling.  
 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevens 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper…(…)...Hänsyn skall tas till elevernas olika behov. Det finns också 
olika vägar att nå målet. Skolan har särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan skolan aldrig utformas lika för alla. (Lgr.11, s. 
8). 
 
Inom skolans verksamhet finns en förhållandevis stor elevgrupp som har långsam lärprocess med icke 
specifika lärandeproblem vilka faller utanför den ämnesinriktade specialpedagogiska verksamheten 
(Frenell & Ek, 2010). Elever vars läs- och skrivsvårigheter svårigheter bedöms vara av underliggande 
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kognitiva -, uppmärksamhets- och koncentrationsrelaterade natur har svårare att tillgodogöra sig 
undervisning (Myrberg, 2001). Känslan av att ”inte kunna” drabbar eleven existentiellt, vilket kan leda 
till depression och kompensatoriska beteenden (Carlsson, 2005). I en allt mer skriftspråkligt inriktad 
undervisning hamnar denna elevgrupp i kläm då dessa elever inte har redskap att uppfylla skolans 
växande krav och löper därmed risk för utanförskap (Frenell & Ek, 2010; Carlsson, 2005; Nilsen, 
2005). Fischbein (2007) hänvisar till Pinkler som påvisar att kunskap om människans natur och 
biologiska förutsättningar ”kan göra oss bättre rustade att utforma miljön på ett sätt som främjar ett 
demokratiskt samhälle och låter människors olikheter komma till uttryck” (a.a., s. 49).  

4 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om forskningsresultat från olika discipliner vilka 
berör barnets spatiala utveckling i relation till kognitiv utveckling, språk-, läs-, och skrivutveckling 
kan bidra med kunskaper vilka kan ge nya infallsvinklar i arbetet att försöka skapa förutsättningar för 
barn som har problem i lärandet.  

5 Frågeställning  
Vilka resultat framkommer i forskning från olika vetenskapliga discipliner rörande relationen mellan 
barns motoriska utveckling och kognitiva-, språk, läs- och skrivutveckling?  
 
Vilka resultat framkommer i interventionsstudier som gjorts inom ovanstående område? 

6 Metod 
En litteraturstudie är en lämplig metod då man t.ex. ”saknar överblick över ett område” (Backman, 
2012, s. 72). Denna litteraturstudie är av induktiv karaktär. Det metodologiska förhållningssättet till 
tolkningen av data har varit att uppmärksamma och sammanföra beröringspunkter utifrån forskning 
från olika akademiska discipliner vilka belyser aspekter av barnets utveckling som kan ha betydelse 
för att förstå barnets kognitiva utveckling relaterat till språk-, läs- och skrivutveckling.  

6.1 Datainsamling 
Sökning av internationella och nationella artiklar, rapporter eller avhandlingar som kan belysa studiens 
syfte och frågeställningar utifrån olika akademiska discipliner, har gjorts vid Stockholms universitets 
bibliotek databas, DIVA, Googlescholar samt databaser i EricHoust; Medline, Cinahl och Eric. Även 
personliga mailkontakter har tagits med ett par personer vid stressforskningsinstitutet.  
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Under sökningen i databaser var det nödvändigt att bryta ned begreppet spatial utveckling, till 
närliggande sökord för att ringa in området. I sökningen användes sök-operatoren AND enligt boolesk 
sökteknik (Friberg, 2012, s. 69). I följande tabell redovisas sökresultat som genomförts under perioden 
120915-121024. 

6.1.1	  Tabell	  över	  sökningar	  i	  databaser	  
Källa för data sökord träffar urval källa 
ERIC, CINAHL 
MEDLINE 

reading AND motor 
AND development 

91 6 Eric 

 motor AND writing 
AND reading 

71 0  

 motor AND ability 
AND intelligence 

145 0  

 motor AND ability 
AND play 

100 0  

 senses AND integration 
AND motor AND 

ability 

2 0  

 reading AND speech 
AND motor AND 

development 

30 0  

 stress AND children 
AND motor AND 

ability 

19 0  

 motor AND impact 
AND cognition 

138 0  

 motor AND speech 
AND brain 

311 2 Medline 

 motor AND ability 
AND cognitive AND 

development 

449 2 Cinahl 

Google scholar motor AND speech  1  

Via 
källhänvisning 

  3  

Summa   14  

 

6.2 Inkluderingskriterier 
Artiklar söktes inom tidsintervallet 2000-2012. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, peer-
reviewed och representera olika akademiska discipliner. Materialet skulle vara av generellt 
pedagogiskt intresse och innefatta aspekter rörande relationen spatial utveckling och kognitiv-, språk-, 
läs-, och skrivutveckling. Därför har studier som rör utveckling hos barn med olika former av 
specifika fysiska och psykiska funktionshinder inte tagits med i urvalet. I denna studies 
referenshänvisning identifieras författarna till artiklarna som ingår i litteraturstudien en med 
stjärnmarkering, *. I studien finns några översatta citat, vilka i förekommande fall följs av (förf.:s 
översättning). 
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6.3 Urval 
Under datainsamlingen lästes titlar och valda abstracts över de artiklar som kunde antas anknyta till 
denna studies syfte och frågeställningar. Utifrån bedömning om innehållet i artikeln gjordes därefter 
ett urval där artiklar adekvata för denna studie sorterades fram. I samband med detta arbete beslutades 
att inte använda avhandlingar i översikten då materialet skulle bli för omfattande att hantera. Efter den 
första urvalsgallringen var 14 artiklar möjliga att använda i studien. 

Artiklarna lästes översiktligt varvid artiklar som bedömdes ej svara mot syftet exkluderades. Även 
artiklar med alltför rikt sidoomfång exkluderades. Därefter lästes artiklarna på nytt och 
kvalitetsgranskades enligt Fribergs (2012)  förslag om bedömningsgång av vetenskapliga artiklars 
kvalitet (a.a., s. 138), varvid ytterligare ett par artiklar exkluderades. Det slutgiltiga urvalet för 
litteraturstudien bestod av nio artiklar vilka representerar följande akademiska discipliner: psykiatri, 
psykologi, pediatrik, neurologi, neurolingvistik, pedagogik, och specialpedagogik. 

6.4 Databearbetning 
Artiklarna lästes på nytt och meningsbärande enheter analyserades ur texterna och protokollfördes. 
Protokollet lästes flera gånger för att uppmärksamma innehållsmässiga mönster och samband i 
anknytning till studiens syfte och frågeställning. En sammanställning över artiklarna gjordes i 
tabellform för att skapa en överblick över resultatet (se bilaga). Därefter analyserades likheter och 
skillnader i artiklarna beträffande hänvisningar till tidigare studier, ”metodologiska tillvägagångssätt” 
(Friberg, 2012, s. 140) samt ”analysgång och syften” (a.a.). Resultatet från de olika studierna 
sammanställdes i syntetiserad form utifrån syfte och frågeställning (Friberg, 2012, s. 141). 
Avslutningsvis gjordes en syntetiserad sammanfattning av resultatet i tabellform. Det sammanfattade 
resultatet analyserades genom att växla mellan olika analysmetoder ”för att skapa mening i resultatet” 
(Fejes & Thornberg, 2009, s. 33), enligt metoden ”ad hoc” (a.a.) för att lyfta fram mönster och 
beröringspunkter i litteraturstudiens samlade empiri.  

7 Resultat  
Denna litteraturöversikt belyser ett urval av forskningsresultat där relationen mellan motorisk 
utveckling och kognitiv-, språk-, läs-, och skrivutveckling undersöks. De akademiska discipliner som 
representeras i översikten är psykiatri, psykologi, pediatrik, neurologi, neurolingvistik, pedagogik, och 
specialpedagogik. Somliga av studierna är resultat av nationella och internationella samarbetsprojekt. 
Vissa studier har genomförts i samarbete med den lokal hälso- och sjukvården. 
 
I det följande redovisas en översiktstabell över resultatet (se bilaga 1). Därpå redogörs för likheter och 
skillnader rörande hänvisning till tidigare studier, metodologiska tillvägagångssätt, analysgång samt 
syften. Med utgångspunkt i denna studies syfte och frågeställning redovisas resultatet utifrån olika 
temata.  
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7.1 Översiktstabell över resultatet (se bilaga 1) 
Översikten är en sammanställning av de artiklar som ligger till grund för litteraturstudien. Här 
redovisas författarnas hänvisningar till tidigare studier, problem och syfte, metod, urval samt 
analysmetod, resultat och diskussion. 

7.2 Likheter och skillnader utifrån tidigare studier 
avseende relationen mellan motorik, kognition 
och språkutveckling 
I artiklarna lyfter de aktuella forskarna fram studier som belyser olika aspekter av förhållandet mellan 
motorik och kognition. 

7.2.1	  Studier	  rörande	  förhållandet	  motorik	  och	  kognitiv	  funktionsnedsättning	  
Wassenberg, Kessels, Kalff, Hurks, Jolles, Fernon, Hendriksen, Kroes, Beeren och Vles (2005) 
hänvisar bl.a. till Sala, Shulman, Kennedy, Grant och Chu, vars forskningsresultat visar att idiopatisk 
tågång kan förebåda problem i språkutveckling och lärande (a.a.). Även Murray, Veijola, Moilanen, 
Miettunen, Glahn, Cannon, Jones och Isohanni (2006) hänvisar till liknande slutsatser av Schillace och 
von Wendt, Makinen och Rantakallio vilkas studier visar på samband mellan intellektuell 
funktionsnedsättning och genomsnittligt senare genomgångna motoriska milstolpar i utvecklingen.  

7.2.2	  Studier	  rörande	  förhållandet	  motorisk	  utveckling	  och	  kognitiv	  utveckling	  
Murray o.a., (2006) hänvisar till Thelen som visar att nyckelfaktorer för spädbarnets motoriska 
utveckling påverkas av responsval och beteendeanpassning, vilket Murray o.a. anses vara ”classical 
components of executive funktion” (Murray, o.a., 2006, s. 25). Piek, Dawson, Smith, och Gasson 
(2008) refererar till Bringen, Emde, Campos och Appelbaum vilkas studie visade att relationen mellan 
modern och de barn som lärde sig gå tidigt, inrymde mer känslomässigt positiv och negativ respons än 
som var fallet gällande relationen mellan modern till barn som gick sent. Wassenberg, o.a. (2005) 
hänvisar till Bushnell och Boudreau, som konstaterade att vissa perceptuella och kognitiva förmågors 
utvecklingsgång avgörs av den motoriska utvecklingen (a.a.). Piek o.a. (2008) refererar till bl.a. 
Anderson vars resultat visar att exekutiva förmågor, abstraktionsförmåga samt beteende utvecklas i 
åldern mellan fem och tio år. Samtidigt sker motoriska utvecklingsprång avseende förmåga att 
kontrollera rörelser och öga- handkoordination (a.a.).  

7.2.3	  Studier	  rörande	  förhållandet	  motorik,	  språkutveckling	  och	  lärande	  
Enligt Viholainen, Ahnonen, Lyytinen, Cantell, Tolvanen och Lyytinen (2006) har, sedan början av 
2000-talet, en betydande del av den specialpedagogiska forskningen fokuserat på att undersöka orsaker 
till läs- och skrivsvårigheter samt hur dessa svårigheter kan förebyggas. I samband med detta har det 
konstaterats att det är vanligt att personer som har läs- och skrivsvårigheter har även motorikproblem. 
För att ge en bild av omfånget av denna grupp hänvisar Viholainen o.a. till Kaplan, Goodglass, 
Weintraub samt Johansson, Forssberg och Edvardsson som visar att förekomsten av motorikproblem 
uppgår till ca 60 procent hos barn som har läs-, och skrivsvårigheter men att få forskningsstudier gjorts 
rörande läs- och skrivsvårigheter där kartläggning av barns motoriska utveckling ingår (a.a.). 
Viholainen, o.a. (2006) finner, med hänvisning till Scheider och Sterngard att av 144 longitudinella 
europeiska studier som behandlade området läs- och skrivutveckling hade endast 20 studier tagit med 
motoriska tester i forskningsdesignen (a.a.). Ericsson (2005) hänvisar till Mjaavatn och Gundersen 
som i sin studie konstaterade samband mellan motorisk kompetens och elevernas prestationer i 
matematik och norska. Ericsson (2005) refererar även till Kadesjös och Gillberg studie vilken visar att 
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lässvårigheter i 9-10 års åldern kan prediceras av motoriska problem i 7-års åldern. Westendorp, 
Hartman, Houwen, Smith och Visscher (2011) hänvisar till Sons och Miesels som belyser samband 
mellan motorisk utveckling och språkutveckling. 

7.2.4	  Studier	  rörande	  förhållandet	  motorik	  och	  kognition	  ur	  ett	  neurofysiologiskt	  perspektiv	  
Westendorp o.a.(2011) problematiserar att tidigare uppfattningar inte stämmer om att mer komplexa 
kognitiva förmågor äger rum i frontalloben och att cerebellum ansvarar för motorisk samordning. 
Westendorp, o.a., (2011) hänvisar till bl.a. Diamond vars studier med transcranial magnetstimulering 
visar att cerebellum aktiveras vid kognitivt krävande situationer. Wassenberg o.a. (2005) refererar till 
Kandel, Schwartz och Jessell som påvisar att vid kognitiva och vid motoriska aktiviteter är också 
andra gemensamma strukturer involverade såsom basala ganglierna och frontalcortex, samt vissa 
transmittorsubstanser, bl.a. dopamin.  

7.2.5	  Studier	  rörande	  hjärnans	  reaktioner	  i	  motorcortex	  vid	  tal	  
Gerrit Meister, Boroojerdi, Henrik, Sparing, Huber och Töpper (2003) hänvisar till Tokimuras 
forskning angående människans evolutionära språkutveckling i relation till sambandet mellan gester 
och tal där transkranial magnetstimulering i realtid visade att spontant tal gav simultana reaktioner i 
båda hemisfärer. När samma undersökningsmetod gjordes vid tyst läsning, aktiverades endast vänster 
hemisfär. Vid enbart nonsensljud uppkom ingen effekt i handmotorcortex. Studien stödjer att 
hypotesen om funktionella neurala förbindelser mellan språkområdets dominanta hemisfär och det 
område som representeras av handen (a.a.). Frågor finns dock rörande orsakerna bakom bilateral 
reaktion vid spontant tal, men det kan bero på att det spontana talet är mer gestlikt än läsning (a.a).  
Liuzzi, Ellger, Flöel, Breitenstein, Jansen och Knecht (2008) refererar även till Buccino som påvisat 
det inte bara är de övre lemmarna som ingår i spegelneuronsystemet utan även det system som 
innefattar benens rörelser ingår i spegelneuronsystemet.  

7.2.6	  Studier	  rörande	  allmänna	  föreställningar	  om	  motorikens	  roll	  för	  kognitionen	  
Murray o.a. (2006) uppmärksammar den allmänt rådande uppfattningen hos gemene man att det inte 
finns något generellt samband mellan motorisk utveckling och kognition inom en normal population 
och hänvisar till Eliot och Mackintoshs. Murray o.a. (2006) ställer sig frågande till denna slutsats då 
det saknas longitudinell forskning inom detta område (a.a.). 

7.3 Likheter och skillnader i metodologiska 
tillvägagångssätt 
I översikten finns sex longitudinella studier där relationen mellan barns motoriska- och kognitiva-, 
språkliga utveckling undersökts (Ericsson, 2005; Wassenberg, o.a., 2005; Viholainen, o.a., 2006; 
Murray, o.a., 2006; McPhilips & Jordan-Black, 2007; Piek, o.a., 2008). Fyra av dessa studier bygger 
på information om barns tidiga motoriska milstolpar i den motoriska utvecklingen (Wassenberg, o.a., 
2005; Murray, o.a., 2006; Viholainen, o.a., 2006; Piek, o.a., 2008). En av dessa studier jämför 
relationen tidig utveckling med i kognitiv utveckling i 33-35 års åldern (Murray, o.a., 2006). De övriga 
två studierna för löpande kartläggningar av motorisk och kognitiv utveckling under förskoleålder och 
tidig skolålder (McPhilips & Jordan-Black, 2007; Westendorp, o.a., 2011). En annan longitudinell 
studie är en jämförande interventionsstudie där barns motoriska- och kognitiva utveckling kartläggs 
under tre år (Ericsson, 2005). Två studier är av experimentiell karaktär där reaktioner i motorcortex 
undersökts med trancranial magnetröntgen vid läsning och språklig analys (Gerrit Meister, Boroojerdi, 
Henrik, Sparing, Huber, & Töpper, 2003; Liuzzi, Ellger, Flöel, Breitenstein, Jansen, & Knecht, 2008). 
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7.3.1	  Kartläggningsmaterial	  
Sammantaget framkommer likheter avseende de motoriska kartläggningsmaterial som använts. För 
undersökning av barns tidiga motoriska utveckling användes bl.a. föräldraenkäter med checklista 
(Wassenberg, o.a., 2005; Piek o.a., 2008; Viholainen o.a., 2006). Även motoriska samt kognitiva 
kartläggningar i förskoleålder och skolåldern vilka bygger på standardiserade test eller 
utredningsmaterial som används inom psykologin eller neurologin har använts (Piek, o.a., 2008; 
Wassenberg, o.a., 2005; Viholainen o.a., 2006; McPhilips & Jordan-Black, 2007; Westendorp o.a., 
2011). I interventionsstudien kartlades språk-, läs-, och skrivutveckling med tolv olika standardiserade 
test vilka används i grundskolan för år 1-3, samt ett av forskaren framtaget  testmaterial för 
kartläggning av motorikutveckling (Ericsson, 2005). Dokumentation från hälsoundersökningar under 
spädbarns- och småbarnstid samt kognitiva funktiontest och neurologiskt test användes vid 
uppföljning av 33-35åringars kognitiva utveckling (Murray, o.a., 2006) 

7.3.2	  Urvalsgrupper	  
Longitudinell jämförande studie mellan olika urvalsgrupper 
Studie Urvalsgrupp 

Ericsson (2005) 251 elever i skolår 1-3 
Viholainen, Ahnonen, Lyytinen, Cantell, 
Tolvanen, Lyytinen (2006) 

 
154 barn i förskoleåldern och skolår 1 

McPhilips, Jordan-Black (2007) Skolår 1: 258 barn, skolår 4: 294 barn 
Westendorp, Hartman, Houwen, Smith, Visscher 
(2011) 

 
208 barn i förskoleålder och skolålder 

Longitudinell studie 
Wassenberg, Kessels, Kalff, Jolles, Fernon, 
Hendriksen, Hurks, Kroes, Beeren, Vles (2005) 

 
378 barn i åldern 5-6 år 

Murray, Veijola, Moilanen, Miettunen, Glahn, 
Cannon, Jones, Isohanni (2006) 

 
104 vuxna i 33-35års åldern 

Piek, Dawson, Smith, Gasson (2008) 55 barn i åldern 0-4 år, av dessa deltog 33 barn 
vid 6 år och 12 år 

Experimentell TMS-studie 
Gerrit Meister, Boroojerdi, Foltys, Sparing, 
Huber, Töpper (2003) 

 
11 vuxna män 20-34 år 

Luizzi, Ellger, Flöel, Breitenstein, Jansen, Knecht 
(2008) 

 
24 vuxna personer 

 

7.4 Likheter och skillnader i analysgång 
Insamlade data har analyserats statistiskt. Korrelations och regressionsanalys användes vid fyra studier 
(Viholainen, o.a., 2006; Piek, o.a., 2008; McPhilips & Jordan-Black, 2007; Westendorp, o.a., 2011). 
Vid övriga studier användes linjär analys (Wassenberg, o.a., 2005; Murray, o.a., 2006; Gerrit Meister, 
o.a., 2003; Luizzi, o.a., 2008). Med viss efterforskning framkom att icke-parametriska och 
parametriska mätmetoder används vid interventionsstudien (Ericsson, 2005).  

7.5 Likheter och skillnader i syften 
I sju av studierna har det övergripande syftet varit att undersöka relationen barns motoriska-, 
kognitiva-, och språkliga utveckling (Viholainen, o.a., 2006; Piek, o.a., 2008; McPhilips & Jordan-
Black, 2007; Westendorp, o.a., 2011; Wassenberg, o.a., 2005; Ericsson, 2005; Murray, o.a., 2006).  
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I studiernas syftesformuleringar framkommer olika aspekter av ovanstående övergripande tema. Syftet 
för en av studierna var att undersöka om motorikobservationer kan förutsäga skolresultat och om 
motorisk träning kan ”minska skillnader i skolprestationer mellan elever med god och mindre god 
motorisk förmåga” (Ericsson, 2005, s. 111). En annan studie har ett liknande syfte; om barns tidiga 
motoriska utveckling kan förutsäga kognitiv förmåga i skolåldern, men med skillnaden att studien ej 
var en interventionsstudie. (Piek, o.a., 2008). Ytterligare en studie har till syfte att undersöka 
relationen mellan olika typer av generella och uppmärksamhetsrelaterade motoriska förmågor och 
kognitonsutveckling (Wassenberg, o.a., 2005).  

Problematisk inläring eller risk för problematisk inlärning är infallsvinklar för tre studier: Ett syfte är 
att undersöka om det finns samband mellan olika motoriska förmågor (motorisk förflyttning och 
objektskontroll) och ämnesfärdigheter hos elever som har problematiskt lärande (Westendorp, o.a., 
2011). En annan studie, Viholainen, o.a. (2006) avser att undersöka relationen mellan motoriska 
utveckling första levnadåret och språkutveckling samt läsutveckling bland barn som växer upp i 
familjer med och utan dyslexi (a.a.). Barn som växer upp under socio-ekonomiskt utsatta förhållanden 
är målgruppen för en tredje studie där det primära syftet är att undersöka samband mellan kvarvarande 
ATNR-reflex och motorisk utveckling hos barn, samt undersöka samband mellan könsskillnader, 
språkutveckling och tidig neuromotorisk utveckling hos barn (McPhilips & Jordan-Black, 2007).  

I översikten finns två neurologiska TMS-studier: Den ena har till syfte är att undersöka relationen 
mellan språkproduktion och handrörelser (Gerrit Meister, o.a., 2003). Den andra studien har till syfte 
att undersöka om ben-motorcortex påverkas av producerat tal och uppfattat tal (Luizzi, o.a., 2008). 

7.6 Litteraturstudiens resultat 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka om forskningsresultat från olika discipliner vilka 
berör barnets spatiala utveckling i relation till kognitiv utveckling, språk-, läs-, och skrivutveckling 
kan bidra med kunskaper vilka kan ge nya infallsvinklar i arbetet att försöka skapa förutsättningar för 
barn som har problem i lärandet. 

Forskningsresultaten rörande relationen mellan barns motoriska utveckling och kognitiva-, språk, läs- 
och skrivutveckling kommer här nedan att redovisas tematiskt.  

7.7 Tematisk redovisning av litteraturstudiens 
resultat  
Här följer en sammanställning av hur motoriska test och kognitiva test korrelerade i de olika 
studiernas statistiska analyser av insamlade data. Resultaten redovisas under fyra olika teman vilka 
återanknyter till litteraturstudiens frågeställningar.  

7.7.1	  Kognitiv	  utveckling	  i	  relation	  till	  motorisk	  utveckling	  
Westendorp o.a. (2011) konstaterar att elever i 7-12-årsåldern som hade lärandeproblem genomförde 
delmomenten motorisk förflyttning (hoppa, springa, hoppa på ett ben, språnghopp, galoppsteg och 
glida) och hand-objekt kontroll (tvåhandsfattning, överhands kast, stillastående studsning, kasta, fånga 
och underarms rullning) med betydligt sämre resultat än jämförelsegruppen. Signifikant lika för pojkar 
och flickor var förhållandet mellan generell kognitiv förmåga och total motorisk förmåga (a.a.). Piek 
o.a. (2008) konstaterar i sin studie att balansförmåga var en betydande indikator vid ett flertal 
jämförelser. Informationen rörande tidig grovmotorisk utveckling hade ett starkt samband med 
förmågor som arbetsminne och arbetstempo (a.a.). Relationen mellan motorisk utveckling och 
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kognitionsutveckling undersöktes bland elever på skolor i socio-ekonomiskt utsatta områden och 
elever på skolor i ekonomiskt gynnsamma områden (McPhilips & Jordan-Black, 2007). Resultaten 
visade att den generella motorikutvecklingen var signifikant sämre hos elever vid socio-ekonomiskt 
utsatta områden. Hos barn i femårsåldern framkom ett signifikant förhållande mellan låg socio-
ekonomisk status och försämrade motoriska förmågor att hantera en boll, balansförmåga samt 
fingerfärdighet. Däremot kunde inte regressionsanalysen påvisa något specifikt samband mellan socio-
ekonomisk status relaterat till motorik och kognition (a.a.).  

I en annan studie som genomfördes av Piek o.a., (2008) framkom däremot att information från tidig 
ålder visade på tydlig signifikans mellan socioekonomisk status, samt finmotorisk- och kognitiv 
utveckling vid skolstart. Wassenberg o.a. (2005) undersöker generella och uppmärksamhetsrelaterade 
förhållanden mellan motorik och kognition hos barn i 5-6 års ålder. Signifikanta samband 
konstaterades mellan kognitiva förmågor och motoriska förmågor rörande kvalité, kvantitet och total 
prestation hos elever med och under genomsnittlig kognitiv förmåga. Dessa framkom mellan visuell 
motorisk integration och motorisk kvalité, mellan verbalt flöde och kvantitativ motorisk förmåga.  

Signifikanta samband fanns även mellan auditivt arbetsminne och alla tre former av motorisk förmåga. 
Oddsen var högre än 1 för att barn med motorisk utveckling under genomsnittet även hade en 
kognitionsnivå under genomsnittet (a.a.). Liknande förhållande rörande graden av motoriska 
svårigheter vid skolstart och elevernas skolprestationer har konstaterats av Ericsson (2005). Hos barn 
med eller över genomsnittlig kognitionsnivå fanns ”inga kognitiva variabler som signifikant kunde 
relateras med motorisk förmåga” (Wassenberg, o.a., 2005, s. 1098), (förf.:s översättning.), dock 
närmade sig förhållandet signifikans mellan perceptuell diskrimineringsförmåga att utskilja visuella 
mönster och motorisk prestation för denna elevgrupp.  

Förhållandet mellan tidig motorisk utveckling och kognitiv förmåga i vuxen ålder har undersökts i en 
longitudinell studie (Murray, o.a., 2006). Här framkom signifikanta samband mellan tidpunkten då 
barnet kunde stå stabilt och exekutiva funktioner vid 33-35 års ålder, framför allt vad gäller 
arbetsminne och förmåga att kategorisera information. Vid den jämförande analysen framkom att sent 
erövrade av detta motoriska utvecklingssteg gav försämrad exekutiv förmåga i vuxen ålder och att 
graden av svårigheter sammanhängde med denna relation (a.a.). 

7.7.2	  Språkutveckling	  i	  relation	  till	  motorisk	  utveckling	  
Tidpunkten för barnets tidiga motoriska milstolpar att ”kontrollera huvudet, rulla, sitta, upprätt 
hållning och att gå” (Viholainen, o.a., s. 368, 2006), (förf.:s översättning), och finmotorisk utveckling 
kan vara avgörande för barn i familjer med dyslexi. I Viholainen o.a. longitudinella studie framkom att 
barn med långsam motorisk utveckling (började gå vid 13-15 månader) hade mindre omfångsrikt 
ordförråd och talade med kortare meningar vid 18 respektive 24 månaders ålder än barn från samma 
riskgrupp som hade snabb motorisk utveckling. När språkutvecklingen följdes upp vid 3 år och 6 
månader och vid 5 år och 6 månader hade barnen med långsam motorisk utveckling fortfarande sämre 
ordförråd och även sämre morfologisk medvetenhet (a.a.). I en annan longitudienell studie framkom 
att information från tidig ålder rörande barns grovmotoriska utveckling (”hållningskontroll, tidig 
förflyttning, krypning och gång” (Piek o.a., 2008, s.668), (förf. övers.) var ett statistiskt signifikant 
bättre redskap än finmotorisk utveckling för att förutsäga barns kognitiva utveckling i skolåldern 
(a.a.). Signifikanta samband mellan uppmärksamhet och total motorisk förmåga1 relaterat till visuell 
                                                        
1 Den motoriska förmågan indelar Wassenberg, o.a. (2005) i fyra olika funktionsnivåer inom områdena balans; 
statisk och dynamisk balans, skicklighet med händerna: arbeta med sekvenser samt skicklighet att hantera boll. 
Motoriska färdigheter bedöms utifrån kvalitativa och kvantitativa funktionsnivåer. Kvalitativa funktioner kan 
t.ex. vara om ett barn kan stå still och studsa bollen, emedan kvantitativ förmåga i genomförande handlar om hur 
länge barnet kan hålla på med aktiviteten utan att tappa bollen (Wassenberg, o.a., 2005).  
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motorisk integration2 och tillgång till begrepp framkom i en annan studie där urvalsgruppen bestod av 
fem och sexåringar (Wassenberg o.a., 2005). Signifikanta samband framkom även mellan 
uppmärksamhet, motorisk kvantitet och verbalt flöde3. I samma studie konstaterades även 
könsskillnader när statistiska samband jämfördes mellan specifika uppmärksamhetsrelaterade 
kognitiva förmågor i relation till kön och motorisk prestation; pojkar som genomförde testen med låg 
motorisk kvantitet hade sämre verbal mobilisering (verbalt flöde). Hos flickor fanns däremot ett 
signifikant samband mellan låg tillgång till begrepp och låg prestationsförmåga gällande samtliga 
motoriska deltest (a.a.). Även Viholainen o.a. (2006) noterar, med viss reservation, att flickor med 
långsam motorisk utveckling i familjer med risk för dyslexi i åldern fem år och sex månader hade 
sämre ordförråd och sämre morfologisk medvetenhet än pojkarna i samma grupp, men denna skillnad 
var relativt liten (a.a.). Vid en studie av motorcortex i realtid visade mätningar med transcranial 
magnetstimulering signifikanta reaktioner i ben-motorcortex vid delmomentet språkperception kopplat 
till sematiska beslut rörande t.ex. att uppmärksamma felaktiga uttryck i berättad text (Luizzi o.a., 
2008). 

7.7.3	  Läsutveckling	  i	  relation	  till	  motorisk	  utveckling	  
I en urvalsgrupp som bestod av elever i 7-12- års åldern som hade konstaterade lärandeproblem visade 
korrelationsanalysen signifikanta samband för relationen läsning och deltestet motorisk förflyttning 
(hoppa, springa, hoppa på ett ben, galoppsteg, hoppsprång och glida) där graden av lässvårigheter 
följde graden av motorikproblem (Westendorp o.a., 2011). Efter regressionsanalysen kvarstod 
signifikanta samband mellan motorisk förflyttning och läsförmåga (a.a). I Viholainens o.a. (2006) 
studie framkom att barn i 7 -års åldern med långsam motorisk utveckling vilka tillhörde gruppen 
familjer med dyslexi, hade en signifikant långsammare läshastighet än barn med snabb motorisk 
utveckling från samma familjer och i relation till barn i jämförelsegruppen (a.a.). En 
interventionsstudie visar att elever som fick daglig motorisk träning och individuell träning under 
skolår 1-3 uppvisade obetydliga skillnader i resultat i ordkedjetest och lästest i skolår 3 trots att 
eleverna vid skolstart hade stor diskrepans avseende spridning gällande läs- och skrivutveckling och 
motorisk utveckling. Motsvarande båda lästest för elever i jämförelsegruppen, visar ganska stora 
skillnader i spridning avseende elevernas läs- och skrivutveckling i skolår 3 samt stora skillnader i 
motorisk utveckling (Ericsson, 2005).  

Undersökningar har gjorts med trancranial magnetstimulering för att studera motorcortex vid läsning i 
realtid. Signifikant resultat påvisade retning i hand-motorcortex vid högläsning i den språkdominanta 
hemisfären emedan motsatt hand-motorcortex var oförändrad vid högläsning (Gerrit Meister o.a., 
2003). Signifikanta retningar uppkom i ben-motorcortex vid läsning av korta ord. Forskarnas slutsats 
var att hand-motorcortex stimulers vid högläsning men att läsing inte har samma effekt på ben- 
motorcortex (a.a.). Vid en senare studie med förbättrad transcranial magnetstimuleringsteknik 
undersöktes ben-motorcortex vid språk produktion (och språkperception; se ovan) (Luizzi o.a., 2008). 
Till skillnad från föregående studie uppmäts signifikanta retningar i ben-motorcortex vid högläsning 
och tyst läsning och i något mindre grad även hörförståelse kopplat till sematiska beslut rörande t.ex. 
felaktiga uttryck i berättad text. Ett andra experiment gjordes för att kontrollera och urskilja eventuell 
                                                                                                                                                                             
 
2 Visuell motorisk integration: Testet innebar att barnet skulle rita av 24 geometriska figurer med stigande 
svårighetsgrad utan att använda suddgummi. 
 
3 Verbalt flöde: En exekutiv och uppmärksamhetsrelaterad funktion avseende tillgång till semantiskt minne är 
förmåga till att tydligt formulera sig verbalt. Barnet ger så många svar som möjligt på en konkret eller abstrakt 
fråga inom en minut; t.ex. ”What can you drink?” (a.a., s. 1095) 
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medaktivering. Då framkom att talproduktion gav signifikant högre reaktion än vid 
kontrolljämförelsen med då munnens artikulationsmukler aktiverades. Signifikanta nivåer av retningar 
i ben-motorcortex registrerades även vid tyst läsning i relation till kontrolljämförelsen visuell 
stimulering; att se på meningslösa tecken gav låga nivåer. De registrerade mätningarna visade att ben-
motorcortex i båda hemisfärer reagerade bilatteralt vid språkperception och språkproduktion (Luizzi 
o.a., 2008). 

7.7.4	  Skrivutveckling	  i	  relation	  till	  motorisk	  utveckling	  
En studie genomförd av Westendorp o.a. (2011) visade att det hos elever i 7-12-årsåldern som hade 
lärandeproblem fanns signifikanta samband mellan stavningsförmåga och deltestet motorisk 
förflyttning (hoppa, springa, hoppa på ett ben, galoppsteg, hoppsprång och glida (Westendorp o.a., 
2011). Ericsson (2005) visar att skillnaderna i skolprestationer mellan skolår 1 och 3 minskade mellan 
elever med god och sämre motorik i interventionsgruppen där eleverna hade dagliga motoriska 
aktiviteter samt vid behov även grundläggande rörelseträning. Signifikanta skillnader beträffande 
balans och koordination konstaterades efter ett års träning hos elever i interventionsgruppen med 
bristande motorisk utveckling och funktionsnivån fortsatte att utvecklas för dessa elever. I 
jämförelsegruppen, där eleverna hade idrott två gånger per vecka, framkom signifikant bestående stora 
skillnaderna mellan elever beträffande läs- och skrivförmåga och svenska totalt i skolår 2 och 3. I 
jämförelsegruppen hade eleverna ”ingen signifikant skillnad mellan motorisk status vid projektstart 
och skolår 3” (Ericsson, 2005, s. 115).   
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7.8 Sammanfattning av litteraturstudiens resultat 
7.8.1	  Tabell	  över	  relationer	  mellan	  motorikutveckling	  och	  språk-‐,	  läs-‐,	  skriv-‐	  och	  kognitiv	  utveckling	  
I tabellen sammanställs dessa relationer som framkommit hos barn som har och långsam eller 
bristande motorisk utveckling och som hade genomsnittliga eller låga resultat vid kognitiva test samt 
hos barn med långsam motorisk utveckling från familjer med risk för läs- och skrivsvårigheter. 
 Språk- 

utveckling 
Läs- 
utveckling 

Skriv- 
utveckling 

Kognitiv 
utveckling 

Sent 
förvärvade 
motoriska 
milstolpar. 
Svårigheter 
avseende 
motorisk 
förflyttning, 
balans och 
koordination i 
förskole- och 
skolålder 

Sämre 
begreppsutveckling. 
Mindre ordförråd. 
Talar med kortare 
meningar. 
Bristande morfologisk 
medvetenhet. 
 

Långsam 
läshastighet. 
Sämre resultat i 
diagnostiska 
lästest. 
Läsproblem följer 
graden av 
motorikproblem 

Problem med 
stavning. 

Sämre arbetsminne 
Sämre arbetstempo 
Svårigheter att 
urskilja mönster. 
Bristande 
exekutiva 
förmågor i 33-
35årsåldern 
avseende 
arbetsminne och 
att kategorisera 
information 

Motorisk 
kvalité 

Sämre tillgång till 
verbalt flöde 

  Svårigheter med 
visuell motorisk 
integration 
 

Motorisk 
kvantitet 

Sämre tillgång till 
verbalt flöde. 
 

  Problem med 
uppmärksamhet 

Total motorisk 
prestation 

Sämre tillgång till 
begrepp 

  Svårigheter med: 
visuell motorisk 
integration, 
uppmärksamhet, 
auditivt 
arbetsminne 
 

Motorisk 
kvantitet; 
pojkar 

Sämre verbal 
mobilisering 

   

Motorisk 
prestation 
flickor 

Sämre tillgång till 
begrepp, sämre 
morfologisk 
medvetenhet 

   

Resultat av 
motorisk 
träning år 1- 
år 3 

Skillnaderna mellan elever interventionsgruppen som hade/inte hade läs- och 
skrivsvårigheter i år 1 var obetydliga i år 3. Studien visar att elevernas motorik, 
balans och koordinationsförmåga markant förbättrats efter ett år och fortsatte att 
utvecklas. (I jämförelsegruppen bestod skillnaderna avseende elevernas 
motorikutveckling samt skillnaderna inom elevgruppen avseende läs- och 
skrivutveckling) 
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7.8.2	  Tabell	  över	  reaktioner	  i	  motorcortex	  vid	  språkproduktion	  och	  språkperception	  	  
Transkranial 
magnet-
stimulering 
TMS 

Högläsning Tyst 
läsning  

Semantiska 
beslut (hör-
förståelse) 

Visuell 
scanning av 
betydelselösa 
tecken 

Aktivera 
artikulations-
muskler 

Reaktioner i 
vänster hemisfär 
(=höger 
handmotorcortex) 

Signifikant 
retning - - - - 

Reaktioner i höger 
hemisfär 
(=vänster 
handmotorcortex) 

Oförändrad 

- - - - 

Bilateral reaktion 
ben-motorcortex 

Signifikant 
retning 

Signi- 
fikant 
retning 

Signifikant 
retning 

Svaga ej 
signifikanta 
reaktioner i 
jämförelse med 
tyst läsning 

Svaga ej 
signifikant 
reaktioner i 
jämförelse 
med 
högläsning 

 

7.9 Mönster och beröringspunkter – 
sammanfattande resultatanalys 
7.9.1	  Iakttagna	  mönster	  i	  det	  samlade	  resultatet	  
I litteraturstudien framkommer att de elever som inte hade problem med sitt lärande ej heller hade 
några variabler som kunde relateras till motorikutveckling (Wassenberg, o.a., 2005; Ericsson, 2005; 
Viholainen o.a., 2006). Däremot visar resultatet i litteraturstudien samband mellan lärandeproblem, 
långsam språkutveckling, problematisk läs- och skrivutveckling och långsam eller problematisk 
motorikutveckling (Wassenberg, o.a., 2005; Ericsson, 2005; Viholainen o.a., 2006; Piek o.a., 2008; 
Murray, o.a., 2006; Westendorp o.a., 2011). Oddsen var högre än 1 att elever som hade motorisk 
utveckling under genomsnittet hade en kognitiv förmåga som låg under genomsnittet (Wassenberg, 
o.a., 2005). Information rörande barns tidiga motoriska utveckling kan predestinera språkutveckling, 
skolprestationer och exekutiva funktioner såsom arbetsminne och förmåga att kategorisera information 
i vuxen ålder. Detta samband framkommer redan vid 18 och 36 månaders ålder, där det finns tydliga 
förhållanden mellan barn som sent erövrande motoriska milstolpar, problematisk språkutveckling samt 
litet ordförråd (Viholainen o.a., 2006). Longitudinella såväl som jämförande studier ger liknande 
resultat (Piek o.a., 2008; Wessenberg o.a., 2005). I litteraturstudien framkommer beröringspunkter 
avseende vilka typer av motoriska svårigheter som har variabler med barnets kognitiva-, språk-, läs-, 
och skrivutveckling. Motivet förflyttning är återkommande; såsom att i tidig ålder kunna ”kontrollera 
huvudet, rulla, sitta, upprätt hållning och att gå” (Viholainen o.a., 2006, s. 368), (förf.:s översättning.), 
liksom motoriska svårigheter vid förflyttning hos förskolebarn och skolbarn (Westendorp, 2011). 
Även perceptuella förmågor såsom t.ex. auditivt arbetsminne, och arbetstempo (Piek o.a., 2008; 
Murray, o.a., 2006), verbalt flöde, visuell motorisk integration och uppmärksamhet (Wassenberg o.a., 
2008), ordförråd och morfologisk medvetenhet (Viholainen o.a., 2006; Wassenberg, o.a., 2005), 
korrelerade med motoriska svårigheter vid förflyttning. Ytterligare beröringspunkter gällande 
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ovanstående samband framkommer i TMS-studien som visar på att ben- motorcortex aktiveras vid 
läsning (Luizzi o.a., 2008). Ännu en beröringspunkt mellan rörelse och läsförmåga är TMS-studien 
beträffande hand- motorcortex retningar vid läsning och språkbearbetning (Gerrit Meister o.a., 2003). 
Det framträder även ett mönster där indikationer pekar på att de kognitiva och språkliga svårigheter 
som korrelerar med bristande motorikutveckling är bestående (Murray, o.a., 2006). Resultatet från 
interventionsstudien visar att detta mönster kan brytas; grundläggande rörelseträning kan utveckla 
elevers koordinationsförmåga, balans samt språkliga och kognitiva förmågor vilket visade sig ha 
samband med förbättrade skolprestationer (Ericsson, 2005). 

9.7.2.	  Tolkning	  av	  iakttagna	  mönster	  
En analys av förmågan att utföra förflyttningsrörelser kan vara att det krävs att barnet utvecklat ett 
visst mått av kroppsuppfattning, vilket innefattar taktil upplevelse samt att barnet medvetet kan 
koordinera rörelsen mot ett mål, d.v.s. en sensorisk samverkan mellan balans, taktil upplevelse, 
rörelse, syn och hörsel. I litteraturstudien framkommer att barn i förskoleålder och skolålder som 
verkar ha problem med denna samverkan, även har bristande förutsättningarna att med perceptuell 
säkerhet orientera sig kognitivt och språkligt till rumsliga och tidsmässiga förhållanden. Detta tycks 
innefatta förmåga att kategorisera intryck samt färdigheter som involverar öga- handkoordination. I 
TMS- studierna framkommer att läsning, vilket bl.a. innebär att analysera och byta perspektiv, 
involverar hand-motorcortex unilateralt. Det tycks som om öga-handkoordinationen och i synnerhet 
hänthetsmönstret har betydelse för specialiseringen i vänster hemisfär avseende språkbearbetning vid 
läsning, annars skulle reaktionerna i hand-motorcortex varit bilaterala, vilket forskarna betonar.  
Däremot tycks språkbearbetningen i relation till ben- motorcortex ske på ett annat sätt då läsning ger 
bilaterala reaktioner i båda hemisfärer, men resultatet belyser de samband som framkommit mellan 
förflyttning och läsförmåga i andra studier. I litteraturstudiens resultat framkommer incitament vilka 
pekar på att elevers förutsättningar att kategorisera intryck såväl perceptuellt som språkligt och 
kognitivt kan uppövas genom att eleverna får möjlighet att utveckla kroppsuppfattning och 
rumsuppfattning genom grundläggande rörelseträning.  

8 Metoddiskussion 
Insamlingen av data har tagit lång tid i anspråk då genomläsning av abstracts samt avvägningar 
rörande avgränsningar för att få fram ett material som kunde belysa problemformulering, syfte och 
frågeställningar var en omfattande process. Litteraturstudiens resultat har arbetats fram utifrån denna 
studies syfte och frågeställningar. Det innebär att vissa problematiseringar eller resultat som ej berör 
denna studies frågeställning (som t.ex. matematikutveckling) ej har tagits med i litteraturstudiens 
resultat. Den kvalitativa analysen av resultatet har skett dels genom att föra samman de olika 
beröringspunkter som framkommer i de olika artiklarnas resultat. Författarens förförståelse inom 
området har påverkat analysmöjligheten.  

Artiklarnas kvalité har bedöms som god (se metodavsnitt) och metoden för analysen har redovisats 
vilken ger en möjlighet för att tillförlitligheten kan vara acceptabel. Detta är en begränsad 
litteraturstudie inom ett område där relativt få studier gjorts, trots detta finns en samstämmighet i de 
resultat som framkommer i studiens resultat, vilket kan vara en anledning att vidare utforska området. 
Relevansen av denna studies resultat för det specialpedagogiska området motiveras med att 
litteraturstudien bidrar med ökad kunskap inom ett område där få studier genomförts samt vikten av att 
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ta del av forskningsrön från olika vetenskapliga discipliner i det specialpedagogiska arbetet med barn 
som har särskilda behov.  

9 Resultatdiskussion  

9.1 Sinnenas samspel, språkutveckling och 
lärande 
Avsikten med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt forskningsresultat från olika 
discipliner vilka berör barnets spatiala och motoriska utveckling i relation till kognitiv utveckling, 
språk-, läs-, och skrivutveckling kan bidra med kunskaper vilka kan ge nya infallsvinklar i arbetet att 
skapa förutsättningar för barn som har problem i lärandet. Utifrån specialpedagogiskt hänseende har 
motoriska och perceptuella förutsättningar för barnets språkutveckling i relation till ”omgivning, 
samspel, språk och utveckling” (Strömqvist, 2003, s. 58), varit oklar då få studier gjorts inom området 
(a.a.). Denna studies resultat belyser olika aspekter av dessa förutsättningar och bygger på forskning 
som genomförts under 2000- talet.  

I Lgr 11 betonas att undervisningens bör leda till att eleven utvecklar förmågor för ett livslångt lärande 
(Skolverket, 2011).  Det specialpedagogiska uppdraget innebär bland annat att analysera elevens 
förutsättningar för lärande och bemöta elevens behov med stödinsatser vilka kan främja att 
lärandeförmågor utvecklas. Resultatet i denna studie aktualiserar det förhållningssätt som både 
Merleut- Ponty (1997) och Bakthin (Dysthe & Igland, 2003) förmedlar; om vikten av att även ”läsa” 
barnets uttryck såväl genom det verbala som det icke verbala språket, i gester, lek och rörelse för att på 
så sätt få en uppfattning om hur barnet ”bebor rummet” (Merleau-Ponty, 1997, s. 56). 

De resultat som framkommer i litteraturstudien både bekräftar och utvidgar Vygotskijs idéer om 
vikten av att läraren är medveten om att det sociala och historiskt-kulturella inflytandet är inbegripet i 
barnets utveckling (Bråten, 1996). Enligt resultaten i litteraturstudien förefaller det som om denna 
tankegång gäller i än högre grad än vad Vygostskij själv formulerade. Även Merleau-Pontys (1997) 
beskrivning om hur människans medvetandeutveckling och mentala rum är beroende av att intrycken 
”berör henne med respekt” (a.a., s.38) så att inte människan perceptionsutveckling hämmas (a.a.), kan 
problematiseras i förhållande till litteraturstudiens resultat. Det är möjligt att vissa av de 
lärandeproblem som lyfts fram i denna studie ett uttryck för konsekvenserna av ett samhällsrelaterat 
civilisationsfenomen där små barns behov av lugn och ro inte tillgodoses, vilket påverkar barnets 
identitetsutveckling och förutsättningar att interagera (Ellneby, 2008). Stressforskningen 
uppmärksammar att överstimulering hos barn kan leda till passivitet (a.a.), vilket kan misstolkas och 
att barnet därmed utsätts för än mer intryck från omgivningen i tidig ålder.  Med andra ord kan vissa 
lärandehinder vara av perceptuell art vara en växande pedagogisk utmaning, vilken kan öka behovet 
av tvärvetenskapligt samarbete samt samarbete inom den specialpedagogiska forskningen (Fischbein, 
2007). 

I det följande kommer några huvudteman i litteraturstudiens resultat att diskuteras. 

9.1.1	  Sinnenas	  samspel,	  rumsuppfattning,	  fantasi	  och	  tänkande	  
Vygostkij (1998) framhåller att fantasin är källan till all skapande verksamhet, till högre psykologiska 
processer och det abstrakta tänkandet. Barns förutsättningar till fantasi kan däremot problematiseras; 
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Vygotskij menar att denna kommer ur barnets erfarenheter och intryck; barnet ”samlar material via 
synen och hörseln” (se. kap 2.3), som sedan bearbetas genom dissociationen, en process som bygger 
på att människan kan urskilja ”enskilda drag ur en komplicerad helhet” (Vygotskij, 1930/1998, s. 32). 
Detta resonemang tangerar Ayres (1993) problematisering beträffande barn som har svårigheter att 
leka fantasilekar, då Ayres menar att barn som har instabil sensorisk integration inte kan förstå eller 
finna någon mening i fantasileken då underlaget för att bära dessa synkroniserade aktiviteter inte har 
befäst (a.a.). En konsekvens utifrån detta resonemang kan innebära att dessa barn får sämre 
förutsättningar att utveckla förmågor, som t.ex. att göra perspektivbyten och förhålla sig till tid och 
rum, vilka barnet utvecklar under fantasileken. Att kunna förhålla sig till helheten och förstå delarna 
därur, bygger utifrån denna tankegång på hur väl barnet kan göra sig erfarenheter, dvs. percipiera sina 
intryck (Vygotskij, 1998). Dessa tankar kan belysa de lärandeproblem som diskuterades i samband 
med barn som anses ha långsam lärprocess i inledningen till denna studie, såsom t.ex. att se hur 
detaljer förhåller sig till ett större sammanhang, att ta nytta av gammal kunskap etc. (Frenell & Ek, 
2010).  
 
I litteraturstudien framkommer samband mellan kognitiva svårigheter som t.ex. förmåga att 
kategorisera, urskilja språkliga mönster, arbetsminne och erövrandet av motoriska milstolpar i tidig 
ålder; ”kontrollera huvudet, rulla, sitta, upprätt hållning och gå” (Viholainen o.a., 2006, s. 368); (förf:s 
översättning), samt arbetstempo och finmotorik hos skolbarn (Piek o.a., 2008). Wassenberg o.a. 
(2005) finner samband mellan förflyttningsrörelser hos 5-6 åringar och visuell motorisk integration 
och verbalt flöde. Enligt Ayres (1993) utgör samspelet mellan taktil upplevelse, rörelse, balans, syn 
och hörsel en grund för perceptionsutvecklingen. Relationen mellan motorisk förflyttning, 
språkutveckling och kognitiva förmågor ger ett vidgat perspektiv i förhållande till barns rörelsebehov, 
i synnerhet om man uppmärksammar de samband som framkommer i interventionsstudien vilka visar 
att rörelseträning gav förbättrade motorik och skolresultat, vilket inte var fallet för eleverna i 
jämförelsegruppen (Ericsson, 2005). Även Murray o.a. (2006) visar på bestående samband mellan 
tidig rörelseutveckling och arbetsminne och förmåga att kategorisera i vuxen ålder.  

9.1.2	  Sinnenas	  samspel,	  språkutveckling	  och	  delaktighet	  
Resultaten i litteraturstudien visar på relationer mellan rörelseutveckling, ordförråd, 
begreppsutveckling, verbalt flöde, uppmärksamhet, auditivt arbetsminne, visuell motorisk integration, 
morfologisk medvetenhet, meningslängd samt förmåga att kategorisera (Murray o.a., 2008; Piek o.a., 
2008). Dessa förmågor kan ses som olika aspekter av den spatiala förmågan vilka kan relateras till de 
perceptuella förutsättningarna för barnets språkutveckling. Resultatet kan således tolkas att språket, 
liksom den matematiska förmågan så som Ahlberg (2010) beskriver, är ett uttryck för spatial 
utveckling som avspeglar barnets förmåga att språkligt kategorisera förhållanden i tid och rum. Även 
Vygostkij (2010) diskuterar barnets tidiga språkutveckling i relation till perceptionen, som, när denna 
synkretiseras med aktiviteten, resulterar i att barnet blir säkrare att kategorisera intryck och benämna 
tingen (a.a.). De resultat som framkommer i litteraturstudien visar, till skillnad från Vygotskijs 
antaganden, att högre psykologiska processer såsom språkutveckling, kognitiv utveckling och exekutiv 
förmåga har samband med barnets tidigaste rörelse- och perceptuella utveckling (Murray, o.a., 2006; 
McPhilips & Jordan-Black, 2007; Piek o.a., 2008; Viholainen o.a., 2006; Ericsson, 2005; Luizzi o.a. 
2008; Gerrit Meister o.a.; 2003). På sätt och vis finns det en viss logik i att den utveckling som föregår 
barnets tal- och tankeutveckling även påverkar densamma. Enligt Merleau-Ponty (1997) är känslan av 
att kunna lita på sina sinnen i sitt handlande avgörande för den existentiella känslan av att vara 
delaktig i världen, annars blir tillvaron något som måste hanteras (a.a.). De beteendesvårigheter som 
ofta finns med i bilden bland elever som har problematisk lärande kan sättas i relation till elevens 
perception och känsla av begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Barn som har svårigheter 
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i lärandet har ofta svårt att byta perspektiv och behöver internalisera kunskapen i den egna kontexten 
(Carlsson, 2005), varmed det också kan uppstå svårigheter i samtal att förstå andras synpunkter (a.a.). 
Nilsen (2005) visar i sin forskning att elever ofta känner sig objektifierade och att deras svårigheter 
inte tas på allvar.   

9.1.3	  Sinnenas	  samspel,	  arbetsminne,	  läs-‐	  och	  skrivutveckling	  	  
Förmågan att tidigt kunna stå självständigt och att koordinera rörelser vid förflyttning (språnghopp, 
springa, hoppa på ett ben, galoppsteg, hoppa, glida) har enligt litteraturstudiens resultat samband med 
arbetsminne, verbalt flöde, visuell motorisk integration och läsning samt stavning (Westendorp o.a., 
2011). Detta menar forskarna kan hänga ihop med att gången bygger på automatiserade rörelser och 
att läsningen är en automatiserad process. Även TMS-studierna visar att just ben- motorcortex 
aktiveras bilateralt både vid högläsning, tyst läsning och vid hörförståelse kopplat till sematiska beslut 
(Luizzi o.a., 2008). Detta är intressant då resultatet för tankarna till den integrering mellan talet, 
gången, arbetsminnet, synen och hörseln som kommer till uttryck i barnets spontansång (Uddén, 
2001), eller egocentriska tal, vilket enligt Vygotskij (2010) senare övergår till tänkande, till inre tal. 
När barnet går och befäster sina intryck; ”läser sin tillvaro” genom att högt benämna de ting och 
skeenden som barnet erfar, pågår en igenkännande aktivitet där barnet utvecklar timing mellan rytm, 
rörelse, syn och hörsel. Dock sker läsningen på en annan nivå där begreppen symboliseras genom det 
skrivna ordets artefakter, vilket kräver inlevelse och perspektivbyte i tanken. 

Innebörden av barnets finmotoriska utveckling för lärandet är förmodligen en fråga som bör 
problematiseras och undersökas närmare. Litteraturstudiens TMS-studier visar att handens motor-
cortex aktiveras unilateralt vid läsning (Gerrit Meister o.a., 2003). Även Olivier o.a. (2007) lyfter fram 
forskningsresultat från TMS-studier vilka pekar på att pincettgreppet aktiverar områden i hjärnan vilka 
hänger samman med språkbearbetning och förmåga att förstå sammanhang (a.a.). Dessa forskningsrön 
kan jämföras med Vygotskijs (1998) tankar om att konstnärliga och skapande aktiviteter stimulerar 
högre psykologiska processer vilka har betydelse för det abstrakta tänkandet (a.a.). Skapande 
verksamhet såsom hantverk och småslöjd och estetiska ämnen får i förhållande till litteraturstudiens 
resultat, ökad pedagogisk betydelse i förskolan och de lägre skolåren samt att i specialpedagogisk 
syfte förbereda barns kognitiva förutsättningar för läs- och skrivutveckling. Dock visar forskning att 
finmotoriska problem ofta är en följd av grovmotoriska svårigheter (McPhilips & Jordan-Black, 2007; 
Ayres, 1993), vilket ger ytterligare uppmärksammar vikten av barns fria rörelselek att stimulera 
elevers grundläggande rörelsekompetens (Ericsson, 2005). Barns motivation att arbeta med händerna, 
som t.ex. att skriva, kan således hänga samman med de grovmotoriska förutsättningarna för detta 
(Ericsson, 2003; Ayres, 1993). 

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är detta intressant då barn med läs- och skrivsvårigheter beskriver 
hur viktigt det är att kroppen får stöd på rätt sätt, att stolen, bordet, belysningen etc. stämmer för att de 
skall kunna koncentrera sig (Nilsen, 2005). En reflektion till ovanstående resonemang är betydelsen av 
att barnet sitter bra vid sin bänk utan att behöva kompensera sin kroppshållning med balansen, då detta 
kan innebära att muskeltonusen påverkas (Ayres, 1993). Enligt ovanstående studier kan detta även 
påverka finmotorik och språkbearbetning. Därför kan man t.ex. fråga sig hur väl de höga stolar som 
yngre elever ofta sitter på, ofta utan stöd under fötterna, stödjer kognitiv verksamhet och om dessa 
även kan utgöra ett hinder för läs- och skrivutveckling. Tidigare nämnd forskning visar att barnets 
utveckling av öga- handkoordination kan vara viktig för såväl språkutveckling som förmåga att förstå 
sammanhang (Olivier o.a., 2007); som t.ex. läsförståelse (Luizzi o.a., 2008). 

9.1.4	  Specialpedagogiska	  implikationer	  	  
När litteraturstudiens resultat förs samman med aspekter på barnets utveckling utifrån 
omgivningsperspektiv och den levda kroppens perspektiv, får litteraturstudien resultat en pedagogisk 
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betydelse. I studien framkommer samband mellan motoriska milstolpar och olika sidor av barns 
kognitiva och språkliga utveckling. Den grundläggande samordningen eller synkronisiteten mellan det 
taktila, rörelse, balans, syn och hörsel som på olika sätt utvecklas i dessa utvecklingssteg har samband 
med perceptionsutvecklingen. Även förhållandevis små brister i synkronisitet kan påverka 
perceptionen. Perception och igenkännelse har betydelse för barnets förutsättningar att dra 
erfarenheter, kategorisera och utveckla sitt språk. Perception och erfarenhet av att urskilja delar ur en 
helhet, anses även vara en förutsättning för fantasileken. Fantasin ligger till grund för högre 
psykologiska processer, såsom perspektivbyten, inre bildskapande och abstrakt tänkande.  
 
Utifrån litteraturstudiens resultat är följande implikationer tänkbara:  

• Ett sätt att i förskolan stödja barnets perceptuella utveckling som grund för kognition och 
språkutveckling kan vara att ge möjlighet till lekar som innefattar de rörelsemoment vilka 
ingår i de motoriska milstolparna. Detta kan ge förutsättningar för barns sociala delaktighet i 
lek, ork att sitta i skolbänken, muskeltonus, finmotoriska utveckling och därmed motivation 
för framtida skolarbete.  

• I spontansång och rörelselekar som beskriver vardagens händelser stärks barnets 
begreppsmässiga förhållande till omgivningen samt samspel mellan balans, rörelse och rytm, 
syn och hörsel. Studien visar på samband mellan förflyttning, arbetsminne och läsförmåga och 
stressforskning visar att sång och musik dramatisk förbättrar barns spatiala förmåga. Det är 
därför tänkbart att sång i yngre åldrar kan ha betydelse för barnets språkutveckling, inre 
bildskapande, läsförståelse och övar förmåga att hålla den röda tråden i berättande.  

• Elevens sittplats bör avpassas utifrån eleven för att optimera balans, muskeltonus, finmotorik 
och öga- handkoordination, då det finns samband mellan finmotorik, balans och 
språkbearbetning. 

• Perspektivbyte och fantasi hos skolbarn kan övas genom drama; att lämna det 
situationsbundna för att gå in i en annan roll. Dramaarbete kräver dessutom uppmärksamhet, 
timing och synkronisitet och kan på så sätt vara pedagogisk redskap för att även stärka dessa 
förmågor hos barn som anses ha långsam lärprocess.  

• Studiens resultat aktualiserar ett samarbete mellan speciallärare och idrottslärare och 
uppmärksammar vikten av att elever får utveckla sin grundläggande rörelsekompetens. 

9.2 Avslutande reflektion 
Barnperspektivet, problematiserat utifrån fenomenologin, har på senare tid lyfts fram inom 
specialpedagogisk forskning och utvidgat det relationella synsättet genom att belysa barnets fysiskt-
sinnliga livserfarenheter (Carlsson, 2005; Nilsen, 2005). Det pedagogiska värdet av de forskningsrön 
som lyfts fram i denna litteraturstudie får sin mening i den kontext där interaktionen innebörd belyses 
både från ett socialt och kulturellt omgivningsperspektiv och den levda kroppens perspektiv. Utan den 
levda kroppens perspektiv skulle dessa resultat ”hänga i luften” utan förankring. Därigenom 
framkommer att både den inre och den yttre aspekten av interaktionens betydelse behövs för att skapa 
ett sammanhang där olika forskningsrön kan mötas och gemensamt skapa en ny helhet som kan bidra 
med nya infallsvinklar i arbetet med barn som har problem med lärandet. 

9.3 Förslag till forskning 
Att förstå lärandets hinder och svårigheter kan ha olika orsaker. Ayres (1993) talar om hur det taktila, 
vestibulära och proprioceptiva sinnesfunktionerna behöver samspela för att skapa underlag för högre 
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psykologiska processer. I litteraturstudien belyses detta genom de samband som konstaterats mellan 
motoriska milstolparnas erövrande, koordinationsförmåga och kognitions- och språkutveckling. 
Vygotskij (1997) betonar att synkretism i lek och skapande aktivitet, framförallt drama, stimulerar 
högre kognitiva funktioner. Wallin (2001) hänvisar till Hetlands stressforskning vilken visar att den 
spatiala förmågan hos barn utvecklas dramatiskt genom musikaliskt utövande. Merleau-Ponty (1997) 
visar på hur känslan ”jag kan” ger individen en direkt erfarenhet av sin existens och pekar på vikten av 
att kroppen är till förfogande för perceptionen så att människan kan uppleva att världen är tillgänglig. 
Innebörden av detta belyser Merleau-Ponty (1997) i sin beskrivning av hur människan är beroende av 
att genom sin psykiska rörlighet kultivera sin natur, så att perception, språk och kognition kan 
utvecklas.  

Ett intressant specialpedagogiskt forskningsprojekt vore att undersöka vad en specialpedagogisk 
intervention utifrån ovanstående temata; att stimulera synkronisering genom rörelse och estetiska 
skapande aktiviteter, kan innebära för barns utveckling och lärande. Särskilt intressant vore ett 
samarbete mellan flera vetenskapliga discipliner inom t.ex. stressforskning, neurologisk forskning, 
psykologi, lingvistik, specialpedagogik och idrottsforskning där man gemensamt arbetar fram en 
intervention och följer upp denna utifrån de olika disciplinernas kompetenser. 

 
 
  



 
 

31 

Referenser 
Adler, B., & Adler, H. (2006). Neuropedagogik - om komplicerat lärande. Danmark: Studentlitteratur. 

Ahlberg, A. (2010). Lärande och delaktighet. Malmö: Ann Ahlberg och Studentlitteratur. 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 

Askland, L., & Sataonen, S. (2011). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. (A. 
Claesdotter, Övers.) Stockholm, Sverige: Liber AB. 

Ayres, J. (1993). Sinnenas samspel hos barn. Stockholm: Psykologiförlaget. 

Backman, J. (2012). Rapporter och uppsatser. Lund: Jarl Backman och Studentlitteratur. 

Bjar, L. (2008). Orden tar fom - om barns uttalsutveckling. i L. Bjar, & C. Liberg (Red.), Barn 
utvecklar sitt språk. Hungary: Författarna och Studentlitteratur. 

Bråten, I. (1996). Om Vygotskijs liv och lära. i I. Bråten (Red.), Vygotskij och pedagogiken. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Brodén, M. (1999). Tidigt samspel-förutsättningen för utveckling. i P. Hwang (Red.), Spädbarnets 
Psykologi. Falun: Författarna och Bokförlaget Natur och Kultur. 

Carlsson, N. (2005). Livsvärldar på kollisionskurs i skolan. i J. Bengtsson (Red.), Med livsvärlden som 
grund. Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

Cole, M., & Wertsch, J. V. (2002). Byond the Indiviual-Social Antmony in Discussions of Piaget and 
Vygotskij. Prometheus Research Group. 

Dale, E. L. (1996). Lärande och utveckling i lek och undervisning. i I. Bråten (Red.), Vygotskij och 
pedagogiken. Lund: Studentlitteratur AB. 

Dysthe, O. (2003). Om sambandet mellan dialog, samspel och lärande. i O. Dysthe (Red.), Dialog, 
samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 

Dysthe, O., & Igland, M.-A. (2003). Vygotskji och sociokulturell teori. i O. Dysthe (Red.), Dialog 
samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 

Ellneby, Y. (2008). Om barn och stress och vad vi kan göra åt det. Stockholm: Natur och kultur. 
 
Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. En interventionsstudie i 
skolår 1-3. Malmö: Malmö Högskola 

*Ericsson, I. (2005). Motorikobservationer och skolprestationer. Nordisk pedagogik , 27, ss. 111-118. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. i A. Fejes, & R. 
Thornberg (Red.), Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. 

Fischbein, S., (2007). Mål för alla. Perspektiv på nationella utbildningsmål i tidiga skolår. Stockholm: 
Skolverket . 

Fovet, W. (1997). Översättarens förord. i M. Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi. Uddevalla: 
Bokförlaget Daidalos AB. 

Frenell, E., & Ek, U. (2010). Borderline intellectual functioning in children and adolescents- 
insufficiently recognized difficulties. Acta Paediatricam Nurturing the child . 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. i F. Friberg (Red.), Dags för uppsats. Lund: 
Författarna och Studentlitteratur. 



 
 

32 

Frisk, M. (2007). Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi/specifik lässvårighet, Psyko-social 
problematik, åtgärder och prognos. i B. Ericson (Red.), Utredning av läs- och skrivsvårigheter. 
Författarna och Studentlitteratur. 

*Gerrit Meister, I., Boroojerdi, B., Henrik, F., Sparing, R., Huber, W., & Töpper, R. (2003). Motor 
cortex area and speech: implications for the development of language. Neuropsychologia , 41, ss. 
401-406. 

Hwang, P., & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Författarna och Bokförlaget Natur 
och Kultur. 

Lökken, G., Haugen, S., & Röthle, M. (2006). Småbarnspedagogik Fenomenologiska och estetiska 
förhållningssätt. Stockholm: Liber AB. 

Lagerkrantz, H. (2012). I barnets hjärna - En fascinerande skildring av vägen från foster till medveten 
människa. Stockholm: Riviera förlag. 

Liberg, C. (2008). Samtalskulturer- samtal i utveckling. i L. Bjar, & C. Liberg (Red.), Barn utvecklar 
sitt språk. Hungary: Författarna och Studentlitteratur. 

*Liuzzi, G., Ellger, T., Flöel, A., Breitenstein, C., Jansen, A., & Knecht, S. (2008). Walking the talk- 
Speech activates the leg motor cortex. Neuropsychologia , 46, ss. 2824-2830. 

*McPhilips, M., & Jordan-Black, J.-A. (2007). The effect of social disadventage on motor 
development in young children: a comparative study. Journal of Child Psychology and Psychiatry 
, 48 (12), ss. 1214-1222. 

Merleau-Ponty, M. (1997). Kroppens fenomenologi. Uddevalla: Bokförlaget Daidalos AB. 

*Murray, G. K., Veijola, J., Moilanen, K., Miettunen, J., Glahn, D. C., Cannon, T. D., o.a. (2006). 
Infant motor development is associated with adult cognitive categorisation in a longitudinal birth 
cohort study. Journal omf Child Psychology and Psychiatry , 41 (1), ss. 25-29. 

Myrberg, M. (2001). Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter En forskningsöversikt på 
uppdrag av Skolverket. Skolverket. 

Nilsen, C. (2005). Mellan fakticitet och projekt. Läs- och skrivsvårigheter och strävan att övervinna 
dem. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Olivestam, C. E., & Ott, A. (2010). När hjärnan får bestämma Om undervisning och lärande: 
inflytelserika didaktiska traditioner, Nyorienterande neurodidaktik. Stockholm: Remus förlag. 

Olivier, E., Davare, M., Andres, M., & Fadiga, L. (2007). Current opinion in neurobiologi , 17, ss. 
644-648. 

*Piek, J. P., Dawson, L., Smith, L. M., & Gasson, N. (2008). The role of early fine and gross motor 
development on later motor and cognitive ability. Human Movement Sciense , 27, ss. 668-681. 

Samuelsson, S. (2007). Skriftspråklig utveckling och dyslexi. i L. Bjar (Red.), Det hänger på språket. 
Författarna och Studentlitteratur. 

Sheridan, M. D. (2011). Play in early childhood from birth to six years. Oxon: Routledge Taylor and 
Francis Group. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 
Skolverket. 

Smidt, S. (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Lund: Studentlitteratur AB. 

Strömqvist, S. (2003). Barns tidiga språkutveckling. i L. Bjar, & C. Liberg, Barn utvecklar sitt språk. 
Ungern: Författarna och studentlitteratur. 

Tidén, & Nilsen. (2008). Vad har hänt med "skärmgenerationens" motorik? Hämtat från 
http://www.gih.se/Documents/CIF/Tidningen/2008/4_2008/SVIF%20s32-34%20Tiden.pdf. den 
30 10 2012  



 
 

33 

Uddén, B. (2001). Musisk pedagogik med kunskapande barn-Vad fröbel visste om visan som tolkande 
medel i barndomens studiedialog. Visby: KMH Förlaget Örebro Universitet. 

Wallin, N. L. (2001). In View of the Mozart Effect New Aspects Enrich the Discussion. Karolinska 
institutet, National Institute for Psychosocial Factors and Health (IPM), Division of Psychosocial 
Factors and Health, Karolinska Institutet,. Stockholm: Töres Thorell. 

*Wassenberg, R., Kessels, A. G., Kalff, A. C., Jolles, J., Feron, F. J., Hendriksen, J. G., o.a. 
(september 2005). Realtion Between Cognitive and Motor Performence In 5- to &-Year-Old 
Children: Results From A Large Scale Cross-Sectional Study. Child Develpment , 76 (5), ss. 
1092-1103. 

*Westendorp, M., Hartman, E., Houwen, S., Smith, J., & Visscher, C. (2011). The relationship 
between gross motor skills and academic achievement in children wich learning disabilities. 
Research i Developmental Disabilities , 32, ss. 2773-2779. 

*Viholainen, H., Ahnonen, T., Lyytinen, P., Cantell, M., Tolvanen, A., & Lyytinen, H. (2006). Early 
motor development and later language and reading skills in children at risk of familial dyslexia. 
Developmelntal medicine & Child neurology , 48, ss. 367-373. 

Vygotskij, L. (1998). Fantasi och krativitet i barndomen. (K. Öberg Lindsten, Övers.) Göteborg, 
Sverige: Bokförlaget Daidalos AB. 

Vygotskij, L. S. (2010). Tänkande och språk. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

i 

Översiktstabell över resultatet (Bilaga 1) 
 

Tidigare studier Problem och 
syfte 

Metod, urval, 
analys Resultat Diskussion 

Titel:  

Motor cortex 
hand area and 
speech: 
implications for 
the development 
of language 

Författare:  
Gerrit Meister, 
Boroojerdi, 
Foltys, Sparing, 
Huber, & Töpper 

Tidskrift: 
Neuropsychologi 

Land: Tyskland 

Årtal: 2003 

Författarna hänvisar 
bl.a. till Tokimura 
Neuro-physiologiska  
studier med transcranial 
magnet stimulering. 
Författarnas hypotes: 
Det att finns en 
funktionell överlappning 
mellan språkrelaterade 
områden ”and the hand 
area of the motorcortex 
of the dominant 
hemisphere” (Gerrit 
Meister o.a., 2003, 
s.401)  

Tidigare TMS studier 
visar att spontant tal ger 
reaktioner i båda 
hemisfärer. Läsning i 
vänster hemisfär. 

 

Undersöka relationen 
mellan gester och tal. 

Sker förhöjda värden 
i endast i hand 
motorcortex vid 
läsning? Syfte: 
Undersöka samband 
mellan 
språkbearbetning och 
handrörelser.  

Metod: 
Transcranial 
magnetisk 
stimulation mäter 
retningar i hand- 
och ben-motor 
cortex vid: 
1.Högläsning olika 
långa ord, 2. 
Visuell stimulering 
med betydelselösa 
tecken. 3. Mun-
aktivering utan 
språkproduktion 

Urval: Elva 
volontärer (män 
mellan 20-34 år). 
Inga neurologisk 
funktionshinder. 

Analys: Statistisk 
analys 

Signifikant resultat: 
retning i vänster 
hand-motorcortex 
vid högläsning 

Höger hemisfär 
oförändrad vid 
läsning. 

Inga signifikanta 
förändringar i ben- 
motorcortex vid 
högläsning, förutom 
vid stimulering av 
korta ord. 

Slutsats: Hand- 
motorcortex 
stimuleras vid 
läsning men språket 
har inte samma 
effekt på ben-
motorcortex. 

Om förhöjningen 
i hand- 
motorcortex vid 
läsning skulle 
bero på 
medaktivering av 
neurala nätverk 
vid tal, skulle en 
bilateral effekt ha 
varit resultatet 
istället för en 
unilateral 
förhöjning i 
vänster hand- 
motorcortex. 

 

 

 

 Tidigare studier  Problem och 
syfte 

Metod, urval, 
analys Resultat Diskussion 

Titel:  

Motorik-
observationer och 
skolprestationer 

Författare: 
Ericsson 

Tidskrift: 
Nordisk 
Pedagogik 

Land: Sverige 

Årtal: 2005 

Barn som har motorik-, 
balans- och 
koordinationssvårigheter 
vid skolstarten kan 
utveckla läs- och 
skrivsvårigheter.  

Syfte att ”utifrån 
undersökningsresultat 
om motorik-
observationer, 
motorisk träning och 
skolprestationer 
diskutera praktisk 
tillämpning och 
konkreta 
användningsområden 
för dessa i skolan” 
(Ericsson, 2005, s. 
111). ”Kan 
skolprestationer 
prediceras med hjälp 
av motorik-
observationer? Kan 
motorisk träning 
minska skillnader i 
skolprestationer 
mellan elever med 
god och mindre god 
motorisk 
förmåga?”(a.a.) 

Metod: 
Jämförande studie  

Kartlägger elevers 
motorik vid 
skolstart och 
löpande år 1-3: 
grovmotorik, 
balans och 
koordination  

Tolv olika deltest 
följer upp elevers 
skolprestationer 
under skolår 1-3 

Interventionsgrupp 
har rörelseträning 
varje dag, samt 
extra träning för 
elever vid behov. 

Jämförelsegrupp 
har idrott 2 
ggr/vecka. 

 

Urval: 251 elever i 
år 1-3.  

Analys: statistisk 

Jämförelsegruppen: 
Signifikanta 
skillnader mellan 
elever med god 
motorik och de som 
har mindre och stora 
motoriska brister 
avseende 
skolresultat i 
matematik; särskilt 
rumsuppfattning, 
logik, matematisk 
kreativitet. 

Signifikanta 
skillnader; läs-, 
skrivförmåga och 
svenska totalt år 2 
Signifikant skillnad 
ordkedjor år 3. 

Motorik: ingen 
skillnad i motorisk 
status efter tre år. 

Interventionsgrupp: 
I skolår 3, 
ordkedjetest och 
lästest; skillnader 
som fanns mellan 
god och sämre 
motorik utjämnade.  

Motorik:Signifikanta 
skillnader avseende 
utveckling av balans 
och koordination  

Motorisk träning 
påverkar lärande. 

Special-
undervisning 
motorik. 

Behov av 
mätinstrument 
avseende 
motorikutveckling 

Idrottslärares 
utbildning. 

Öka teoretisk och 
praktisk kunskap 
hos skolans 
personal 
beträffande 
betydelsen av 
barns rörelse. 
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Tidigare studier  Problem och 

syfte 
Metod, urval, 

analys 
Resultat Diskussion 

Titel:  

Relation Between 
Cognitive and 
Motor 
Performance in 5- 
to 6-Year-Old 
Children: Results 
From a Large-
Scale Cross-
Sectional Study 

Författare: 
Wassenberg, 
Kessels, Kalff, 
Hurks, Jolles, 
Feron, 
Hendriksen, 
Kroes, Beeren, 
Vles 

Tidskrift: Child 
development 

Land: Holland 

Årtal: 2005 

Författarna resonerar 
kring forskares 
antaganden om en 
övergripande relation 
mellan kognition och 
motorik och få studier 
som belyser detta. 
Författarna refererar till 
Diamond som påvisar 
neurobiologiska bevis 
för att motorik och 
kognition har 
gemensamma strukturer 
i hjärnan; cerebellum 
och prefrontal cortex.  

Motoriken och 
kognitionen tycks ha 
parallell utveckling 
enligt författarnas 
hänvisning till bl.a. 
Gabbard 

Syfte: Undersöka 
generella och 
uppmärksamhets-
relaterade relationer 
mellan motorik och 
kognition och kön 
hos en representativ 
befolkning i åldern 5-
6 år.  

Metod: En tvåstegs 
longitudinell 
studie. 

Steg 1: 
Föräldraenkät 
rörande föräldrars 
utbildning, 
ekonomiska status, 
familjeförhållanden 
som underlag för 
representativ 
urvalsgrupp. 

Steg 2: Kognition 
mättes med 11 
olika test rörande 
verbala och 
perceptuella 
förmågor och 
exekutiva 
funktioner 

70 olika motoriska 
uppgifter avseende 
kvalitativ och 
kvantitativ 
prestation 

Urval: 378 barn i 
åldern 5-6år 

Analys: statistisk 

Signifikant: Det 
fanns samband 
mellan kvantitativ-, 
total-, och kvalitativ 
motorisk förmåga 
och kognitiv 
förmåga. 

Signifikant relation 
mellan visuell 
motorisk integration 
samt auditivt 
arbetsminne och 
motorisk prestation. 

Signifikant relation 
mellan motorisk 
kvalité och 
semantiskt minne, 
verbal organisation 
och uppmärksamhet 

Samma signifikanta 
relation mellan 
könen avseende 
generell kognition 
och total motorik 

Signifikant samband 
pojkars motoriska 
kvalité´ och kognitiv 
förmåga. Signifikant 
samband relationen 
motorisk kvalité och 
uppmärksamhet hos 
flickor 

I studien framkom 
inte något allmänt 
samband mellan 
kognitiv förmåga 
och motorik. 
Samband fanns 
hos 5-6 åringar 
mellan vissa 
uppmärksamhets 
relaterade 
kognitiva test, 
motorisk förmåga 
och vissa 
exekutiva 
funktioner. Detta 
pekar på att dessa 
förmågor och 
rörelseutveckling 
utvecklas 
parallellt i denna 
ålder. 

Kvalitativa och 
kvantitativa 
motoriska 
förmågor är lika 
viktiga i relation 
till kognitionen. 

 
Tidigare studier 

Problem och 
syfte 

Metod, urval, 
analys 

Resultat Diskussion 

Titel:  

Early motor 
development and 
later language and 
reading skills in 
childer at rosk of 
familial dyslexia 

Författare: 
Viohalainen, 
Ahnonen, 
Lyytinen, 
P.,Cantell, 
Tolvanen, 
Lyytinen, H. 

Tidskrift: 
Developmental 
Medicine & Child 
Neurology 

Land: Finland, 
Kanada 

Årtal: 2006 

Författarna hänvisar till 
bl.a. Ramus som pekar 
på att det finns lite 
kunskap om varför 
motorikproblem 
uppträder vid dyslexi.  
Ett fåtal longitudinella 
studier från tidig ålder 
till skolåldern. 
Problematiserar brist på 
forskning rörande tidig 
motorikutvecklingen 
hos barn som utvecklar 
dyslexi. JLD studien 
jämförde 200 barns 
motorikutveckling hos 
barn från familjer med 
risk för dyslexi och 
familjer utan risk. Barn i 
riskfamiljer som hade 
långsam grov- och 
finmotorisk utveckling 
hade vid 18 resp. 24 
mån mindre ordförråd 
och talade med kortare 
meningar än barnen i 
familjer utan dyslexi. 

Uppföljning av JLD 
studien för att 
undersöka samma 
barns språk- och 
motorik utveckling 
vid 3 år och 6 mån 
samt vid 5 år eller 5 
och 6 mån samt läs-
utveckling år 1. 

Finns det samband 
mellan ålder för 
läsinlärning och 
läsförmåga, sen 
motorisk utveckling 
första levnadsåret och 
sen språkutveckling? 
Detta förhållande 
jämförs mellan barn 
som växer upp i 
familjer med och 
utan dyslexi. 

Metod: 

Jämförande 
longitudinell studie 

Intelligenstest för 
förskolebarn vid 5 
år. Föräldra-
skattning ADHD 
vid 6 år. 

Språktest: Fyra 
olika test 
undersöker språklig 
uttrycksförmåga, 
begrepp och 
morfologisk 
böjning. Lästest: 
Läshastighet 124 
ord samt ord- och 
pseudo-ord 

Urval: 
Föräldraenkät från 
tidigare studie 
underlag för 
gruppindelningar. 
Riskgrupp 75 barn, 
två grupper: 
långsam och snabb 
motorisk 
utveckling. 
Jämförelsegrupp 79 
barn, 3 grupper; 
långsam fin-

Barn i riskgruppen 
med långsam 
motorikutveckling 
hade vid 3 år och 6 
månader och vid 5 år 
samt 5år och 6 
månader mindre 
ordförråd och sämre 
morfologisk 
medvetenhet än alla 
andra grupper i 
studien.  

Barn som tillhörde 
gruppen långsam 
motorikutveckling i 
riskfamilj läste 
signifikant 
långsammare än 
barn med snabb 
motorisk utveckling 
i samma grupp vid 7 
år. 

Samband framkom 
endast hos riskbarn 
med sen motorik-
utveckling samt sen 
språk- och 
läsutveckling. 

Detta kan ej 
förklaras med 
intelligensförmåga 
eller 

Endast hos barn i 
riskgruppen fanns 
ett samband 
mellan motorisk 
utveckling och 
läsförmåga.  I 
jämförelse-
gruppen framkom 
inga språk- och 
lässkillnader 
oavsett motorisk 
utveckling. 

Författarnas 
hänvisar till 
Sharpio, Palmer, 
Antell, Bilker, 
Ross, Capute som 
visar att motorisk 
utveckling inte 
kan förutsäga 
barns 
läsutveckling.  

Finska är ett språk 
som är lätt att lära 
sig att läsa. 
Motsvarande 
studie bör därför 
göras på ett annat 
språk. 

 



 
 

iii 

motorisk 
utveckling och 
snabb resp. 
långsam motorisk 
utveckling. 
Sammanlagt 154 
barn i studien. 

Analys: statistisk 

uppmärksamhets 
störningar då hänsyn 
tagits till detta i 
gruppindelningen 

 

 
Tidigare studier 

Problem och 
syfte 

Metod, urval, 
analys 

Resultat Diskussion 

Titel: Infant 
motor 
development is 
associated with 
adult cognitive 
categorisation in 
longitudinal birth 
cohort study 

Författare: 
Murray, Veijola, 
Moilanen, 
Miettunen, Glahn, 
Cannon, Jones, 
Isohanni 

Tidskrift: Journal 
och Child 
Psychology and 
Psychiatry 

Land: USA, 
Finland 

Årtal: 2006 

Författarna hänvisar till 
tidigare studier bl.a. 
Schillace: Senare 
motorisk utveckling än 
hos genomsnittet hos 
personer som har 
intellektuella 
funktionshinder.  

Med hänvisning till 
Thalen lyfter författarna 
fram spädbarnets 
responsval samt 
anpassning som 
avgörande för tidig 
motorisk utveckling. 
Författarna hänvisar till 
Ashby & Waldron som 
beskriver hur exekutiva 
funktioner vilar på 
neurala strukturer i 
”främre cortex och 
basala ganglierna vilka 
medverkar till förmågan 
att kategorisera 
lärandet” (Murray o.a., 
2006, s. 25), (förf.:s 
översättning ) 

Hypotes: Exekutiva 
funktioner i vuxen 
ålder har ett samband 
med tidigt erövrad 
förmåga att stå 
självständigt i tidig 
ålder, Detta samband 
visar sig i olika 
former av exekutiva 
förmågor men inte i 
kognitionen i övrigt. 

Metod: En 
longitudinell 
tvärsnitts studie där  
uppgifter om 
motorisk 
utveckling från 
barn födda 1966 
jämfördes med 
kognitiva 
funktioner hos 
samma personer i 
33-35 års åldern. 
Då testades 
förmåga att 
kategorisera med 
och utan att belasta 
arbetsminne, direkt 
visuellt-spatialt 
arbetsminne, 
visuellt 
registrerande 
minnesfunktion 
samt förmåga att 
minnas auditiv 
information 

Urval: 104 
slumpmässigt, 
könsfördelade 
personer deltog i 
studien.  

Analys: statistisk 

Signifikant linjärt 
samband mellan 
tidig förmåga att stå 
självständigt 
exekutiva funktioner 
som kategorisering 
och arbetsminne vid 
33-35 år i en normal 
tvärsnitts studie 
befolkning.  

Senare motorisk 
utveckling gav 
sämre exekutiv 
förmåga. Tester 
visade ej samband 
rörande andra 
kognitiva funktioner. 

 

När de basala 
neurala nätverken 
mognar tidigt 
skapas 
förutsättningar för 
ett mer 
fördelaktigt 
utgångsläge ”för 
utvecklingen av 
mer komplexa 
cortikala och 
underliggande 
cortikala kretsar 
som används vid 
högre kognitiva 
utmaningar senare 
i livet” (Murray 
o.a., 2006, s.27) 
(förf.:s 
översättning.) 

 
Tidigare studier 

Problem och 
syfte 

Metod, urval, 
analys 

Resultat Diskussion 

Titel: The effect 
of social 
disadvantage on 
motor 
development in 
young children: a 
comparative study 

Författare: 
McPhillips, 
Jordan-Black 

Tidskrift: Journal 
och Child 
Psychology and 
Psychiatry 

Land: Irland 

Årtal: 2007 

Författarna hänvisar till 
Snow som visar på 
relationen mellan barns 
talade språk och 
skriftspråkstillägnan. 
Författarna 
problematiserar att detta 
förhållande 
uppmärksammats hos 
barn från socio-
ekonomiskt utsatta 
områden. Däremot har 
inte motsvarande 
undersökning gjorts 
rörande barns motoriska 
utveckling. Författarna 
hänvisar till Cantell, 
Ahnonen och Smyth; att 
motoriska svårigheter 
inte växer bort, vilket 
kan påverka social 
utveckling och lärande. 
Författarnas egen studie 
visade att kvarvarande 
ATNR reflex kan orsaka 
läsproblem. 

Studiens primära 
syfte är att undersöka 
motorisk utveckling 
och kvarvarande 
ATNR reflex hos 
barn i socio-
ekonomisk utsatta 
förhållanden. 

Samtidigt undersöks 
ev. könsskillnader 
avseende ett möjligt 
samband mellan 
språkutveckling, 
läsning och tidig 
neuromotorisk 
utveckling. 

 

Metod: Skolår 1: 
standardiserade 
motoriktest; 
Innehåller tre 
deltest avseende 
fin-, och 
handmotorisk 
skicklighet, boll 
skicklighet, grov-
motorik och balans.  

Språkförståelsetest: 
Ordförråd 

Skolår 4: 
Standardiserade 
motoriktest, 
språkförståelsetest 
ordförråd och 
lästest. Test ATNR 
reflex. Läraren  
skattning ADHD.  

Urval: Utifrån 
statistisk raknade 
sociala områden 
valdes fyra skolor: 
två från socialt 

Motorikutvecklingen 
var signifikant sämre 
för både flickor och 
pojkar från socialt 
ekonomisk utsatta 
områden. 

Elevernas motorik 
och språkförståelse 
var sämre jämfört 
med elever från de 
socialt fördelaktiga 
områdena. 

Handmotorisk 
skickligheten var 
signifikant sämre för 
soc. ek. utsatta 
elever 

Kartläggning av 
tidig motorisk 
utveckling kan 
signifikant förutsäga 
läsinlärning.  

Linjärt signifikant 
förhållande mellan 

Barn i 5-8 års 
åldern i socio-
ekonomiskt 
utsatta områden 
har sämre motorik 
än andra 
jämnåriga. 5- 
åringar vad gäller 
alla motoriska 
färdigheter i 
testet, 8 –åringar 
avseende 
handskicklighet. 
Detta kan betyda 
att miljön avgör 
barns fin-
motoriska 
utveckling. 

Författarna anser 
att indikationer 
finns för att barn 
som växer upp 
under socio-
ekonomiskt 
utsatta 
förhållanden löper 



 
 

iv 

väletablerade och 
två från socialt 
utsatta områden 

Skolår 1 deltog 258 
elever i studien 

Skolår 4 deltog 294 
elever i studien. 
Elever med ADHD 
symptom 
exkluderades ur 
studien. 

Analys: statistisk 

skoltyp, kvarvarande 
ATNR-reflex, 
språkförståelse 
motorisk utveckling, 
kön och läsförmåga. 

Regressionsanalys 
visar ej på samband 
mellan 
soc.ekonomisk 
status relaterat till 
kognition och 
motorik. 

risk för att tidig 
neurologisk 
mognad hämmas. 

 

 

 
Tidigare studier 

Problem och 
syfte 

Metod, urval, 
analys 

Resultat Diskussion 

Titel: The role of 
early fine and 
gross motor 
development on 
later motor and 
cognitive ability 

Författare: Piek, 
Dawson, Smith, 
Gasson 

Tidskrift: Human 
Movement 
Science 

Land: Australien 

Årtal: 2008 

Författarna hänvisar till 
tidigare forskning; 
Goodman, som menar 
att kognitiva 
mätmetoder på småbarn 
ger dåligt underlag för 
att förutsäga barns 
framtida lärande; i 
denna ålder ger 
socioekonomisk status 
mer vägledning. Med 
hänvisning till Bushnell 
och Boudreau 
argumenterar författarna 
att vissa förutsättningar 
för perceptuella och 
kognitiva förmågor kan 
relateras motorisk 
utveckling. Författarna 
hänvisar till Biringen, 
Emde, Campos och 
Appelbaum vars resultat 
visar att tidigt erövrad 
självständig gång, till 
skillnad från gång vid 
13- 15 månader, 
resulterade i mer uttalad 
känslomässig kontakt 
där barnet testade sin 
vilja i interaktionen med 
modern.  

Syftet är att 
undersöka om barns 
motorisk och 
kognitiva förmågor 
vid skolstart kan 
förutsägas av 
information om 
barnets tidiga grov- 
och finmotoriska 
utveckling över tid. 

Kan barn med sen 
motorisk utveckling 
hinna ikapp sina 
jämnåriga? 

Finns det ett samband 
mellan långsam 
motorisk utveckling 
och kognitiv 
utveckling? 

I detta sammanhang 
tas även hänsyn till 
antal graviditets-
veckor, 
socioekonomisk 
status och kön. 

 

Metod: 
Longitudinell 
studie. Studien 
bygger på löpande 
information via 
föräldraenkät om 
barns utveckling 
beträffande fin- och 
grovmotorik, social 
utveckling, 
problemlösning, 
kommunikation i 
åldern 0-4 år. Vid 6 
år och 12 år gjordes 
ett test där 
neuromuskulär 
utveckling 
undersöktes genom 
fem finmotoriska 
test och fem 
grovmotoriska test. 

I samband med 
detta gjordes ett 
intelligenstest 
innehållande 15 
olika delmoment. 

Urval: 55 spädbarn 
deltog i den första 
undersökningen. 
Av dessa deltog 33 
barn i upp-
följningen vid 6 
och 12 år. 

Analys: Statistisk 

 

I studien framkom 
en liten men 
signifikant relation 
mellan graviditetstid 
och finmotorisk 
utveckling i 
skolåldern. 

Signifikant samband 
mellan 
socioekonomisk 
status-kognitiv 
utveckling- 
finmotorisk 
förmåga. 

Socioekonomisk 
status samband 
avseende 
språkförståelse, 
arbetsminne och 
perceptuell 
förståelse. 

Signifikant samband 
tidig grovmotorisk 
utveckling, balans 
(hållningskontroll, 
krypning etc.) och 
kognitiv förmåga; 
arbetsminne och 
arbetstempo. 

Författarna 
hänvisar till 
Diamond som 
visar med-
aktivering av 
vissa 
gemensamma 
neurostrukturer 
vid motorisk och 
kognitiv aktivitet. 

Författarna 
betonar att om det 
finns ett nära 
funktionellt 
samband mellan 
motorisk 
utveckling och 
kognitiv 
utveckling bör 
hänsyn tas till 
detta vid tester 
och planering av 
stödinsatser. 

 
Tidigare studier 

Problem och 
syfte 

Metod, urval, 
analys 

Resultat Diskussion 

Titel: Walking 
the talk 

Författare: 
Liuzzi, Ellger, 
Flöel, 
Breitenstein, 
Jansen, Knecht 

Tidskrift: 
Neuropsychologia 

Land: Tyskland 

Årtal: 2008 

Författarna hänvisar till 
bl.a. Corballis som 
argumenterar att 
människan och 
primaterna har den 
gestikulära 
uttrycksförmågan 
gemensam. Vidare 
hänvisas bl.a. till Arbib 
som hävdar att 
spegelneuronens 
innebörd för  
människans medvetna 
språkutveckling kan 
sättas i samband med 
gripande rörelser. 

Det finns lite 
forskning som 
belyser tal-relaterad 
retning i motor 
cortex. 

Om det finns en 
förbindelse mellan 
aktivitet och 
språkliga nätverk 
borde det finnas en 
länk mellan ben-
motorcortex och de 
språkliga nätverken. 

Syftet med studien är 
att undersöka om ben 

Metod: 
Experimentell 
studie. Med hjälp 
transkranial 
magnetstimulering 
mättes retningar 
(MEPs) i ben-
motorcortex vid 
studie 1; a) Lyssna 
på läst berättelse. 
b)Lyssna och 
notera semantiska 
felaktigheter i en 
text. c) Högläsning 
d) Tyst läsning e) 
White noise. Studie 

Huvudresultatet 
visar att ben motor- 
cortex stimuleras av 
högläsning, tyst 
läsning och i viss 
mån semantiska 
beslut.  

Signifikant högre 
MEPs i ben motor- 
cortex vid 
högläsning jämfört 
med att stimulera 
munnens 
artikulations 
muskler. 

Mätningarna 
möjliga genom 
förbättrad teknik. 
Ben motorcortex 
ligger på 3-4 cm 
djup.  

Benens 
delaktighet i 
rörelse och 
språksystemet kan 
neurofysiologiskt 
bekräftas. 

Det lilla barnet rör 
hela kroppen när 
det lyssnar och 
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Författarna refererar 
bl.a.till Baldasilla, 
Cavallari, Craighero & 
Fadiga vilka genom 
neurofysiologiska 
undersökningar 
konstaterar att vid 
observation av 
handrörelser sker 
retningar sker i hand 
motorcortex. Författarna 
hänvisar bl.a. till 
Strafella och Paus vilka 
konstaterar att hand 
motorcortex även 
aktiveras när människan 
talar eller lyssnar på 
någon annan som talar. 

motorcortex påverkas 
av producerat och 
uppfattat tal.  

1 upprepades för 
att jämföra 
reaktioner i höger 
och vänster 
hemisfär.   

Studie 2: 
Kontrollmätning 
för att urskilja ev. 
medaktivering 
a)Tyst läsning 
jämfördes med att 
föra samman par av 
meningslösa 
tecken. 
b)Högläsning 
jämfördes med 
stimuleraring av 
artikulations 
muskler i munnen. 

Urval: Studie1; 
Tolv högerhänta 
män och kvinnor i 
25 års åldern. 
Studie 2: Tolv 
andra försöks-
personer, samma 
kriterier. 

Signifikant högre 
MEPs i ben motor- 
cortex vid tyst 
läsning än att föra 
samman 
meningslösa tecken. 

Bilaterala retningar i 
ben-motorcortex 
uppkommer vid 
högläsning, tyst 
läsning och 
semantiska beslut. 

kommunicerar. 
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syfte 

Metod, urval, 
analys 

Resultat Diskussion 

Titel: The 
relationship 
between gross 
motor skills and 
academic 
achivement in 
children with 
learning 
disabilities 

Författare: 
Westendorp, 
Hartman, 
Huowen; Smith, 
Visscher 

Tidskrift: 
Research in 
Developmental 
Disabilities 

Land: Holland 

Årtal: 2011 

Författarna refererar till 
bl.a. Burns, OCallaghan, 
McDonell och Rodgers 
rörande forskning som 
pekar på samband 
mellan barns motoriska 
och kognitiv förmåga. 
Författarna hänvisar till 
Sons och Meisels som 
belyser samband mellan 
motorisk utveckling 
”and academic abilities 
in reading, language, 
and mathematics” 
(Westendorp o.a., 2011, 
s. 2773). Författarna 
refererar till Woodard 
och Surburg vilka 
påvisar sämre motoriska 
testresultat hos 
skolebarn med lärande 
problem. De hänvisar 
även till Diamond som 
påvisar att ”motor and 
cognitive functions are 
coupled through using 
the same brain 
structures” (Westendorp 
o.a., 2011, s. 2773). 

Syftet är att 
undersöka motoriken 
hos en större grupp 
barn i förskoleåldern 
och urskilja ev. 
skillnader i 
grovmotorisk 
utveckling hos barn 
som har respektive 
inte har lärande-
problem. 

Det huvudsakliga 
syftet är att 
undersöka om det 
finns samband mellan 
motorisk förmåga 
(rörlighet och 
objektkontroll) och 
ämnesfärdigheter hos 
elever som har 
lärandeproblem. 

Metod: jämförande 
studie. 

Ämnesrelaterade 
test: läsa olika 
texter med stigande 
svårighetsgrad. 
Stavning testades 
med diktamen.  

Motoriska test: 12 
grovmotoriska 
förmågor där 
rörlighet och 
objektkontroll 
testades. 

Urval: I studien 
deltog 104 barn 
som hade 
bekräftade 
inlärningsproblem 
utifrån det 
kartläggnings-
system som 
används i skolor i 
Nederländerna, 
samt en jämförelse-
grupp om 104 barn 
utan inlärnings-
problem. 

Barn med autism 
och ADHD 
urskildes från 
studien. 

Analys: statistisk 

 

Barnen i gruppen 
inlärningssvårigheter 
hade signifikant 
sämre grovmotorik 
och objektkontroll 
än jämförelse-
gruppen. 

Beträffande 
relationen 
grovmotorik och 
ämnesfärdigheter 
visade korrelations-
analysen signifikant 
samband för 
relationen läsning 
och deltestet 
motorisk förflyttning 
samt stavning och 
motorisk 
förflyttning. 

Efter regressions-
analysen kvarstod 
signifikant relation 
mellan motorisk 
förflyttning och 
läsförmåga.  

 

 

Författarna 
hänvisar till att 
resultaten kan 
påverkas av olika 
faktorer; t.ex kan 
de motoriska och 
ämnesrelaterade 
förmågorna 
engagera samma 
processområden i 
hjärnan. 
Läsprocessen 
bygger på 
automatisering. 
Författarna 
refererar till 
Latash & Turvey 
som i resonemang 
kring kognitiv 
aktivitet i 
motorisk 
hänseende menar 
att motorisk 
förflyttning är 
mindre krävande 
än objektkontroll 
som bygger på 
mer avancerade  
kognitiva 
funktioner. 
Författarna 
uppmärksammar 
att olika 
motoriska 
förmågor kan 
stimulera olika 
akademiska 
färdigheter.  
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