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Syftet med studien är att undersöka hur fyra förskollärare beskriver sitt arbete med barns grovmotoriska 

utveckling i förskolan. Vi ville veta förskollärarnas uppfattningar kring begreppet motorik, om de anser att 

grovmotoriken har betydelse för barns utveckling samt hur de arbetar med barns grovmotoriska utveckling 

inomhus och utomhus. 

I studien har en kvalitativ metod använts där intervjuer med hög standardisering och låg struktureringsgrad 

genomförts med fyra förskollärare. 

I resultatet framkommer det att förskollärarna anser att motorik är en del av barns vardag samt att den är 

viktig för barns utveckling. Studien visar att förskollärarna anser att då barn har välutvecklad motorik 

behöver de inte lägga så mycket energi på att kontrollera sin kropp och kan därmed vara delaktiga i det som 

sker runt omkring sig och koncentrationsförmågan ökar. De fyra förskollärarna i studien har få planerade 

aktiviteter som är inriktade på att grovmotoriken utvecklas men de anser att motoriken utvecklas genom 

rörelse och att rörelse är en naturlig del i vardagen och på så vis utvecklas barns grovmotorik. Vi önskar att 

studien bidrar till att den som läser får ökad kunskap kring grovmotorikens betydelse och vilka möjligheter 

det finns på förskolan att utveckla den. 
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1 Inledning 

 

Som blivande förskollärare har vi ett viktigt jobb framför oss då vi ska lägga grunden för barns kommande 

utveckling. Vi anser att en betydelsefull del i barns utveckling sker genom motoriken och för att motoriken ska 

utvecklas krävs det att barn är i rörelse. Enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) får barn genom 

rörelseerfarenheter bland annat en positiv kroppsuppfattning, de kan delta i lek samt att de kan sitta still under en 

längre tid. Därför vill vi få en djupare kunskap kring hur förskollärare arbetar med grovmotorik i 

verksamheterna. Enligt oss främjas stor del av grovmotoriken genom fysisk aktivitet då barnen får möjlighet till 

att hoppa, springa, krypa med mera. Förskolan är en plats där många barn till stor del spenderar sin dag. Vi anser 

därför att det är viktigt att förskolan ser till att barns rörelsebehov tillgodoses och att barn får vara i rörelse. 

Förskollärarna har stora möjligheter att utveckla barns grovmotorik då de under dagarna kan se till att barn är 

aktiva och att de går till stimulerande miljöer så som skogen och lekplatsen, där kan barn stöta på grovmotoriska 

utmaningar som gör att de får nya rörelseerfarenheter. Vi tror att många barn i dagens samhälle har blivit mer 

stillasittande då det läggs mer tid framför tv:n samt datorn, vilket eventuellt kan bidra till försenad motorik.  

 

I dag, när lärandet i första hand äger rum inomhus ofta framför dataskärmen eller genom ett teoretiskt 
beskrivande, är utomhuspedagogiken en viktig bas för kroppens behov av rörelse och sinnlig 
erfarenhet liksom hjärnans stimulans. 

(Brügge, Glantz och Sandell, 2007, s. 27) 

Sedan anser vi att det är många barn som inte vistas i skogen, går till lekplatser eller utövar någon form av idrott 

på fritiden, då vi kan uppleva att föräldrar idag är stressade och inte har så mycket tid över till att utforska skogen 

som är en stimulerande miljö för barns grovmotorik. Vi upplever att ämnet är relevant i dagens samhälle och vill 

med denna studie få en översikt i hur förskollärare arbetar kring motorik i förskolan.  
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2 Bakgrund 
I kapitlet kommer det belysas vad motorik innebär, samt vad tidigare forskning säger om ämnet. Vi kommer 

även ta upp motoriskt lärande, automatisering och utveckling. Avslutningsvis kommer vi även ta upp rörelsens 

betydelse för motoriken och vad förskollärarens roll är i barns motoriska utveckling, samt vilka möjligheter det 

finns till motorisk utveckling i utomhus – och inomhusmiljön. 

 
2.1. Motorik 

Enligt Sigmundsson och Pedersen (2004) omfattar begreppet motorik till större del allt som har med rörelse att 

göra och är svårt att definiera. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) förklarar att motorik innefattar 

alla funktioner samt processer som hjälper till att styra samt kontrollera våra rörelser. Langlo Jagtøien et al. 

(2002) beskriver att motoriska färdigheter är rörelser där människor själva kan styra utförandet av dem, så som 

till exempel hoppa, gå, klippa och så vidare. Det finns två sorters motorik och de är grovmotorik och finmotorik. 

Sigmundson och Pedersen (2004) beskriver att grovmotoriska färdigheter involverar stora muskler och 

muskelgrupper som inte kräver särskilt stor precision så som hoppa och springa, medan finmotoriska färdigheter 

involverar kunskaper som kräver hög grad av precision så som nypa och skriva.  

 

2.2 Grovmotorik 

Enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) är grovmotorik grundläggande för barns utveckling. Allt eftersom 

barn kontrollerar de större rörelserna utvecklas deras grovmotorik. Grovmotoriken ligger till grund för 

finmotoriken. Granberg (2000) hävdar att barns grovmotoriska utveckling präglas av ständig träning, eftersom 

barn samordnar och förfinar musklernas rörelser samt att de håller sin kropp i balans. 

 

Ericsson (2005) har genom sin forskning fått fram att barn utvecklar sin grovmotorik genom lek och rörelse, och 

i leken tränas och utvecklas motorik och språk. Det är de vuxnas ansvar att ge barn möjlighet och lust till att röra 

sig, då rörelsen är en viktig del i barns motoriska, personliga och sociala utveckling. 

 

2.3 Motorisk lärande  

Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att genom kroppslig tillväxt, mognad, nya erfarenheter och miljöstimulerat 

lärande förändrar barn sitt rörelsemönster, och det kallas för motorisk lärande. Genom motorisk lärande menar 

Langlo Jagtøien et al. (2002) att barns lärande kan bestå i att få allsidig erfarenhet samt lära sig nya grundformer. 

Den första av två grundformer är fylogenetisk1 som är artspecifik2 och mognadsbestämd och den förändrar vårt 

motoriska beteende. Exempel på fylogenetisk lärande är rulla, krypa, kravla och gå. Den andra grundformen är 

ontogenetisk3 rörelse som sker genom erfarenhet och stimulerat lärande genom miljön, så som att cykla. 

 

 

                                                        
1 Fylogenetisk - som avser utvecklingshistorien för människan. 
2 Artspecifik - en egenskap, som kännetecknar en enda art. 
3 Ontogentisk - avser utvecklingshistorien för en individ. 
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2.4 Motorisk automatisering 

Parlenvi och Sohlman (1984) hävdar att genom automatisering av motoriken kan barn koncentrera sig på att 

stimulera sin språkutveckling samt sinnen, istället för att lägga fokus på sina rörelser. Bader-Johansson (1991) 

och Langlo Jagtøien et al. (2002)  menar att genom automatisering behövs ingen tankeverksamhet om hur själva 

rörelsen ska genomföras, utan barn kan ägna uppmärksamhet på omgivningen och sig själv samt mindre energi 

behövs och kroppen får en känsla av harmoni. Parlenvi och Sohlman (1984) menar att automatisering av 

motoriken krävs för att barn ska kunna lära sig nya motoriska rörelser. Gustavsson och Hugoh (1987) förklarar 

att motoriken automatiseras genom övning och upprepning, och att det är hörnstenarna inom grovmotoriken 

som allra först bör bli automatiserade. Exempel på dessa hörnstenar är rulla, krypa, balansera, gå, springa och 

hoppa. Langlo Jagtøien et al. (2002) beskriver att den förändring som sker i kroppen när vi lärt oss behärska en 

färdighet kallas för inlagringsprocess, processen sker genom övning och framsteg i utföranden. Vidare hävdar 

Langlo Jagtøien et al. (2002) att färdighet och inlärning hänger ihop då rörelsen formar färdigheten, vilket handlar 

om att veta hur något skall utföras.  

 

Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att barn utvecklar sina rörelseförmågor under hela sin uppväxt och att till en 

början är alla barns rörelser reflexer, men att de med tiden lär sig kontrollera sin kropp och dess rörelser blir 

automatiserade. Allt eftersom barns motoriska utveckling sker blir hjärnan snabbare på att skicka ut information 

till kroppen och rörelserna blir mer flexibla samt att rörelserna blir lättare att utföra.  

 

2.5 Motorisk utveckling 

Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) betonar att det är flera forskare som framhåller att det finns ett samband 

mellan olika rörelsemönster och barns outvecklade reflexer, som har betydelse för barns motoriska utveckling. 

De menar att till en början är alla barns rörelser reflexer och rörelserna sker med hela kroppen och är ofrivilliga, 

och senare sker utvecklingen mot rörelser barn själva kan kontrollera. Ericssons (2005) forskning beskriver den 

motoriska utvecklingen som en livslång process, där utveckling innebär ett samspel med det centrala 

nervsystemets utveckling. Sandborg- Holmdahl och Stening (1993), Gustavsson och Hugoh (1987) och Ericsson 

(2005) vill tydliggöra att barns rörelsemönster sker uppifrån och ner samt inifrån och ut, vilket kan förklaras på så 

vis att barns rörelse börjar med huvudlyftning i magliggande som senare följs av överkroppen och armarnas 

medverkan, och därefter följs rörelsen successivt av bålen och benens rörelser. Barns stora och okontrollerade 

rörelser förfinas allt eftersom utveckling sker, och Adolph (1997) menar att barn lär sig krypa och gå genom att 

de stimuleras av en miljö där de möter nya hinder, objekt och olika terränger, samt att barns motoriska 

färdigheter utvecklas med tiden som de stöter på nya utmaningar.  

 

Gustavsson och Hugoh (1987) förklarar att barn bör genomgå vissa steg i sin motoriska utveckling, dessa är: 

ligga, rulla, åla, sitta, krypa, stå och gå. Författarna menar att det finns barn som hoppar över vissa steg genom att 

kompensera till exempel krypning med sjärthasande. Gustavsson och Hugoh (1987) menar vidare att det inte 

behöver betyda att rörelsemönstret är sämre hos dessa barn, men det gäller att vara uppmärksam om något barn 

hoppar över ett steg utan att kompensera det på något vis.  
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Sigmundsson och Pedersen (2004) förklarar att motorisk utveckling mäts genom användning av en rad olika 

motoriska tester, dessa mäter flera färdigheter hos barn och ger en bild av en motorisk kompetens. Sigmundsson 

och Pedersen (2004) anser vidare att de barn som får låga poäng på motoriska tester klassas som motoriskt 

osäkra eller klumpiga och det finns ännu liten kunskap om orsakerna till motoriska problem. 

 

Parlenvi och Sohlman (1984) varnar att det är en skör tråd i att hjälpa eller stjälpa barnen vid motorisk 

utveckling. Genom att vara alltför hjälpsam och ständigt lyfta och bära barn hindrar vi barnet från att utveckla 

sin motorik, därför är det bra att barnen får kämpa med att till exempel resa sig upp från golvet eller ta på sig 

kläderna själv. Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att en välbehärskad rörelseapparat har stor betydelse för att 

barn ska kunna orientera sig i omvärlden och få kontakt med andra barn och vuxna, bristande rörelse för barn 

riskerar att påverka deras fysiska utveckling samt deras sociala utveckling. Ericssons (2005) forskning visar på att 

barn behöver emotionell4 kontakt och stimulans för att fortsätta sin motoriska utveckling, vilket sker genom 

både motoriskträning samt kroppslig mognad. 

 

2.6 Rörelsens betydelse för motoriken 

Langlo Jagtøien et al. (2002) anser att genom rörelselek som består av fysiska aktiviteter tränar barn sin motorik, 

och att det är viktigt att den fysiska och motoriska leken får stor uppmärksamhet. Både på grund av att leken i sig 

är en upplevelse men även som underlag för lärande. Därför är det viktigt att barn utvecklas och fungerar fysiskt 

och sensomotoriskt för att kunna delta i olika slags lekar. Enligt Langlo Jagtøien et al. (2002) handlar 

sensomotoriskt om hur våra sinnen och vår motorik samspelar för att vi ska utvecklas och förstå vår omgivning.  

 

Ericsson (2005) hävdar genom sin forskning att kroppsrörelse har stor betydelse för människans utveckling. 

Ericsson (2005) har fått fram att människan genom rörelse och lek stärker sin benstomme, utvecklar muskelkraft, 

förbättrar balans och koordinationsförmåga, det här leder till bättre självförtroende och kunskaper om världen 

runt oss. Vidare menar Ericsson (2005) att kunskap om kroppen och motorisk kompetens hjälper barn att klara 

av praktiska uppgifter i vardagen. Barn som inte ges möjlighet att utforska sin omgivning och sina 

rörelsemöjligheter kan få mindre tilltro till sin rörelseförmåga och därmed få sämre självkänsla. Grindberg och 

Langlo Jagtøien (2000) menar att barn genom rörelseerfarenheter lägger grunden för att utveckla sin 

kroppsuppfattning. Positiva effekter av det här är att barn då kan delta i lekar samt koncentrera sig och sitta still 

en längre tid. Folkhälsoinstitutet (1997) skriver att hot mot barns kroppsliga, psykiska eller sociala hälsa kan 

försämra deras totala utveckling. 

 

Ericsson (2003), Folkhälsoinstitutet (1997), Langlo Jagtøien et al. (2002) samt Sandborgh-Holmdahl och Stening 

(1993) hävdar alla att om ett barn inte får tid till träning av motoriken kan det finnas risk till understimulans, alla 

barn bör därför få chansen att lära känna sin kropp samt sina rörelser. Om dessa möjligheter finns kan barn 

                                                        
4 Emotionell – visa starka och påträngande känslor. 
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lättare bli uppmuntrade till fysiska lekar och aktiviteter. Ericsson (2005) menar att barn ingår i olika sorters 

fysiska lekar och att det på så vis är viktigt att förskollärarna ger dem möjlighet till allsidig utveckling av de 

motoriska färdigheterna för att barnen skall behärska så många färdigheter som möjligt.  

 

2.7 Förskollärarens roll för barns grovmotoriska utveckling 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev 2010) står det att: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 
(Skolverket, 2013, s. 10) 

 
Ericsson (2005) menar att det är förskolans uppgift att barnen skall ges möjligheter till att röra på sig och 

utveckla sin motorik. Förskollärarna bör därför tänka på att barn ska få utrymme, tid och tillåtelse att leka 

rörelselekar inomhus samt utomhus. Ericsson (2005) menar vidare att det kan för många upplevas som ett kaos 

då det blir mycket rörelse och ljud, men då menar hon att efter kaos kommer ordning och att det inte kan bli 

någon ordning utan lite kaos.  

 

Langlo Jagtøien et al. (2002) anser att om barn skall få möjlighet till att värna om hälsa, välbefinnande samt 

kroppsuppfattning, krävs det att förskollärarna har god kunskap om bland annat barns motoriska utveckling 

samt sambandet mellan lärande och motorik. Ericsson (2005) har genom sin forskning fått fram att rörelse har 

en stor betydelse för hur barn utvecklas och uppfattar sig själva då de genom rörelse får kunskaper om sin 

omvärld och sig själva. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att om barn ska få positiva erfarenheter 

genom rörelse och att deras rörelsebehov ska tillgodoses, bör förskollärarna ha kunskap om fem punkter. Dessa 

är barns fysiska utveckling och växande, barns motoriska utvecklingsgång, sinnenas betydelse för rörelse, samarbete mellan sinnena 

och motoriken samt sambandet mellan motorik och lärande. Granberg (1994) menar att förskollärarna har en 

betydelsefull roll i att uppmuntra och stötta barn i deras utveckling och att förskollärarna ska finnas närvarande 

och leka och lära tillsammans med barnen.  

 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser att då barn har ett stort behov av att leka och vara fysiskt aktiva, bör 

förskollärarna organisera en vardag som tar hänsyn till barns behov. Ericsson (2005) hävdar att det är 

förskollärarnas uppgift att planera motoriska aktiviteter till de barn som inte tar egna initiativ i motoriklärandet. 

Aktiviteterna som anordnas av förskollärarna skall då syfta till att barnen skall få motoriska erfarenheter. 

Mellberg (1993) och Ericsson (2005) anser att det är viktigt att förskolläraren är med och leker in lärandet 

tillsammans med barn då den fria leken utvecklar barns rörelser, därför är det av stor vikt att barnen får mycket 

tid till den fria leken. Sandborg-Holmdahl och Stening (1993) anser att rörelsen har stor betydelse för barns 

fullständiga utveckling, och att barn skaffar sig erfarenhet om tid och rum genom rörelseaktiviteter. Sandborgh-

Holmdahl och Stening (1993) poängterar vidare att barn lär olika fort, samt att det är viktigt att tänka på det när 

förskollärarna leker med barn eller tränar deras motorik. Ericsson (2003) menar då förskollärarna själva är 

deltagande i barns lekar kan de ge barn positiva rörelseupplevelser, samt hjälpa barn i deras sociala utveckling. 
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2.8 Möjligheter till motorisk utveckling i utomhus – och inomhusmiljö 

I dag, när lärandet i första hand äger rum inomhus ofta framför dataskärmen eller genom ett teoretiskt 
beskrivande, är utomhuspedagogiken en viktig bas för kroppens behov av rörelse och sinnlig 
erfarenhet liksom hjärnans stimulans. 

(Brügge, Glantz och Sandell, 2007, s. 27) 

Förskolan har hand om barnen under en stor del av dagen, därför anser Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) 

att det är viktigt att tillbringa tid i dagljuset eftersom ljuset skapar bra förutsättningar för motorisk utveckling. 

Langlo Jagtøien et al. (2002) menar att när omgivningen är stimulerande förbättrar barn själva sina 

rörelsemönster, det genom att finna nya platser och moment som utmanar dem. Barn utgår ifrån de rörelser de 

sedan tidigare behärskar och därmed utvecklar de hela tiden nya rörelsemönster. Vidare menar Grindberg och 

Langlo Jagtøien (2000) att det finns stora möjligheter för barns motorik att utvecklas i utemiljön, då det i regler 

finns många anordningar som bjuder in till rörelser. Anordningarna bjuder in till rörelser så som att klättra, 

hänga, rutscha och balansera. Sedan finns det möjlighet för barn att springa, hoppa, gunga med mera, dessa är 

alla rörelser som utvecklar barns motoriska utveckling. Vidare anser Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) att 

det ofta finns möjlighet att ha sin egen naturliga lekplats i skogen, där får barnen öva på ojämn terräng samt stå 

inför nya motoriska utmaningar. Ellneby (2003) anser att barn som spenderar tid i utemiljön utvecklar ett rikt 

rörelsemönster. Författaren menar vidare att barn som är i rörelse utvecklas snabbare och mer. Barn som vistas 

mycket i utemiljön har starkare kropp och har oftast bättre balans än barn som sällan vistas i utemiljön. 

Inomhus däremot menar Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) att det är mer naturligt att hålla på med 

aktiviteter som kräver mindre utrymme såsom dans och sånglekar, men att det finns fler möjligheter att hitta 

aktiviteter som stimulerar barns grovmotoriska utveckling inomhus. Aktiviteterna kan bestå av balansövningar, 

krypa och hoppa över hinder med mera. Vidare menar Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) att den fysiska 

miljön måste utformas så att den bjuder in till rörelse och att det kan ske genom att ha bas- och 

gemensamhetsytor. Basytan är till för att ha samlingar i och som åstadkommer lugn medan gemensamhetsytorna 

ska bjuda in till aktiviteter som är mer utrymmeskrävande och som ska bjuda in till rörelse.  

Enligt Nordlund, Rolander och Larsson (2006) finns det möjlighet för förskollärarna att anpassa miljön inomhus 

på en förskola på så vis att den bjuder in barn till rörelse. Det genom att barnen själva får hämta, lämna, städa 

undan, sätta upp och ta ned saker vid lek. Danielsson (2001) menar att förskollärarna bör sträva efter få in fler 

tillfällen till rörelse och försöka utnyttja förskolans miljö på bästa sätt, för att få fart på barns rörelseutveckling. 

Vidare menar Danielsson (2001) att en omgivning som bjuder in till skapande och lek leder till att barnen leker 

allt fler blandade lekar. Där material, regler och rutiner är hinder för lek och skapande, kommer barn att leka 

under mer kortvariga tillfällen och som då även har låg motorisk aktivitetsgrad. Personalen på en förskola bör 

därför se till att miljön är inbjudande och ger lust till lek. Vidare menar Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) att 

det är många förskolor som har möjlighet att spendera tid i gymnastiksal. Där finns det möjligheter till rörelse 

och motorisk utveckling, genom att använda sig av hinderbanor, lekar samt att barnen får springa och leka fritt. 
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Ojämnt underlag, olika lutningsgrad på underlaget, underlagets beskaffenhet: torrt/blött, mjukt/hårt, 
grov struktur/fin struktur eller stor friktion/liten friktion är exempel på att naturen ger ett stort urval 
av rörelseutmaningar. 

(Løkken, Haugen och Röthle, 2005, s. 143) 

 

Løkken, Haugen och Röthle (2005) menar på att ett mål för alla små barn bör vara att de skall få så många 

rörelseerfarenheter som möjligt, och för att det skall gå så måste de befinna sig i en sådan miljö som kan erbjuda 

det. Løkken et al. (2005) menar vidare att naturen är en sådan plats där det kan ske.  
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3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur fyra förskollärare beskriver sitt arbete med barns grovmotoriska 

utveckling i förskolan.  

3.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärarna begreppet motorik? 

 Vilka är förskollärarnas uppfattningar om grovmotorikens betydelse för barns utveckling? 

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med barns grovmotoriska utveckling inomhus? 

 Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med barns grovmotoriska utveckling utomhus? 
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4 Metod 

I följande kapitel redogör vi för val av metod, urval, genomförande, etiska utgångspunkter, trovärdighet och 

tillförlitlighet, presentation av respondenterna samt analys. 

 

4.1 Val av metod 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning som enligt Bjereld, Demker, och Hinnfors (2009) innebär att kvaliteter 

och egenskaper framhävs och respondenterna får möjlighet att delge sina egna uppfattningar. I undersökningen 

har vi försökt få svar på hur respondenterna tolkar och formar sin verklighet. Vi har valt att använda oss av 

enbart intervjuer för att få fram våra svar. Vi har även framställt en intervjuguide där intervjufrågorna har hög 

standardisering och låg struktureringsgrad. Enligt Patel och Davidson (2003) innebär standardisering hur 

frågorna blir utformade samt ordningen dessa ställs, medan strukturering innebär hur mycket utrymme den som 

blir intervjuad har att tolka fritt beroende på sin inställning eller tidigare erfarenheter. Det innebär att frågorna är 

ställda i samma ordning till varje intervjuperson samt att de öppna intervjufrågorna har lämnat så stort 

svarsutrymme som möjligt för att respondenterna får framföra sin personliga åsikt. (Patel och Davidson (2003).  

 

Enligt Bell (2006) finns det två olika sätt att notera svaren på vid en intervju, det första är ljudinspelning och det 

andra anteckningar. För att få göra en ljudinspelning krävs respondenternas tillstånd att få göra det. Bell (2006) 

anser vidare att vid godkännande av att spela in intervjuerna kan intervjuaren ägna full uppmärksamhet åt 

respondenternas svar och koncentrera sig mer på följdfrågor som kan behövas ställas. Lantz (2007) menar att det 

inte är lätt att ställa frågor, lyssna och anteckna samtidigt utan att det är ett stort hjälpmedel att kunna spela in 

intervjun. Enligt Bell (2006) är inspelning av intervjun bra då det möjliggör för intervjuaren att gå tillbaks och 

kontrollera exakta formuleringar i intervjuerna som eventuellt önskas citeras.  

 

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua fyra förskollärare där var och en arbetar på en avdelning där barnen är mellan 2,5-6 år. 

Förskollärarna arbetar på fyra olika förskolor och de är inte utvalda för att de specifikt arbetar med motorik, utan 

urvalet har skett baserat på vår geografiska placering i landet. Vilket enligt Bryman (2011) kan ses som ett 

bekvämlighetsval då vi väljer att söka personer som finns i närheten av oss. Nackdelen med att välja genom ett 

bekvämlighetsurval kan vara att personerna vi intervjuat inte arbetar med det vi vill få fram med studien och det 

kan då vara svårt att få tillräckligt med material. Personerna vi valt att intervjua har vi funnit genom att undersöka 

vilka förskolor som har avdelningar med barn mellan 2,5-6 år. Därefter har urvalet skett genom att finna en 

förskola som vi sedan tidigare inte känner till.  

 

4.3 Genomförande  

Kontakten med respondenterna har skett genom telefon, vi har först förklarat kort vad studien går ut på och 

därefter frågat om förskollärarna är intresserade att bli intervjuade. Intervjuerna har skett i de två olika 

kommuner som vi själva är bosatta i. Målet har varit att vi ska finna fyra respondenter som vi sedan tidigare inte 
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känner till, samt att vi inte har kännedom kring deras arbetssätt eller arbetsplats. Anledningen till det är att det 

eventuellt skulle kunna vara svårare att kritiskt granska de förskolor vi känner till jämfört med helt främmande. 

Att göra på just det här viset får vi belägg för av Repstad (1999) som menar på att det finns en risk att inte 

kritiskt granska de miljöer som sedan tidigare är kända för personen, samt att konkurrens och lojalitetsband kan 

påverka undersökningen.  

 

Vid framställningen av intervjufrågorna utgick vi ifrån våra fyra frågeställningar, det gjorde vi för att studien 

skulle nå sitt syfte. När intervjufrågorna var framtagna och vi var nöjda med dem, genomförde vi var sin 

pilotintervju med var sin förskollärare som vi sedan tidigare kände. Pilotintervjuerna gjorde vi för att se om vi 

behövde formulera om några frågor, samt om vi kunde få fram den information som behövs för att besvara vårt 

syfte samt frågeställningar. Dessutom kunde vi få reda på om någon av frågorna var irrelevanta och på så vis 

kunde tas bort. Enligt Patel och Davidson (2011) är det viktigt att genomföra en pilotintervju då det ges 

möjlighet att justera intervjun så att intervjun fungerar så bra som möjligt under själva undersökningen. Efter att 

pilotintervjuerna var utförda och transkriberade ansåg vi att de gav den information vi behövde men att vissa 

frågor behövdes formuleras om och plockas bort. Sedan tillförde vi en ny fråga då vi ansåg att intervjufrågorna 

inte räckte till för att få svar på vårt syfte, samt att vi delade in intervjufrågorna på individ-, samt 

organisationsnivå. Det gjorde vi för att frågeföljden skulle få en bra ordning och underlätta vid intervjuerna. Vi 

har därefter intervjuat två personer var, och varje intervju har skett på respondenternas arbetsplats. Det är 

respondenterna själva som har valt vilken plats de ville att intervjuerna skulle ske på. Intervjuerna har skett efter 

eller innan respondenternas arbetstid så vi har därför inte behövt ringa till respektive rektor för att få 

godkännande att intervjuerna äger rum. Platserna där intervjun har skett har varit tysta och varit en plats där vi 

suttit ostört, inte blivit avbrutna samt att vi har kunnat koncentrera oss enbart på intervjun och respondenterna. 

 

För att få fram så mycket material som möjligt från intervjuerna har vi spelat in dem med hjälp av diktafoner. 

Därefter transkriberade vi materialet till text, för att senare kunna skriva ut och analysera intervjuerna. Då någon 

av respondenterna var tveksam till att bli inspelad förtydligade vi att vi vill spela in för att kunna koncentrera oss 

mer på vad de sa, och att materialet bara kom att användas av oss själva som gjorde intervjun. Vi var noga med 

att förklara för respondenterna att vi kommer hantera materialet konfidentiellt genom hela arbetet och att de 

kommer få fiktiva namn i resultatet och då minskar risken att studien kan kopplas personligen till 

intervjupersonerna.  

 

4.4 Etiska utgångspunkter 

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer vilket innebär att vi följt fyra stycken 

krav, dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I studien har vi genom 

informationskravet upplyst den som blivit intervjuad att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet använde vi oss 

av då deltagarna fick bestämma när intervjun skulle ske samt att de kunde avbryta sin medverkan i intervjun när 

som helst. Konfidentialitetskravet brukade vi genom att hantera materialet vi samlat in konfidentiellt vilket 
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innebär att uppgifterna bevarats på sådant sätt att obehöriga inte kunnat få tag i dem. Det sista kravet som var 

nyttjandekravet använde vi oss av då resultatet av intervjuerna endast kommer att användas i denna studie. 

 

4.5 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2008) handlar trovärdighet om hur troligt eller sannolikt resultatet är. Då vi använt oss av 

intervjuer där förskollärarnas egna tankar och uppfattningar beskrivs, anser vi att vårt resultat är trovärdigt 

utifrån det material vi samlat in då vi inte har haft möjlighet att själva komma med personliga åsikter.  

 

Vi valde att inte ge ut våra intervjufrågor i förväg till respondenterna, för att svaren skulle bli så spontana som 

möjligt. Eftersom vi spelat in intervjuerna har det varit möjligt för oss att transkribera ordagrant och har kunnat 

använda oss av citat i resultatdelen för att tydliggöra det vi kommit fram till. Genom att använda oss av citat 

anser vi att trovärdigheten höjs.  

 

4.6 Presentation av respondenterna 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är ett av fyra allmänna huvudkrav vad gäller det etiska förhållningssättet vid 

forskning konfidentialitetskravet. Vilket innebär att deltagarna vid en undersökning inte skall kunna identifieras 

av andra än av forskarna. Vi väljer därför att benämna våra respondenter enligt följande: Lisa, Maria, Lovisa och 

Sandra. Samtliga har förskollärarutbildning och erfarenhet av att arbeta som förskollärare. 

 

Lisa arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 2,5-6 år. Hon har arbetat som förskollärare i nio år, men har 

varit utbildad i 12 år. Lisa har arbetat på sin avdelning i sex år och förskolan hon arbetar på är en natur och miljö 

förskola. Deras verksamhet är till stor del under året utomhus men på vinterhalvåret spenderar de lite mer tid 

inomhus. Verksamheten präglas av rörelse och naturkunskap. Lisa och hennes kollegor arbetar mycket med att 

barnen ska vara aktiva och lära sig om sin omgivning och natur. Förskolan har en stor gård som bjuder in till 

rörelse, de har nära till skogen och till de lekplatser som finns.  

 

Maria arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 4-5 år. Hon har arbetat som förskollärare i fem år och arbetar 

just nu på en förskola som är nystartad och som ligger centralt staden. Maria och hennes kollegor försöker att 

vara utomhus minst en gång per dag med barnen och då blir det oftast under förmiddagen. Då deras gård inte är 

färdig ännu går de med barnen till den närliggande skogen eller till någon lekplats, oftast försöker de variera 

ställen de besöker. Maria berättar att de har önskat att få en gård som bjuder in till rörelse och där barnen får 

chans att vara aktiva. 

 

Lovisa arbetar på en avdelning med barn i 5 års ålder. Hon har arbetat som förskollärare i tjugofyra år och har 

arbetat på sin avdelning i ett år. Hon har arbetat på samma förskola i alla år och har följt sin barngrupp sedan de 

var på den minsta avdelningen. Lovisas förskola har en stor och rymlig gård där de till stor del håller till, de 
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försöker att vara utomhus minst en gång om dagen. När de inte är på gården går de till skogen som ligger precis 

bakom förskolan. De går alltid till samma skog men försöker att variera ställena i skogen. 

 

Sandra arbetar på en avdelning med barn i åldrarna 3-6 år. Hon har arbetat som förskollärare i tjugofem år och 

har arbetat på avdelningen i tolv år. Sandra arbetar på en ”I Ur och Skur” förskola där verksamheten är förlagd 

utomhus. Förskolans gård är stor, rymlig och kuperad där de håller till på dagarna. Dagar då de inte befinner sig 

på gården går de till skogen som ligger precis intill förskolan. 

 

4.7 Analys 

När intervjuerna var genomförda och transkriberade skrev vi ut dem i pappersform för att lättare kunna 

analysera dem. Vi läste sedan varandras intervjutranskriberingar för att upptäcka eventuella likheter samt 

skillnader. Efter att vi själva läst igenom de olika intervjuerna bearbetade vi materialet tillsammans och började 

med att klippa ut svaren och kategorisera in dem efter våra frågeställningar. Därefter söktes det upprepade svar, 

skillnader och samband mellan svaren samt liknande reflektioner. Vi har jämfört skillnader och likheter med 

varandra för att få fram ett resultat som speglar vårt syfte. För att se skillnad på vem som sagt vad har vi valt att 

skriva ut intervjuerna i olika färger. På så vis har vi lättare haft kontroll på svaren under bearbetningen. Enligt 

Patel och Davidson (2011) är det också bra att föra anteckningar av tankar under tiden som materialet analyseras 

för att underlätta den slutliga bearbetningen. Under tiden som vi bearbetat och analyserat svaren har vi haft våra 

frågeställningar och syftet i åtanke hela tiden, för att se till att dessa blir besvarade. Bryman (2011) menar att när 

texten bearbetas så bryts texten ner till mindre delar vilket medför att det är lättare att kunna tolka materialet. 

Med hjälp av att dela in respondenternas svar i olika kategorier så fick vi en tydligare bild över vad förskollärarna 

uttryckte angående våra frågeställningar och utifrån det skrev vi vårt resultat. Resultatet bygger på vår 

bearbetning av materialet och är uppdelat utefter våra fyra frågeställningar. 
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5 Resultat 
I kapitlet presenteras resultatet som bygger på fyra intervjuer av förskollärare. Nedan redovisas resultatet av en 

sammanställning av intervjusvaren utifrån våra fyra frågeställningar. För att underlätta för läsaren vid citat 

benämns förskollärarna med fiktiva namn. I slutet finns det en sammanfattning av det resultat som vi kommit 

fram till. 

 

5.1 Förskollärarnas beskrivningar kring begreppet motorik. 

Studien visar att alla förskollärarna är överens om att begreppet motorik handlar om att röra sig samt använda sin 

kropp. De beskriver att motorik sker hela tiden och att det handlar om stora och små rörelser med kroppen. 

Sandra utvecklar sitt svar med att berätta att motorik egentligen är allt vi människor gör med vår kropp, både 

grov- och finmotorik samt allt som har med rörelse att göra. En av de intervjuade förskollärarna beskrev motorik 

som glädje och menade på att det ska vara roligt vid användandet av ordet motorik då det är ett så stort och 

laddat ord. 

Jag tycker man ska ha roligt när man använder sig utav ordet motorik, motorik är ett ganska laddat 
ord, att man ska kunna vissa saker med kroppen och man ska liksom vara tränad på vissa saker, och 
det funkar inte om man inte har roligt 

(Lisa) 
 
I studien framgår det att de fyra förskollärarna är överrens om att motorik är en naturlig del i barnens vardag och 

att barnens motorik utvecklas i stort sett hela tiden när de är aktiva och i rörelse. Alla anser att deras förskolor 

har stora förutsättningar till att barnens motorik har möjlighet till att utvecklas, då de har gårdar som bjuder in till 

rörelse samt att de har tillgång till lekplatser och skogen. Alla fyra anser att deras barngrupper har välutvecklad 

motorik och att de tror det beror på att barnen har möjlighet till att röra på sig. 

 
5.2 Förskollärarnas uppfattningar kring grovmotorikens betydelse för barns utveckling. 

Alla de intervjuade förskollärarna är överens om att grovmotoriken har stor betydelse för barns utveckling. De 

menar på att en väl utvecklad motorik hos barnen har en stor betydelse hela livet, då barnen orkar fokusera på 

andra saker än sin kropp.  

 
Den är viktig för att senare kunna sitta stilla, man lär ju sig inte att sitta still, utan barn har ju ett väldigt 
rörelsebehov och då är motoriken viktig så att de kan kontrollera sin kropp.                            

(Lovisa) 

 
Sandras uppfattning kring grovmotorikens betydelse är att den är viktigt och att barnen inte bör hoppa över 

några steg i utvecklingen. Hon specificerar inte vilka steg hon menar, men anser ändå att de är otroligt viktiga. 

Hon menar även på att det inte är några speciella tillfällen under dagen då barnen tränar på grovmotoriken, utan 

att det sker när de är igång under dagen då de leker. Lisa menar på att då barn har en välutvecklad motorik, orkar 

barnen mer och deras koncentrationsförmåga ökar. Lisa anser att då barnen “tröttat ut sig” grovmotoriskt, 

exempelvis genom att klättra, är de trötta på ett annat sätt, vilket enligt henne bidrar till att barnen kan 

koncentrera sig vid en samling alternativt en matsituation. Lisa anser även att vuxna skall vara med och leka med 

barnen, eftersom det finns barn som endast är med i leken då det är en vuxen närvarande. Maria anser att det är 
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viktigt att barn är aktiva och rör på sig då hon tror att barnen håller sig pigga och friska av det. Hon påpekar även 

att hon uppfattat att vissa forskare säger att en viss grovmotorisk utveckling krävs för att klara av skolarbetet, 

men att hon inte vet om det stämmer eller inte. 

 
Vi har alla ansvarsbarn som vi håller koll på, vad de behöver och så. Vi tittar på hur de springer, 
klättrar och tar sig fram.  

(Sandra) 
 

Sandra berättar också att om det är något barn som behöver träna på något extra så lägger de in det naturligt för 

hela barngruppen. Ett exempel som Sandra nämner är om något barn behöver utveckla sin balans kan 

förskollärarna göra en hinderbana eller liknande som innehåller just balans. De lägger alltså in det enskilt men 

ändå för hela gruppen. Det håller även Maria med om som också gör på liknande sätt om något barn behöver 

utveckla sin motorik. 

 

Alla fyra förskollärarna anser att barnen inte tänker på att de tränas genom leken. Lisa menar på att barn aldrig 

tänker på att de tränas utan att det viktiga är att vi gör det gemensamt och att det ska vara roligt. 

 
Några kanske tycker det är jätte jobbigt att gå till knytte platsen då får man hitta på olika saker ut 
medvägen som gör att det ska bli roligt.  

(Sandra)  

 

Sandra lägger till att om det är något som förskollärare bör ha med sig i bakfickan så är det att alla barn ska få 

chansen att nå ett visst mål. Målet är enligt henne att barnen bör tycka det är roligt att gå till de olika platserna de 

besöker.  

 

5.3 Förskollärarnas beskrivningar kring hur de arbetar med grovmotoriken inomhus. 

När vi nämner grovmotoriskt arbete inomhus är det ingen av de fyra förskollärarna som berättar att de aktivt 

arbetar med grovmotoriken inomhus, utan till en början tänker de bara att det sker genom utevistelsen samt i 

gymnastiksalen. Sandra och Lisa har liknande tankar när det gäller inomhusaktiviteterna, i och med att de båda 

arbetar på utomhusförskolor. Båda anser att barnen får mycket grovmotorisk utveckling genom att vara 

utomhus. Därför lägger de mindre vikt vid att planera grovmotoriska aktiviteter inomhus.  

 
Vi är inte så mycket inne. Vi tänker inte på att de behöver utveckla grovmotoriken inne då vi mest är 
ute. 

(Sandra) 
 

Sandra och Lisa vill påpeka att även om de inte har några planerade grovmotoriska aktiviteter inomhus så är 

barnen rörliga inomhus också, de får bland annat chans att springa, hoppa och skutta. Maria och Lovisa har till 

stor del inte några grovmotoriska aktiviteter inomhus på avdelningen, då de beskriver att de har för stora 

barngrupper och för små lokaler. Men när Maria har aktiviteter som riktar sig mot utveckling av grovmotoriken 

sker det genom rörelsesånger samt bygge med stora klossar. Lovisa menar på att barnen bygger och konstruerar 

inomhus och att det kommer med grovmotorik i de aktiviteterna. Barnen hos Lovisa har även tillgång till en stor 

scen samt musikhörna, där de “leker melodifestival”, dansar och rör sig till musiken. 
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Det är ju klart att de rör sig inne också, vi sitter ju inte still vid ett bord hela tiden utan de leker ju. 
 

(Lovisa) 
 

Alla fyra förskollärarna går till närliggande gymnastiksalar där de exempelvis har hinderbanor och rörelselekar. 

Detta för att kunna främja grovmotoriken året om. Lovisa och Maria nämner båda att de går med barnen till 

gymnastiksalen en gång varannan vecka eftersom de har så pass små lokaler på avdelningen. Sandra och Lisa 

använder sig endast av gymnastiksalen vintertid då de under större delen av året tillbringar sin tid utomhus och 

anser att barnen får sin motoriska utveckling genom utevistelsen, men att de under vinterhalvåret är i behov av 

att vara i gymnastiksalen då de båda upplever att barnen behöver utveckla motoriken året om. 

 

5.4 Förskollärarnas beskrivningar kring hur de arbetar med grovmotoriken utomhus. 

Alla förskollärarna använder sig av skogen mer eller mindre. Lisa och Sandra som arbetar på var sin 

utomhusförskola använder sig av skogen som en naturlig del av verksamheten. Barnen stöter under utevistelsen 

på olika underlag som ger grovmotoriska utmaningar. Sandra menar på att skogen är som en naturlig rörelsebana 

precis som när de bygger en hinderbana i gymnastiksalen. Barnen springer omkring, klättrar på stockar och 

omkullfallna träd samt kan kana ner från bland annat stenar.  Lisa tänker liknade som Sandra att skogen är som 

en naturlig rörelsebana för barnen. Lisa och hennes kollegor lägger stor vikt i att utemiljön i sig är en del i 

verksamheten och att det är viktigt att se till att barnen får uppleva nya och olika miljöer. Då det ger nya 

utmaningar och hinder som barnen ska klara av. Lisa menar på att det är viktigt att främja olika miljöer för när de 

testat allt och klarat av alla hinder på en plats är det inte längre utmanade för dem och de utvecklas inte. 

 
Får barnen välja själva, kanske de vill vara här på gården, men det är inget utmanade för dem. När de 
har testat allt här på gården blir det inget utmanande längre. 

(Lisa) 
 

De enstaka gångerna som Lovisa går till skogen med sin barngrupp brukar de ha någon form av planerad 

aktivitet. Dessa aktiviteter kan bland annat innehålla matematiska rörelseaktiviteter, där barnen till exempel ska 

“hoppa över tre stenar”. Till större del under skogsvistelsen låter de barnen leka fritt. Maria tänker som Lisa då 

även hon anser att förskollärarna bör se till att barnen får vistas i olika miljöer samt terränger. Maria har en egen 

målsättning där hon vill ha aktiva och skitiga barn. Hon säger bland annat: 

 
Ju skitigare de är, desto roligare har de haft. Då har de inte bara stått stilla och hållit fröken i handen, 
utan de har grävt, klättrat och cyklat. 

(Maria) 

 
Sandra anser att deras gård bidrar till mycket motorikträning då de har en väldigt kuperad gård. På gården finns 

det olika nivåskillnader (backigt, plant), olika underlag (gräs, plattgång), sedan har de stubbar och stenar som 

barnen kan klättra och balansera på. Till stor del består motorikträningen av en naturlig del i vardagen då de är 

utomhus mycket och där gården har varierat underlag som utmanar barnen motoriskt. 
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Alla fyra förskollärarna nämner i intervjuerna att de försöker variera sig och gå till olika lekplatser samt olika 

platser i skogen vid utevistelserna.  

 

Till stor del är det egentligen igen av de fyra förskollärarna som har medvetet planerade aktiviteter som främjar 

barns grovmotorik, då de anser att motoriskträning är en naturlig del i barnens vardag i verksamheten. Däremot 

är de alla överrens om att barnens motorik tränas dagligen när de är aktiva och i rörelse. Alla fyra anser att deras 

barngrupper har välutvecklad motorik och att den främjas så länge barnen får vara aktiva och vistas i varierande 

miljöer. Lovisa menar på att de inte har så mycket planerad aktivitet på gården då barnen är så duktiga på att leka 

själva. Lovisas barngrupp rör sig fritt på gården där de cyklar, klättrar och jobbar mycket med att gräva och bygga 

och att barnen där jobbar med sin grovmotorik. 

 
Ibland leker vi lekar ute och så, men de är så duktiga på att leka själva så det blir inte så mycket 
planerad aktivitet på gården precis. 

(Lovisa) 
 

Även Sandra och Lisa som båda arbetar på verksamheter som är inriktade på utomhuspedagogik upplever att de 

inte har planerade aktiviteter som inriktar sig direkt på barnens grovmotorik. Motoriken är för dem är en naturlig 

del i verksamheten och deras barn stöter på olika underlag och nya utmaningar hela tiden som tränar deras 

motorik. 

 
Vi arbetar väldigt mycket med skogen och naturen som hjälpmedel i vår grovmotorik, så det finns 
väldigt goda förutsättningar för barnen att utvecklas grovmotoriskt, då det är en naturlig del i deras 
vardag. 

(Lisa) 

 
Lisa och hennes kollegor försöker se till så att barnen har välutvecklad grovmotorik och är därför delaktiga i det 

barnen gör och försöker hålla barnen aktiva och i rörelse. Lisa menar på att motorik tränas hela tiden så länge 

barnen är i rörelse och helst av allt utvecklas motoriken när de är tillsammans i grupp och i leken när de har roligt 

tillsammans. 

 

Maria arbetar medvetet med att främja barn motorik då hon alltid försöker att hålla sin barngrupp aktiv och hon 

engagerar sig i det barnen gör, men hon menar på att de inte har så många planerade aktiviteter där de tänker på 

att det just är motoriken som tränas. Utan att den kommer som en naturlig del i vardagen när de går till olika 

platser, när de leker på gården eller på en lekplats. Hon anser att barnen har bra förutsättningar till att utvecklas 

grovmotorisk på förskolan men att det kommer bli bättre när deras gård blir klar. 

 
Vi har önskat mycket saker där barnen ska få möjlighet att röra på sig, så som cykelbana, 
klätterställning och lite sånt där. Vi har försökt tänka på saker som bjuder in till rörelse. Så att barnen 
kan vara aktiva. 

(Maria) 

 

5.5 Sammanfattning av resultatet: 

Förskollärarna beskriver att begreppet motorik handlar om rörelser och användandet av sin kropp. De menar att 

motorik sker hela tiden och omfattar både stora och små rörelser. Förskollärarna är alla överrens om att motorik 
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är en naturlig del i vardagen och att den utvecklas hela tiden så länge kroppen är i rörelse. Sedan är alla överrens 

om att grovmotoriken har betydelse för barns utveckling, och att en välutvecklad motorik hjälper barnen att 

kontrollera sin kropp vilket medför att de har lättare att till exempel sitta stilla. Förskollärarna beskriver på 

liknande sätt att om motoriken är välutvecklad slipper barnen lägga energi på att kontrollera sin kropp och kan 

därmed vara delaktiga i det som sker runt omkring sig och koncentrationsförmågan ökar. Alla fyra anser att barn 

utvecklar sin motorik genom leken men att barn aldrig tänker på att motoriken utvecklas. Det är ingen av de fyra 

förskollärarna som arbetar aktivt med grovmotoriken inomhus förutom när de är i gymnastiksalen, där använder 

sig av hinderbanor och rörelselekar. Sandra och Lisa tillbringar så mycket tid utomhus och får sin grovmotoriska 

träning där och anser inte att barnen behöver arbeta med det inomhus. Lovisa och Maria tillbringar mer tid 

inomhus än Sandra och Lisa och de menar på att de inte har några specifika aktiviteter som utvecklar barns 

motorik, men alla fyra påpekar att barnen inte är stilla sittandes bara för att de är inomhus. Alla förskollärarna 

använder sig till stor del av skogen som underlag för den grovmotoriska utvecklingen Sandra och Lisa tillbringar 

större delen av verksamheten utomhus och i skogen, medan Maria och Lovisa tillbringar minst ett tillfälle om 

dagen utomhus och någon gång i veckan går de till skogen. Då Sandra och Lisa arbetar på förskolor som är 

inriktade på utomhuspedagogik anser de att barnens grovmotorik utvecklas hela tiden och är en naturlig del i 

barnens vardag. De menar på att barnen under utevistelsen stöter på olika underlag och grovmotoriska 

utmaningar så som att gå på ojämn terräng eller hoppa över stockar och stenar. Alla förskollärarna tycker att det 

är viktigt att barnen får vistas i olika miljöer, de försöker att variera platserna de går till för att de ska få möta nya 

utmaningar. Det gör de bland annat genom att gå till olika platser i skogen samt variera lekplatserna de besöker. 

En av förskollärarna använder sig till största del av sin gård. De fyra förskollärarna har få planerade aktiviteter 

där de tänker på att det är just grovmotoriken som utvecklas. De anser att motoriken utvecklas genom rörelse 

och att rörelse är en naturlig del i vardagen, förskollärarna lägger istället fokus på att barnen ska hålla sig aktiva 

under dagen. 
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6 Diskussion  

I kapitlet för vi en diskussion kring metoden, resultatet samt avslutar med förslag till fortsatt forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien har varit att få fram hur fyra förskollärare beskriver sitt arbete med barns grovmotoriska 

utveckling i förskolan, därför valde vi att göra en kvalitativ undersökning som enligt Bjereld et al. (2009) innebär 

att kvaliteter och kunskaper framhävs. Vi är nöjda med valet av metod i undersökning då vi har fått höra 

förskollärarnas egna beskrivningar och vi har fått en insikt i deras arbetssätt. Vårt tillvägagångssätt har varit 

kvalitativa intervjuer och vi hade till en början svårt att välja standardisering och struktureringsgrad som vi skulle 

använda oss av vid intervjuerna. Både på grund av att vi inte har så stor erfarenhet av intervjuer och att vi inte 

var säkra på vilken standardisering och strukturering som skulle passa vår undersökning 

 

Då det enligt Bryman (2011) skett ett bekvämlighetsurval, eftersom respondenterna valdes utefter vår geografiska 

placering, anser vi att det är en av anledningarna till att vi fått fram mindre material till studien än vad vi från 

början antog att vi skulle få. Våra uppfattningar har sedan tidigare erfarenheter varit att förskollärare i allmänhet 

arbetar med barns grovmotoriska utveckling men hade vi fått möjlighet att göra om studien från början hade vi 

valt att söka efter förskollärare som arbetar konkret med just barns grovmotorik. Vi upplever att vi har fått fram 

material för att besvara vårt syfte och frågeställningar dock är resultatet något tunt vilket vi är väl medvetna om.  

 

För att inte missa viktigt information från intervjuerna valde vi att spela in dem med en diktafon. Enligt Bell 

(2006) är det bra att spela in intervjuerna då det är lättare att koncentrera sig på respondenternas svar och därmed 

blir det lättare att komma fram till följdfrågor. Vi håller med Bell (2006) att det var lättare att fokusera på 

respondenterna men upplever att vi hade och fortfarande har för lite erfarenhet av intervjuer. På så vis missade vi 

att ställa vissa följdfrågor som hade kunnat vara till hjälp vid framställningen av vårt resultat. Att spela in 

intervjuerna har hjälpt oss vid framställningen av resultatet, då vi använt oss av citat samt att vi hela tiden har 

haft respondenternas egna åsikter och uppfattningar kring intervjufrågorna. Enligt oss finns det en större risk 

som intervjuare att komma med egna åsikter och tolkningar i fall intervjuerna inte är inspelade, på grund av att de 

som intervjuat eventuellt inte har hunnit med att anteckna allt som sagts och därmed tolkar utifrån egna 

erfarenheter.  Eftersom vi spelade in intervjuerna har vi på så vis inte haft möjlighet att få in egna åsikter i 

resultatet.  

 

Innan vi gjorde intervjuerna som resultatet bygger på, genomfördes två pilotintervjuer, för att få fram om 

frågorna besvarade våra fyra frågeställningar. Vi får belägg från Patel och Davidson (2011) att det är viktigt att 

genomföra pilotintervjuer då det ger möjlighet att justera intervjuguiden. Efter pilotintervjuerna skedde det vissa 

ändringarna i intervjuguiden vilket bidrog till att frågorna fortlöpte bättre och vi anser att intervjun flöt på bra. Vi 

anser i efterhand att vi borde ha gjort en pilotintervju på den nya intervjuguiden för att kontrollera om de nya 
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frågorna besvarade våra fyra frågeställningar. Vi upplever att vi hade behövt göra en noggrannare analys av 

pilotintervjuerna för att upptäcka den svaghet som vi senare fann under resultatskrivningen. Vi stötte på 

svagheten under tiden som vi analyserade svaren och delade in dem under frågeställningarna. Då märkte vi att 

vissa frågor inte passade in under någon av dessa, vilket vi från början trodde att de skulle göra. Om vi hade gjort 

fler pilotintervjuer samt gjort en noggrannare analys av dem skulle vi möjligen funnit svagheten som eventuellt 

hade bidragit till att vi fått fram mer material. Fler pilotintervjuer hade eventuellt bidragit till att vi själva blivit 

bättre på att intervjua, och därmed kommit på fler följdfrågor under intervjuernas gång. 

 

Analyseringen av intervjuerna var till en början ganska svår att påbörja, men efter att vi klippt ut svaren från de 

transkriberade intervjuerna kunde vi dela in svaren under våra fyra frågeställningar. Då vi som sagt märkte att 

vissa frågor var överflödiga anser vi i efterhand att vi borde ha lagt mer tid på att utforma intervjuguiden samt 

varje fråga. Då hade vi kunnat minska ner antalet frågor och istället förberett fler följdfrågor som skulle 

komplettera de frågor som vi använde oss av. När intervjuerna var genomförda ansåg vi till en början att det 

kändes bra och att dessa skulle ge mycket material till resultatet, men under analysen och framställningen av 

resultatet upptäckte vi att vissa av svaren som skulle vara till grund för frågeställningarna, inte var tillräckligt 

utförliga då vi missat att ställa självklara följdfrågor. Men då tiden inte räckte till för att komplettera materialet 

valde vi att gå vidare. Pilotintervjuerna ligger inte som grund för vårt resultat men som vi tidigare nämnt anser vi 

att vi borde analyserat dem mer, för att se att intervjuerna verkligen räckte till för att få ett så utförligt resultat 

som möjligt. Hade vi analyserat pilotintervjuerna mer och ändrat om dessa, kunde vi eventuellt fått fram 

ytterligare material för att stärka resultatet. Men vi anser inte att resultatet hade skiljt sig så mycket mot vårt 

nuvarande, då vi i resultatet kan se att de fyra förskollärarna arbetar relativt lika och att de har liknande 

beskrivningar kring sitt arbete med barns grovmotoriska utveckling. Men däremot anser vi att ifall vi valt ett 

annat urval hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

Förskollärarna beskriver att begreppet motorik handlar om rörelser och användandet av sin kropp. Sigmundsson 

och Pedersen (2004) beskriver motorik på liknade sätt då de menar att motorik till större del omfattar allt som 

har med rörelse att göra men att den är svår att definiera. Då motorik i sig är svår att definiera valde vi att ha med 

denna frågeställning för att vi ville få en uppfattning kring hur förskollärarna beskriver motorik. Vi upplever att 

det hade varit svårt att fråga förskollärarna om barns grovmotoriska utveckling om vi inte hade undersökt om de 

visste vad motorik är för något. Svaren vi fått kring begreppet motorik är inte utförliga och förskollärarna har till 

stor del beskrivit det på samma sätt. Men de har ändå fört fram sina tankar kring vad motorik är för dem och 

därför anser vi att frågeställningen är besvarad. Vi anser att det är viktigt att förskollärarna är bekanta med 

begreppet motorik och att de vet vad det innebär, då vi genom forskning kan se att motoriken är en viktig del i 

barns utveckling. En forskning som styrker våra tankar är bland annat Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) 

som menar på att grovmotoriken är grundläggande för barns utveckling. 
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Studien visar på att alla fyra förskollärarna är överens om att motoriken är viktig för barns utveckling och att det 

har betydelse för barnen senare i livet. Det kan vi styrka genom Ericsson (2005) som skriver att rörelse har stor 

betydelse för människans utveckling och att det stärker vår benstomme, förbättrar balans och 

koordinationsförmåga vilket leder till bättre självförtroende och kunskap om vår omvärld. Vår uppfattning av 

förskollärarnas svar är att de är medvetna om att en välutvecklad motorik är viktig för barnen men det var 

egentligen inte någon av förskollärarna som utvecklade sitt svar och konkret svarade på varför de tyckte så. I 

resultatet kan vi se att förskollärarna anser att barnen utvecklar sin motorik genom lek och det här kan vi styrka 

genom Langlo Jagtøien et al. (2002) som anser att barn genom rörelselek tränar sin motorik. Både på grund av att 

leken i sig är en upplevelse samt ett underlag för lärande i allmänhet. 

 

I studien framgår det att ingen av de fyra förskollärarna arbetar aktivt med grovmotoriken inomhus förutom när 

de är i gymnastiksalen. Det finns blandade orsaker till varför de inte arbetar med det, men två av förskollärarna 

har utomhuspedagogik och de andra två anser att de har för små lokaler samt för många barn. Ericsson (2005) 

skriver att vid trånga miljöer finns det risk att förskollärarna upplever att det lätt kan bli stökigt, kaos, rörelse och 

ljud, och att de därför vill att barnen håller sig till aktiviteter som är mindre utrymmeskrävande. Men vidare 

menar Ericsson (2005) att det inte kan bli ordning utan lite kaos. Vi håller med Ericsson (2005) och anser att det 

är vanligt att förskollärare vill ha en lugnare miljö inomhus. I studien kan vi se att förskollärarna inte arbetar 

specifikt med grovmotoriken inomhus och vi tror det kan bero på att de upplever att grovmotoriska aktiviteter 

lätt blir högljudda, livliga och kräver för mycket utrymme. Våra uppfattningar är att förskollärarna inte tänker på 

att barnen i själva verket utför grovmotoriska aktiviteter dagligen inomhus då det är en mer stillsam miljö, men 

enligt Nordlund et al. (2006) går inomhusmiljön anpassas på så vis att barnen själva får hämta, lämna, städa 

undan med mera i leken vilket stimulerar grovmotoriken. Under studien har vi förstått att förskollärarna ser 

utomhusmiljön som den plats där grovmotoriken utvecklas och när vi nämner inomhus går förskollärarnas 

tankar till gymnastiksalen. Där använder de sig av hinderbanor och mycket rörelse vilket stimulerar barns 

grovmotoriska utveckling. Vi tycker att gymnastiksalen är ett ypperligt tillfälle att låta barnen leva ut och vara i 

rörelse, men vi tycker också att förskollärarna ska vara medvetna om att det går att utforma inomhusmiljön på så 

vis att den stimulerar barns grovmotorik. Samt att förskollärarna inte skall vara rädda för att planera 

grovmotoriska övningar inomhus då det är fullt möjligt att göra det. 

 

I studien kan vi se att alla förskollärarna är ute på respektive förskolas gård samt går till skogen. Alla anser att 

barnen ska få vistas i olika miljöer och tre av förskollärarna går regelbundet varje vecka iväg med barnen till olika 

platser. Anledningen till att de anser att barnen ska få vistas i olika miljöer beror på att de tycker att barnen ska få 

stöta på nya utmaningar hela tiden och att de därigenom utvecklas grovmotoriskt. Här drar vi en parallell till 

Langlo Jagtøien et al. (2002) som menar på att när omgivningen är stimulerande förbättrar barnen sina 

rörelsemönster. Det håller vi med om då vi anser att barn bör få stöta på olika underlag för att de då måste 

utmana sina rörelseerfarenheter som i sin tur utvecklar grovmotoriken. Ellneby (2003) skriver att barn som vistas 

mycket utomhus har en starkare kropp och att de ofta har bättre balans än de barn som inte befinner sig lika 
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mycket utomhus. Det här anser vi styrker våra uppfattningar kring att barn som fått möjlighet till att utmana sina 

rörelseerfarenheter har en mer välutvecklad grovmotorik. 

 

Vi har i studien fått fram att förskollärarna inte har så många planerade aktiviteter som i sig utvecklar barns 

grovmotorik, då de anser att motoriken utvecklas genom rörelse, och att rörelsen är en naturlig del i barns vardag 

på förskolan. Ericsson (2003), Folkhälsoinstitutet (1997), Langlo Jagtøien et al. (2002) samt Sandborgh-

Holmdahl och Stening (1993) anser att ifall barn inte får tid att träna sin motorik kan det leda till understimulans, 

och att alla barn därför bör få tid till att träna sin grovmotorik. Även om förskollärarna beskriver att barnen har 

välutvecklad motorik samt att de får röra på sig, anser vi ändå att de bör anordna planerade motoriska övningar 

där barns grovmotorik stimuleras. Det anser vi för att förskollärarna enklare ska upptäcka om det är någon i 

barngruppen som behöver öva på något specifik inom grovmotoriken, så som balans eller koordination. 

Förskollärarna i studien arbetar mycket med att hålla barnen i rörelse och är själva aktiva och leker med dem. 

Enligt vår uppfattning är det en viktig del i barns grovmotoriska utveckling, att de blir uppmuntrade till lek och 

rörelse samt att förskollärarna är förebilder för barnen och har roligt tillsammans med dem. Det kan vi styrka 

genom det Mellberg (1993) och Ericsson (2005) skriver, de menar på att det är viktigt att förskolläraren är med 

och leker in lärandet tillsammans med barnen. Vidare menar de att i den fria leken utvecklas barnens rörelser, 

därför är det viktigt att barnen får tid till fri lek.  

 

I studien kan vi se att förskollärarna använder sig av skogen som underlag för den grovmotoriska utvecklingen 

eftersom de anser att skogen har många möjligheter till stimulans. De anser att barnen stöter på olika utmaningar 

i skogen där de måste lära sig att kontrollera sin kropp och att de får nya rörelseerfarenheter. Det här kopplar vi 

till Løkken et al. (2005) som menar att ett mål för alla barn bör vara att de skall få så många rörelseerfarenheter 

som möjligt. För att det skall ske måste de befinna sig i en miljö som kan erbjuda det, en sådan plats kan 

exempelvis vara naturen. Vi själva anser att skogen är ett utmärkt ställe där barnen kan utvecklas grovmotoriskt 

och att det bör vara en naturlig del i verksamheten att gå dit. I skogen stöter barnen på olika underlag samt 

hinder som då kan utveckla deras grovmotorik. Förskollärarna i studien ser skogen som en del i verksamheten 

och att miljön i skogen är som en naturlig rörelsebana för barnen. Vilket vi anser är ett bra sätt att se skogen på 

då även vi anser att förskollärare bör se skogen som en möjlighet till att utveckla barns grovmotorik. 

 

Vi har märkt att det pratas mycket på förskolan om att motoriken är viktig för barn, men vi hade ingen riktig 

uppfattning kring varför eller hur mycket förskollärarna arbetade medvetet med att utveckla barns grovmotorik. 

Vi har nu genom studien fått större förståelse för varför motoriken spelar roll i barns utveckling och varför det är 

viktigt att arbeta med. Innan studien påbörjades trodde vi att förskollärare i allmänhet arbetade mer medvetet 

med att utveckla barns grovmotoriska utveckling än vad vi i studien har fått fram. Men vi har genom resultatet 

samt tidigare forskning fått fram att den viktigaste faktorn för att barns grovmotorik ska utvecklas är att de är i 

rörelse och att de uppmanas till att vara aktiva samt får nya rörelseerfarenheter. 
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En av alla de delar som vi tog upp i bakgrunden men inte frågade de fyra förskollärarna om är förskollärarnas 

roll i barns grovmotoriska utveckling. Det här området känns viktigt för oss blivande förskollärare då vi i vår 

yrkesroll bör tänka på att utveckla grovmotoriken hos barn som befinner sig i förskoleverksamheten. Grindberg 

och Langlo Jagtøien (2000) anser att då barn har ett stort behov av lek och rörelse bör förskollärarna organisera 

en vardag som tar hänsyn till barns behov. Det håller vi med om då förskollärarna i studien inte arbetade specifik 

med att utveckla grovmotoriken hos barnen utan istället hade aktiviteter som syftade till andra delar i läroplanen. 

Vi håller med respondenterna när de menar på att grovmotoriken utvecklas när barn är i rörelse. Men vi anser att 

förskollärarna bör planera in fler aktiviteter som främjar grovmotoriken, då vi upplever att grovmotoriken 

hamnar vid sidan av de andra delarna i läroplanen. 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98, rev.2010) står det att: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

(Skolverket, 2013, s. 10) 
 

Citatet ovan är den del i läroplanen där det specifikt handlar om motorik som förskolan skall sträva efter att 

uppnå. Därför valde vi att fråga de fyra förskollärarna i studien hur de förverkligar det som står i läroplanen. Alla 

fyra ansåg att de följde det som står i läroplanen men att det inte är det som de lägger mest kraft på i läroplanen. 

En av förskollärarna berättade att hon ansåg att hennes arbetslag absolut förverkligar det som står i läroplanen 

men att de istället får lägga mer tid till de andra delarna i läroplanen istället. Vi anser att grovmotorik är ett 

område som är relativt enkelt att utveckla då allt barnen gör på förskolan kan främja denna till viss del. Vi tycker 

att förskollärarna bör se de möjligheter som finns till grovmotorisk utveckling i varje situation i barnens vardag. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

För fortsatt forskning kring grovmotorik tycker vi det skulle vara intressant att intervjua barn och undersöka hur 

deras tankar ser ut kring grovmotoriken och när de anser att den utvecklas. Är barnen medvetna kring vad 

grovmotorik är och hur den utvecklas? Det skulle det även vara intressant att observera hur det ser ut i 

verksamheterna, för att undersöka om det stämmer överrens med förskollärarnas beskrivningar kring sitt arbete 

med barns grovmotorik. Ett sista område som skulle vara intressant att undersöka är hur förskollärarna ser på sin 

roll kring barns grovmotoriska utveckling. 
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Intervjuguide 
 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare ? 

 Vilken ålder har barnen på avdelningen ? 

 Hur länge har du arbetat på denna avdelning? 

 Vad är motorik för dig? 
 
Organisationsnivå: 
 

 Har ni i arbetslaget något kontinuerligt återkommande tillfälle för grovmotoriksträning i 
verksamheten? Vad gör ni pedagoger i så fall med barnen?  
 
 

 Hur anser ni att ni arbetar med barns grovmotoriska utveckling inne ? 

 

 Hur anser ni att ni arbetar med barns grovmotoriska utveckling ute ? 

 

 Vilka förutsättningar finns det för barnen att utvecklas grovmotoriskt på er förskola?  
 

 

 Hur förverkligar ni det om står om motorik i Lpfö98/10: ”Förskolan ska sträva efter att varje 
barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 
vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.”? 
 

 
Individnivå: 

 

 Arbetar du medvetet med att utveckla barns grovmotorik?  
-  På vilka sätt arbetar du med barns grovmotorik? 
 
 

 Vid vilka tillfällen under dagen anser du att barnen får träna sin grovmotorik? Vad är det i dessa 
moment som tränar grovmotoriken? 
 
 

 Hur är din uppfattning kring om grovmotorik är viktig för barns utveckling eller inte?  
 
 

 På vilket sätt kan du som pedagog stimulera barns grovmotoriska utveckling på ett naturligt sätt 
där de själva inte tänker på att de ”tränas” 

 


