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Abstrakt 
"The forest provides so much more than a regular preschool yard" 

A qualitative study of preschool teachers’ talk thoughts concerning the work on 

children's motor development in the close by outdoor environment 

 

Studien behandlar förskollärares tankar kring hur de arbetar med barns motorik i den 

närliggande utomhusmiljön. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare med 

stort engagemang för utomhusaktiviteter främjar alla barns motoriska utveckling i 

utomhusmiljön. Studien utgår från två frågeställningar: 

 

Vilka konkreta fysiska aktiviteter i den närliggande utomhusmiljön tycker de 

intervjuade förskollärarna fungerar väl för att stimulera barns motorik och varför? 

 

Vilka effekter talar de intervjuade förskollärarna om att dessa aktiviteter ger? 

 

Genom att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med två olika 

förskollärare från samma förskola har vi samlat in vår empiri. Resultatet visar att 

förskollärarna inte planerar några särskilda motoriska aktiviteter utan de använder sig 

istället av den närliggande utomhusmiljön, både den uppbyggda och den naturliga, för 

att stimulera barnens motorik. Vidare visar resultatet att förskollärarna ser relationerna 

som en grund för att kunna stimulera samtliga barn motoriskt. Resultatet visar också att 

förskollärarna enbart ser positiva effekter av aktiviteterna. Förskollärarna 

uppmärksammar årstidernas påverkan på verksamheten och de är medvetna om att 

verksamheten inte ser likadan ut på vinterhalvåret som resten av året, särskilt då det 

gäller finmotoriska aktiviteter. 

 

Nyckelord 
Motorik, utomhuspedagogik, utomhusmiljö, förskola 
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 Inledning 
Vårt intresse för rörelse har länge funnits, eftersom vi båda har spelat innebandy och 

fotboll under en lång tid. Under vår utbildning till förskollärare har våra tankar om 

rörelse utvecklats då vi har diskuterat mycket angående barns motoriska utveckling och 

vikten av den. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU)  har vi tagit del av hur 

förskollärare arbetar med och talar om barns motoriska utveckling. Vi har också noterat 

skillnader i arbetssättet kring detta hos de olika förskollärarna. Därför väcktes vårt 

intresse om hur och varför förskollärare arbetar med barns motoriska utveckling. 

 

I förskolans läroplan, Lpfö 98 rev. 2010 (Skolverket 2016a:10), står det att ”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”. En tolkning är att läroplanen uppmanar förskollärare att se ett samband 

mellan motorik, hälsa och välbefinnande. Samtidigt blir det allt vanligare att ungdomar 

sitter mer still än tidigare. Den vanligaste fritidsaktiviteten barn och unga har är att titta 

på tv eller att spela dator (Schäfer Elinder & Faskunger 2006). En fritid med mycket 

stillasittande och otillräckliga fysiska aktiviteter ökar risken att drabbas av sämre hälsa 

(Folkhälsomyndigheten 2016). Unga personer som engagerar sig i fysiska aktiviteter har 

också större chans att fortsätta med det när de blir vuxna (Telama, Yang, Viikari, 

Välimäki, Wanne & Raitakari 1997). 

 

Vi är av den uppfattningen att motorik påverkar barns välbefinnande. Genom att barn 

får en god motorisk grund att stå på ges möjligheter till att utveckla andra färdigheter 

som exempelvis självförtroende, social och kognitiv förmåga. Det finns många studier 

som pekar på att motoriken ligger till grund för dessa kompentenser. 

 

I Allmänna råd med kommentarer för förskolan (Skolverket 2016b) står det att en 

varierad utomhusmiljö ger goda förutsättningar för barns motoriska utveckling. Grahn, 

Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) menar att barn som vistas utomhus i 

en miljö med mycket inslag från naturen får betydligt bättre motorik än barn som inte 

har tillgång till detta. Fortsättningsvis skriver författarna att barn som vistas i en 

varierad utomhusmiljö får både bättre balans och fin- och grovmotorik. Szczepanski 

(2008) poängterar att utomhusmiljön kan öppna upp för lärande kring bland annat fysisk 

aktivitet, kropp och hälsa. 

 

Med avstamp i förskolans styrdokument, den aktuella samhällsdebatten kring fysisk 

aktivitet och våra egna tankar kring ämnet behandlar denna studie hur förskollärare ser 

på, och arbetar med barns motoriska utveckling. Vi hoppas att detta arbete bidrar till 

mer förståelse allmänt kring motorik och hur förskollärare kan arbeta för att stimulera 

barns motoriska utveckling. 
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 Bakgrund 
Under denna rubrik redogörs begreppen motorik, motorisk utveckling, 

utomhuspedagogik samt vilka positiva effekter som kopplas till motorisk utveckling. 

 

2.1 Motorik 
Motorik som begrepp omfattar flera olika hjärnfunktioner på olika nivåer. Dessa 

funktioner bildar tillsammans vår totala rörelsekapacitet (Ericsson 2005). Motoriska 

rörelser kan delas in i två olika kategorier, grovmotoriska och finmotoriska. 

Grovmotorik är en samlingsbeteckning av de stora rörelserna, som till exempel krypa, 

stå, gå, klättra och hoppa. Finmotorik är rörelser som görs med händerna, munnen och 

ögonen, som till exempel sy, skriva och klippa (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). 

 

Motorisk utveckling innebär färdigheter som ett barn skapar sig genom förflyttningar 

och rörelser (Annerstedt 1988). Ericsson (2003a) menar att den motoriska utvecklingen 

hos barn följer ett mönster av faser och stadier. Detta mönster är likartat för alla barn. 

Barn går igenom olika faser: reflexrörelser, symmetriska rörelser, viljestyrda, 

motiverade och differentierade rörelser samt automatiserade rörelser (Holle 1987). 

Reflexrörelser är något som alla barn föds med och är viktiga då barnen behöver kunna 

röra på sig från första stund. Några exempel på dessa reflexrörelser är röra, gripa och 

suga. Symmetriska rörelser är rörelser som utförs av båda hjärnhalvorna samtidigt, som 

till exempel att klappa då barnen använder båda händerna. Viljestyrda, motiverade och 

differentierade rörelser är de rörelser som barnen själva tänker ut och genomför. De 

automatiserade rörelserna sker när barnen inte behöver tänka på vad de ska göra, till 

exempel när barnen har lärt sig att cykla. Utvecklingen av motoriken går att påverka 

genom träning (a.a). 

 

2.2 Positiva effekter av motorisk utveckling 
2.2.1 Kognitiv utveckling 

Barns kognitiva förmåga kan kopplas samman med den motoriska utvecklingen och 

målet är att flera funktioner hos barn kan vara igång samtidigt utan att störa varandra. 

Genom att barn får erfarenheter av att röra på sig samtidigt som instruktioner ska tas in 

kan barnet få träning i att utföra flera funktioner samtidigt. När en motorisk rörelse har 

blivit automatiserad kan barnet utöva rörelsen samtidigt som barnet kan koncentrera sig 

på någonting annat. Ett exempel på detta är när ett barn skriver och inte behöver 

fokusera på hur bokstäverna formas och i vilken ordning de ska komma, utan istället 

kan koncentrera sig på innebörden i vad som skrivs (Grindberg & Langlo Jagtøien 

2000). 

 
2.2.2 Koncentrationsförmåga 

Nordlund, Rolander och Larsson (1989) skriver att alla människor behöver röra på sig 

för att kunna koncentrera sig en längre stund. För barn behövs det kortare rörelsepass på 

5-10 minuter för att få utlopp för sin energi. En fysiologisk förklaring är att genom 

rörelse stimuleras blodcirkulationen och de energigivande processerna (a.a). Sandbergh 

Holmdahl (1988) menar att människor inte är födda för att sitta still vilket bidrar till att 

vi har svårt att koncentrera oss under en längre tid om vi inte får röra på oss. Barns 

koncentration håller kortare än vad vuxnas gör. Författaren menar att en fem minuters 

”energigivare”, en paus med olika rörelser, hjälper för att få tillbaka 

koncentrationsförmågan. 
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2.2.3 Social utveckling 

Barns värld är sällan stillasittande, utan är istället full av fysisk aktivitet. Barn springer 

och hoppar istället för att gå, de sitter inte ner och pratar med varandra utan de gör saker 

tillsammans. De barn som är trygga i sin kropp och sina rörelser har större möjligheter 

att vara sociala med andra barn än de barn som är rörelsemässigt osäkra (Grindberg & 

Langlo Jagtøien 2000). Ericsson (2003b) skriver att barn som har motoriska svårigheter 

oftast inte får vara med när andra barn spelar fotboll eller gör andra fysiska aktiviteter. 

Genom att barnen får socialt umgänge med andra barn tränas även deras 

samarbetsförmåga (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). 

 
2.2.4 Självkänsla och självförtroende 

Barns självkänsla påverkas av uppfattningen av sin egen kropp och kroppens 

möjligheter. Ett barn som klarar av en rörelse utstrålar ofta glädje. Att få känna känslan 

av att lyckas ligger till grund för utvecklandet av en god självuppfattning. En god 

självuppfattning ökar chansen för att få ett bra självförtroende. Ett bra självförtroende 

kan gynna inlärning av annat (Ericsson 2009). Sandborgh Holmdahl (1988) skriver att  

barn kan växa om de känner att de duger och själva ser sin utveckling. Känslan att duga 

påverkar hela människan, både ett lyckat och misslyckat försök avspeglas i 

kroppsspråket och finns synligt för andra att se (a.a). När en rörelse är automatiserad 

behöver inte barnet tänka på hur han/hon ska göra för att röra på sig. Detta leder till att 

barnet får en bra kroppskänsla. Kroppskänslan leder i sin tur till att barnet känner att 

han/hon duger, som sedan vidareutvecklas till att självkänslan ökar (Grindberg & 

Langlo Jagtøien 2000). Liknande står det i en utredning från SOU (Statens Offentliga 

Utredningar): ”Positiva upplevelser och erfarenheter av lek och idrott stärker barnets 

självkänsla och kan på så sätt indirekt bidra till bättre förutsättningar för inlärning” 

(SOU 1992:94 s. 220). 

 

2.3 Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik är ett ämnesövergripande utbildnings- och forskningsområde. 

Centralt för pedagogiken är upplevelse i utomhusmiljö med verklighetsanknytning. 

Barnen får en helhetsupplevelse och det skapas en direktkontakt mellan den som ska 

lära och föremålet för lärandet. Utomhusmiljön ses som en lika självklar plats för 

lärande som klassrummet eller biblioteket. Inom utomhuspedagogik ses kunskap som en 

reflekterad erfarenhet, då individerna lär sig genom upplevelse och reflektion från 

verkliga situationer och olika sorters utomhusmiljöer. Dessa olika miljöer kan 

exempelvis vara skogen, staden eller landsbygden (Nationellt Centrum för 

Utomhuspedagogik 2016). 
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 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur de intervjuade förskollärarna på en förskola 

där personalen har stort engagemang för utomhusaktiviteter talar om och arbetar för att 

främja alla barns motoriska utveckling. Undersökningen behandlar hur förskollärarna 

arbetar med aktiviteter i den närliggande utomhusmiljön. 

 

Frågeställningar: 

 Vilka konkreta fysiska aktiviteter i den närliggande utomhusmiljön tycker de 

intervjuade förskollärarna fungerar väl för att stimulera barns motorik och 

varför? 

 

 Vilka effekter talar de intervjuade förskollärarna om att dessa aktiviteter ger? 
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 Tidigare forskning och teorianknytning 
I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning inom området och tre teorier som ligger 

till grund för vår analys. 

 

4.1 Tidigare forskning 
En kvalitativ studie undersöker lärares uppfattning av begreppet utomhuspedagogik. 

Studien är gjord 2011 och den övergripande forskningsfrågan i rapporten är: ”vilka 

uppfattningar har lärare om lärande och undervisning utomhus?”.  För att besvara denna 

fråga genomförde forskarna intervjuer med 15 olika respondenter på två olika 

grundskolor i två olika kommuner i Sverige. Från dessa intervjuer har fördelarna med 

utomhuspedagogik identifierats. Några av dessa fördelar är ökad autenticitet, det vill 

säga att barnen får erfara naturens objekt på dess rätta plats, förstahandserfarenhet och 

ökad social gemenskap bland barnen. Även kroppsrörelse för att främja barnens 

livskvalitet och hälsa ses som ett skäl för att bedriva undervisning utomhus 

(Szczepanski & Dahlgren 2011). 

 

På två olika förskolor i Sverige gjordes 1997 en fallstudie  för att undersöka skillnaden 

mellan förskolornas utomhusmiljö och vilka effekter det kunde ha för bland annat barns 

motoriska utveckling, koncentrationsförmåga och hälsa. Detta undersöktes genom 

observationer av gården och barnen samt olika motoriska övningar som barnen fick 

genomföra. Resultatet visar att barn som hade tillgång till en utomhusmiljö med mycket 

inslag av natur var mer motoriskt utvecklade än de barn som inte hade tillgång till 

liknande miljö. Vidare visar resultatet att dessa barn även hade högre 

koncentrationsförmåga och lägre sjukfrånvaro (Grahn m. fl. 1997). 

 

I en finsk studie som följer samma personer i 21 år undersöktes sambandet mellan 

fysisk aktivitet från barndomen och tonåren till vuxenlivet. Studien började år 1980 och 

då undersöktes 2309 barn och ungdomar i åldrarna 3-18 år från fem olika 

universitetsstäder i Finland. I snitt vart tredje år svarade de barn och ungdomar som var 

över 9 år på en enkät med frågor om deras fysiska aktiviteter. Resultatet av den 21 år 

långa studien visar att barn och ungdomar som engagerade sig fysiskt i aktiviteter under 

sin barn- och ungdomstid också i större utsträckning fortsätter med detta när de blir 

vuxna. Resultatet visar på vikten av att barn redan i unga åldrar får engagera sig i 

fysiska aktiviteter då det påverkar det allmänna välbefinnandet (Telama m.fl. 2005). 

 

En studie med syfte att undersöka relationen mellan barns motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer genomfördes 2003. Detta undersöktes 

genom att  studera påverkanseffekter av extra motorisk träning och utökad fysisk 

aktivitet i skolan i två interventionsgrupper och en kontrollgrupp. 

Interventionsgrupperna hade fem eller sex lektionstillfällen i veckan med fysisk aktivitet 

och motorikträning medan kontrollgruppen endast hade två tillfällen i veckan. Denna 

svenska studie pågick under tre år. Resultaten av studien visar dels att elevernas 

grovmotorik förbättrades genom motorisk träning och extra fysisk aktivitet i skolan och 

dels att skolresultaten i svenska och matematik förbättrades av ökad fysisk aktivitet 

(Ericsson 2003a). 

 

En studie vars syfte var att undersöka ett eventuellt samband mellan motorisk 

kompetens och kognitiv förmåga hos fyraåringar. Studien genomfördes 2015 genom att 

göra olika tester på 32 fyraåringar. Ett motoriktest gjordes som bland annat mätte hand 

och armkoordination, balans, rörlighet och styrka. Ett test som undersökte barnens 
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kognitiva förmåga bestående av verbala och icke-verbala uppgifter genomfördes. Från 

detta test fick forskarna bland annat fram resultat kring barnens vokabulär, barnens 

förståelse av information och sammanhang mellan olika saker. Resultatet visar att det 

finns ett samband mellan motorisk kompetens och kognitiv förmåga hos fyraåringar 

(Martinez Hernandez & Caçola 2015). 

 

En studie gjord på Island hade syftet att undersöka vad unga barn vill göra utomhus och 

vad de tycker om sin utomhusmiljö på förskolan/skolan. Datan insamlades genom 

intervjuer, ”walking tours conversation” med barnen, möten med lärarna och 

observationer i klassrummet. Studien genomfördes 2015 på en grundskola och två 

förskolor. Åtta barn från grundskolan, 6-9 år, valdes ut av lärarna för att delta i 

intervjuer och åtta förskolebarn, 4-5 år, utsågs för att intervjuas. Även fem förskollärare 

och två rektorer intervjuades. Resultatet visar att barnen gillar att vara utomhus. Det 

visar även att barnen vill utmana sig själva samtidigt som de vill känna sig säkra, de vill 

utforska, känna gemenskap och njuta av att vara utomhus (Norðdahl & Einarsdóttir 

2015). 

 

4.2 Teorianknytning 
Detta arbete tar sin utgångspunkt ifrån didaktisk design, det sociokulturella perspektivet 

och ramfaktorteorin, vilka kommer redogöras under denna rubrik. Dessa teorier passar 

ihop med studiens frågeställningar och syfte. 

 
4.2.1 Didaktisk design 

Didaktisk design fokuserar dels på hur människor kan forma sociala processer för att 

skapa förutsättning för lärande och dels på hur individerna återskapar information i egna 

processer som är meningsskapande (Selander & Kress 2010). Didaktisk design kan 

delas upp i tre olika kategorier; design för lärande, design i lärande och 

erkännandekulturer. Design för lärande handlar om hur lärandesituationer planeras och 

utförs utifrån olika förutsättningar som exempelvis ekonomiska ramar eller läroplanen 

(Selander & Kress 2010). Design i lärande fokuserar på hur den lärande formar 

förutsättningar för sitt lärande (Elm Fristorp & Lindstrand 2012). Med detta menas att 

den lärande ska forma sin lärprocess. Detta innebär att det inte är enbart lärarna som 

designar hur lärandet går till utan eleverna/barnen designar sin egen lärväg. 

Erkännandekulturer handlar om hur lärare bedömer det som barnen gör. Med vilket 

perspektiv väljer läraren att se på det som eleven/barnet gör? Ett exempel på detta är om 

barnen ritar en häst så kan den bedömas rent estetiskt, men den kan också bedömmas 

utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv (Selander & Kress 2010). 

 

Selander och Kress (2010) kopplar samman didaktisk design och multimodalitet. 

Multimodalitet beskrivs som att det finns många olika teckenvärldar som används vid 

kommunikation och lärande, till exempel skrift, tal, kroppsspråk, dans, rörelse och 

musik. Skrift- och talspråk är fortfarande de teckenvärldar som har högst status men då 

världen blir mer multimodal, genom exempelvis sociala medier, är det viktigt att ta 

hänsyn till de olika teckenvärldarna (a.a). På förskolan kan det bli ett problem om skrift- 

och talspråk sätts högst i hierarkin då barnens handlingsutrymme begränsas och 

förskollärarna går miste om möjligheten att förstå barnens tankar kring tillvaron och 

världen (Elm Fristorp & Lindstrand 2012). 

 
4.2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet härstammar från Vygotskijs tankar kring betydelsen av 

sociala interaktioner och kulturer för människans utveckling. Perspektivets grundidé är 
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att alla människor lär sig i sociala samspel med andra. Att klara en utmaning 

tillsammans med mer erfarna och kunniga personer, oavsett om det är i en formell 

undervisningssituation eller en informell situation, är en viktig del i barnens utveckling 

(Hwang & Nilsson 2011). Det vanliga antagandet är att personen som kan mest stöttar 

den som är mindre kunnig (Williams 2006). I förskolans kontext innebär detta att barnet 

är beroende av vägledning från en mer kunnig person, men efterhand lär sig barnet att 

klara av handlingen på egen hand. Detta kallas för den proximala utvecklingszonen. 

Den proximala utvecklingszonen innebär skillnaden mellan vad en person klarar av att 

göra utan stöttning av någon annan och vad den klarar av med stöttning. Till exempel 

när en förskollärare håller ett barns hand vid balansgång för att barnet inte ska ramla. 

Individen ska alltså utmanas ett snäpp högre än deras nuvarande kunskap. Det behöver 

inte vara en vuxen som stöttar ett barn utan det kan vara stöttning mellan vuxen – 

vuxen, vuxen – barn eller barn – barn (a.a). 

 
4.2.3 Ramfaktorteorin 

Ramfaktorteorin härstammar från en omanalys av en undersökning som kallades för 

Stockholmsundersökningen. Den visade att undervisningsprocessen formades av ramar. 

Dessa ramar möjliggjorde eller omöjliggjorde olika undervisningsprocesser. Med 

inspiration från detta vetenskapliga arbete presenterar Lundgren ramfaktorteorin i sin 

doktorsavhandling Frame Factors and the Teaching Process (1972). 

 

Ramfaktorteori fokuserar på externa faktorer som lärare inte har någon möjlighet att 

styra över men som ändå påverkar undervisningen. Dessa faktorer kan exempelvis vara 

styrdokument, kommunens regler/mål eller ekonomi på förskolan. Dessa faktorer 

påverkar sedan hur läraren/förskolläraren planerar och genomför undervisningen. 

Ramfaktorerna delas in i yttre och inre ramfaktorer. De yttre faktorerna kan exempelvis 

vara skollag eller ekonomin. De inre faktorerna kan exempelvis vara lokaler eller 

gruppstorlekar (Lundgren 1986). 
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 Metod 
Under denna rubrik redgör vi för vår valda metod och kritik för denna, vilket urval 

studien har, hur studien genomfördes och hur datan bearbetades samt vilka etiska 

övervägande vi har tagit hänsyn till. 

 

5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv och metodansats 
Vårt arbete har utgått från ett fenomenografiskt perspektiv. Detta då vi ämnade 

undersöka hur förskollärare ser på ett fenomen, nämligen barns motoriska utveckling i 

förskolans verksamhet. Det fenomenografiska perspektivet fokuserar på att se olika sätt 

att uppleva ett fenomen och dela in upplevelserna i olika kategorier (Denscombe 2009). 

För att kunna svara på våra frågeställningar och kunna kategorisera de olika 

förskollärarnas svar valde vi att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. 

Patel och Davidsson (2011) menar att semistrukturerade intervjuer ger den intervjuade 

möjlighet att själv formulera sina svar. 

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats eftersom den går in på djupet om det 

valda ämnet. Genom att intervjua förskollärare kan vi få en insikt i deras åsikter och 

tankar kring att arbeta med barns motoriska utveckling i den närliggande utomhusmiljön 

(Denscombe 2009). 

 

5.2 Urval 
Vi valde att intervjua två förskollärare från en förskola med utomhuspedagogisk 

inriktning i södra Sverige, som vi har fått kontakt med under vår utbildning. Vi kommer 

vidare i arbetet att kalla dessa två för förskollärare 1 och förskollärare 2. Förskollärare 1 

är en 43-årig kvinna som har arbetat som förskollärare i snart 12 år. Hon har arbetat på 

sin nuvarande förskola i två – tre år. Hon har ingen utbildning inom utomhuspedagogik. 

Förskollärare 2 är en 33-årig kvinna som har arbetat som förskollärare i 8 år. Hon har 

arbetat vid sin nuvarande förskola i 7 år. Hon har läst en universitetskurs i 

utomhuspedagogik. Dessa förskollärare arbetar på en avdelning där barnen är ett till tre 

år. Vi valde dessa förskollärare för att vi vill inrikta oss på hur förskollärare arbetar med 

barnens motoriska utveckling i den närliggande utomhusmiljön.  

 

5.3 Genomförande 
Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med förskollärare på 

förskolan. Vi valde att spela in intervjuerna och använde papper och penna för att 

samtidigt kunna föra anteckningar. Intervjuerna transkriberades i efterhand för att kunna 

analyseras. 

 

Valet av att använda oss av semistrukturerade intervjuer gjordes för att vi som intervjuar 

inte ska vara låsta vid våra intervjufrågor utan kan ändra eller lägga till frågor utifrån 

hur intervjun fortskrider. Den intervjuade får också möjlighet att svara utan att känna sig 

låst till frågan (Denscombe 2009). Enligt Patel och Davidsson (2011) är syftet med 

kvalitativa intervjuer att identifiera den intervjuades tankar om ett fenomen, i vårt fall 

barns motoriska utveckling i en utomhuspedagogisk kontext. 

 

Vi kontaktade förskolans chef via mail några veckor innan intervjuerna genomfördes. 

Vi informerade om vilket syftet och innehållet med vår studie var, att vi önskade att 

intervjua förskollärare samt att vi kommer ta hänsyn till de fyra övergripande 

etikreglerna (Vetenskapsrådet 2002). Vi fick ett godkännande från förskolechefen och 



  
 

9 

frågade sedan två förskollärare om de var intresserade av att ställa upp på intervju. Vi 

kom sedan överens med de två intresserade förskollärarna angående datum, tid och 

längd för intervjuerna. Detta bestämdes för att förskolan skulle kunna planera upp sin 

verksamhet i förväg. Förskollärarna fick inte tillgång till intervjufrågorna innan 

intervjun, utan de presenterades för dem under intervjuns gång. Vi valde att de inte 

skulle ha tillgång till intervjufrågorna innan intervjun då vi ville få förskollärarnas 

direkta åsikter kring ämnet. Vi valde att intervjua förskollärna på deras arbetsplats för 

att de skulle bli intervjuade i en trygg miljö. 

 

5.4 Bearbetning av data 
Analysen av intervjuerna har skett i fyra olika steg: 

 Transkribering av intervjuerna 

 Genomläsning av transkriberingarna 

 Anteckningar av nyckelord i transkriberingarna 

 Hitta mönster och kategorier i transkriberingarna genom jämförelser 

 

Transkribering av intervjuerna sker relativt snabbt efter att intervjuerna har genomförts, 

detta för att även de små detaljerna ska finnas med. Under transkriberingen antecknas 

det om den intervjuade säger något ironiskt, sarkastiskt eller använder sig av icke verbal 

kommunikation. För att vara så noggranna som möjligt görs flera genomläsningar av 

transkriberingarna. Detta för att få en större förståelse för vad som egentligen sägs. När 

vi har fått en förståelse kan vi gå vidare till att leta upp och anteckna nyckelord i 

transkriberingarna. Nyckelorden som finns i de olika transkriberingarna leder fram till 

en sammanställning av mönster och kategorier som är gemensamma för de olika 

intervjuerna. Detta sker genom jämförelser av intervjuerna. 

 

5.5 Metodkritik 
Enligt Denscombe (2009) är det viktigt för undersökningskvaliteten att se till vissa 

kriterier. Dessa kriterier är trovärdighet och tillförlitlighet. Kriteriet trovärdighet 

förklaras med att resultatet ska gå att lita på och att det är relevant till undersökningen 

samt hur sannolikt det är att det blir samma resultat vid andra tillfällen (Allwood & 

Erikson 2010). Vi anser att det kan vara svårt att genomföra en liknande studie som vår 

i en annan verksamhet och få fram liknande resultat då vi medvetet har gjort ett urval 

utifrån våra kriterier, alltså förskollärare som arbetar på en förskola med 

utomhuspedagogisk inriktning. Denscombe (2009) skriver att urvalet kan bli ett 

problem då det kan vara svårt för andra forskare att hitta ett liknande urval. Kvalitativa 

studier är sällan generaliserbara men kriteriet tillförlitligheten innebär inom kvalitativ 

forskning att forskaren ska redogöra för hur resultatet framkom, alltså vilka metoder 

som har använts (a.a). 

 

Att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer kan vara svårt. Det krävs mycket 

ansträngning för att förstå deltagarens värld (Yin 2011) och för att bli en bra intervjuare 

krävs det mycket träning (Patel & Davidsson 2011). Något som intervjuaren behöver 

tänka på är att en intervju är en kommunikationsprocess och det är oundvikligt att 

personerna påverkar varandra, men genom att vara medveten om detta kan intervjuaren 

minska påverkan (Andersen & Gamdrup 1990). 

 

5.6 Etiska övervägande 
Hermerén (2011) skriver att det är viktigt att tänka över sina etiska överväganden inför 

en undersökning. I vårt arbete har vi tagit hänsyn till de fyra övergripande etikreglerna 
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från Vetenskapsrådet (2002): informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet betyder att de 

intervjuade blir informerade om vad syftet med undersökningen är och vilka ämnen som 

kommer att behandlas. Samtyckeskravet innebär att de intervjuade blir frågade om de 

vill ställa upp i undersökningen samt blir informerade om att de kan avbryta intervjun 

om de inte vill delta. Med konfidentialitetskravet menas det att de intervjuade är 

anonyma. Nyttjandekravet betyder att de intervjuades svar endast kommer användas till 

forskningsenliga syfte och inte spridas vidare. 

 

Vi har informerat förskollärarna om syftet med intervjuerna, att deras deltagande är 

frivilligt, att de är anonyma och att deras personuppgifter inte ges ut till obehöriga samt 

att det insamlade materialet endast används i forskningsändamål. Denna information 

fick förskollärarna då vi tog kontakt och informerade om intervjuerna samt i samband 

med intervjuerna. 
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 Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultatet från intervjuerna att redovisas. Vi har valt att dela in 

resultatet under olika överskrifter för att underlätta för läsaren och dessa kapitel är; 

utomhusmiljöns påverkan, effekter av motoriska aktiviteter, årstidernas påverkan och 

relationer som grund för barnens utveckling. Vi har även valt att göra en analys efter 

varje resultatkapitel. När vi skriver den närliggande utomhusmiljön så menar vi dels 

förskolans gård och dels skogen som ligger intill förskolan. 

 

6.1 Utomhusmiljöns påverkan 
Denna del av resultatet behandlar hur de intervjuade förskollärarna ser på 

utomhusmiljön som ett hjälpmedel för motorisk utveckling hos barnen. Vi har valt att 

dela upp miljön i två olika kategorier, den uppbyggda utomhusmiljön och den naturliga 

utomhusmiljön, för att underlätta för läsaren. 

 
6.1.1 Den medvetet konstruerade utomhusmiljön 

De två intervjuade förskollärarna påpekar båda att miljön på förskolans gård påverkar 

barnens motoriska utveckling. De förklarar att det finns många olika föremål på gården 

som utvecklar barnen motoriskt. Dessa saker är exempelvis stenar, stockar och en bro 

vilka barnen klättrar på, går på och hoppar från. Förskollärare 2 menar att de försöker 

att skapa miljöer utomhus som möjliggör för barnen att använda och utveckla sin 

motorik. Förskollärare 1 säger att hon tycker att deras gård är den bästa möjliga gården, 

”Nej men så det här är den optimala gården egentligen för grovmotorik”. Förskollärare 

1 pratar också om att barnen som går på deras förskola har en så bra gård att vart de än 

går så sker motorisk utmaning. Hon säger att det borde vara roligare och mer 

stimulerande på deras gård än på en förskola med en mindre utmanande gård och därför 

tror hon att barnen på hennes förskola är mer motoriskt utvecklade än andra barn. 

 

De båda pratar om att miljön medvetet har konstruerats på ett sätt som främjar rörelse. 

Bland annat finns det en hinderbana med däck där barnen får klättra och gå och det 

finns även en sandhög istället för en sandlåda där barnens balans automatiskt utmanas 

när de sitter och gräver. Förskollärare 1 menar också, då delar av gården lämpar sig 

mindre för motorisk utmaning, att de får tänka till så att det finns saker i utomhusmiljön 

på gården som utmanar barnen motoriskt. ”På den sidan är det ju betydligt mer platt så 

då kanske man får tänka till lite att aa, ta fram stubbar eller någonting som de kan gå 

på och hoppa ner och eller balansera”. 

 
6.1.2 Den naturliga utomhusmiljön 

De två intervjuade förskollärarna säger att den närliggande naturliga utomhusmiljön ger 

tillfällen för barnen att utvecklas motoriskt. Förskollärare 2 säger att de brukar ha sin 

samlingsplats uppe på en kulle när de går till skogen vilket leder till att barnen måste 

använda sin motorik för att ta sig dit. Förskollärare 1 menar att det inte krävs mycket för 

att utmana barnen i den naturliga utomhusmiljön. Hon säger att det räcker med att gå ut 

i skogen då barnen utmanas genom att gå upp för backen eller gå på kottarna som finns 

där. ”Alltså bara öppna upp till att gå ut i lilla skogen ger ju hur mycket som helst för 

de här små. Utmaningar, gå upp för backen och gå på kottarna som ligger där”. 

 

Båda förskollärarna ger exempel på vad barnen gör när de är ute i skogen. De säger att 

det är mycket springande upp och ner, bestiga backar och klättra på stenar. 

Förskollärare 1 ser också möjligheter med att använda sig av naturmaterialen som finns 

i skogen för att locka till lek och aktiviteter. Hon säger till exempel att en pinne kan 
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användas för att hoppa över eller åla under. Vidare menar hon att den naturliga 

utomhusmiljön ger mycket mer än en ”vanlig” gård. ”Skogen ger så mycket mer än en 

vanlig förskolegård med en gräsplätt…”. Förskollärare 2 säger att hon vet att barnen får 

motorisk stimulans automatiskt när de har fri lek i skogen. 

 
6.1.3 Analys 

Förskolans gård upplevs av båda förskollärarna som optimal när det kommer till den 

grovmotoriska utvecklingen. De vittnar om att det finns många olika hinderbanor, stenar 

och stockar att klättra på och hoppa från med mera som gör att utvecklingen av 

motoriken hos barnen kommer automatiskt. En av förskollärarna upplever att barnen på 

deras förskola är mer motoriskt utvecklade än andra barn, vilket Grahn m. fl. (1997) 

styrker i sin fallstudie då en varierad utomhusmiljö kan bidra till mer motorisk 

utveckling. Det är tydligt för oss utifrån förskollärarnas svar att gården är uppbyggd 

med många stimulerande platser och material som utmanar barnen. Utmaning är något 

som Norðdahl och Einarsdóttir (2015) poängterar att barnen vill ha när de är utomhus. 

 

Utifrån svaren från förskollärarna blir det tydligt för oss att de inte ser ramarna för 

lärande som begränsande, vilket de enligt Lundgren (1986) kan vara. De yttre faktorerna 

kan påverka förskollärarnas arbete då de inte kan bestämma hur skogens miljö ser ut 

eller hur förskolans ekonomi påverkar vad de kan köpa in för material för att konstruera 

gården. Dock ser inte förskollärarna detta som ett hinder då de säger att de har en 

optimal gård och en fantastisk skog. Det finns även inre faktorer (a.a) som påverkar hur 

förskollärarna arbetar då förskolans lokaler, i detta fall deras gård, ligger på en 

”naturlig” plats som bidrar till att barnen automatiskt utmanas motoriskt. 

 

Det blir tydligt för oss att förskollärarna tänker på hur de utformar gården för att 

möjliggöra för barnens motoriska utveckling. Förskollärarna designar sin utomhusmiljö, 

utifrån olika förutsättningar som exempelvis material, för att stimulera barnens 

motoriska aktiviteter. Detta benämner Selander och Kress (2010) som design för 

lärande. 

 

6.2 Effekter av motoriska aktiviteter 
I denna del av resultatet redogörs de intervjuade förskollärarnas tankar om vad 

motoriska aktiviteter har för inverkan hos barnen. 

 

De två förskollärarna tycker att motorisk utveckling och att röra på sig är jätteviktigt. 

Förskollärare 1 säger att hon har hört att motorik och annan utveckling hos barnen 

påverkar varandra. ”..dom säger ju att allting det här sitter ihop, motorik, tal, utveckling 

och alltihop”. 

 

Förskollärare 2 kopplar ihop motorik och lärande. Hon menar att det barnet lär sig med 

kroppen lär barnet sig bättre. Vidare påpekar hon att hon tycker att det viktigt att barnen 

får lära sig med alla sina sinnen. 

 

Båda förskollärarna ser att barnen blir varma och de tycker att det är en positiv effekt av 

att röra sig. De menar att det är viktigt att barnen rör på sig för att bli varmare. ”Jo men 

det är klart värmen när det är kallt ute, det är klart att det är betydelsefullt att röra på 

sig då” (Förskollärare 1). 
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Förskollärare 2 säger att det finns studier som visar att barn som får röra på sig mycket 

har lättare att sitta still i längre stunder när det krävs av dem. Därför tycker hon att det är 

viktigt att barnen får röra på sig så mycket som möjligt när de är på förskolan. 

 
6.2.1 Analys 

Förskollärare 2 påpekar att barn som rör på sig mycket får en bättre 

koncentrationsförmåga, vilket Grahn m. fl. (1997) också visar i sin studie. Hon ser det 

därför som positivt att barnen får röra sig mycket på deras förskola. 

 

Förskollärare 1 kopplar ihop motorik med barns utveckling överlag. Martinez 

Hernandez & Caçola (2015) visar i sin studie att det finns ett samband mellan motorisk 

och kognitiv förmåga hos barn och Ericsson (2003a) visar i resultatet av sin studie att 

skolresultaten blir bättre hos barn som är fysiskt aktiva. 

 

Det blir tydligt för oss att förskollärare 2 tänker multimodalt (Selander & Kress 2010). 

Hon talar om att barnen lär sig med hjälp av alla sina sinnen när de är i rörelse. Detta 

innebär att hon är medveten att kunskap kan tas in på olika sätt och i olika sammanhang, 

inte enbart genom tal och skrift. 

 

6.3 Årstidernas påverkan 
Denna del av resultatet kommer att belysa hur årstiderna påverkar verksamheten för 

utomhusförskolan. 

 

De intervjuade förskollärarna förmedlar att de inser att verksamheten inte ser likadan ut 

på vinterhalvåret som den gör när det är varmare ute. Förskollärare 2 menar att 

pedagogerna får inse att de inte kan erbjuda samma aktiviteter när det är kallt som när 

det är varmt och att de får vara trygga med att erkänna det. ”Sen har vi ett litet ”good 

enough”- tänkande och nu, nu ser det ut som det gör och då kan vi inte erbjuda samma 

sätt som vi kan den varmare halvåret och att man känner att det får man vara trygg i 

det beslutet” (Förskollärare 2). Förskollärare 1 säger att nollgradigt, regn och blåst inte 

är de mest optimala väderförhållanden, men att resten av året väger upp det kallare 

halvåret. 

 

Båda förskollärarna säger att finmotoriken får mindre fokus när det blir kallt ute. Detta 

då barnen behöver ha på sig mycket kläder och vantar som då gör det svårt att vara ute 

och rita, klippa eller vad de vill göra. Dessa finmotoriska aktiviteter säger förskollärarna 

fungerar att göra utomhus under den varmare perioden av året. Därför menar 

förskollärarna att de får acceptera att det blir mindre finmotoriska aktiviteter under 

vinterhalvåret eftersom de vet att de kommer att arbeta med det när det blir varmare. De 

intervjuade förskollärarna försöker ändå hitta tid till finmotoriska aktiviteter inomhus, 

om det är kallt ute, till exempel efter lunch eller på morgonen då de tar fram 

finmotoriskt material. Förskollärare 2 menar också att det blir som en ond spiral när det 

är kallt ute. Barnens tjocka kläder hindrar dem från att röra sig vilket leder till att de står 

still vilket i sin tur gör så att barnen blir ännu kallare. ”De små barnen blir mer inaktiva 

när det blir kallt. De har tjockare kläder, de har vantar som hindrar dem från att röra 

sig och det i sin tur, inaktiviteten i sin tur gör att de blir ännu kallare”. 

 

De intervjuade förskollärarna menar båda att barnen behöver röra på sig för att hålla 

värmen när det blir kyligare ute. Förskollärarna säger också att de behöver aktivera 

barnen, till exempel genom att dansa tillsammans eller springa runt och vara hajar som 

ska ta barnen, för att de ska bli varma. 



  
 

14 

 

Båda förskollärarna uttrycker att det är barnens välmående som står i fokus. Blir det för 

kallt ute eller för dåligt väder så kan de gå in och värma sig. Förskollärare 1 säger att 

barnen är människor och inte robotar och att det därför är viktigt att vara mänskliga i 

beslutet kring hur mycket de ska vara ute. Förskollärare 2 ställer utomhuspedagogiken 

mot barnens välmående, vad är viktigast? Att vara ute eller att barnen är varma, torra 

och mätta? ”Våra tankar kring utomhuspedagogik gentemot barnens välmående eller 

vad man säger, vi har ju, tanken från början är ju att barnen ska vara varma, torra och 

mätta för att de ska tycka att det är roligt”. 

 
6.3.1 Analys 

Det är tydligt för oss att det är yttre faktorer (Lundgren 1986) som styr hur 

verksamheten bedrivs, då vädret påverkar hur förskolan arbetar. Förskolan har en 

utomhuspedagogisk inriktning vilket leder till att de bedriver största delen av sin 

verksamhet utomhus, detta är också något som enligt Lungren (1986) kan ses som en 

yttre faktor. Vi ser utifrån förskollärarnas svar att de har ett medvetet ”tänk” gällande 

barnens välmående, vilket förskollärare 2 visar då hon ställer utomhuspedagogiken mot 

detta. En ramfaktor (a.a) som möjliggör för förskollärarna att se till barnens välmående 

är deras lokaler, de har möjlighet att gå in med samtliga barn om det är för kallt 

utomhus. 

 

Förskollärarna uttrycker att finmotoriken inte får samma fokus under de kallare 

årstiderna då det är för kallt för att sitta ute och göra finmotoriska aktiviteter. Då 

designar förskollärarna aktiviteter inomhus istället. Dessa aktiviteter designas utifrån de 

förutsättningar som finns; lokaler, material med mera, och kan ses som design för 

lärande (Selander & Kress 2010). 

 

6.4 Relationer som grund för barns utveckling 
I denna del av resultatet redogörs förskollärarnas tankar kring deras relationer med 

barnen som grund för barnens utveckling. 

 

Båda förskollärarna berättar att förskolans alla avdelningar vid start av varje hösttermin 

har ett trygghetsmål som de arbetar med. Detta för att barnen ska lära känna varandra, 

nya pedagoger och förskolans gård och för att skapa relationer mellan alla individer. 

Genom att förskollärarna skapar relationer till alla barnen så menar de att de kan veta 

vad varje enskilt barn behöver utmanas i och när de behöver stöttning.  Förskollärare 2 

säger även att de följer sin barngrupp genom förskoletiden, vilket också bidrar till att de 

vet vilka som behöver lite extra stöttning. Vidare menar hon också att barnen behöver få 

stöttning på den nivån de ligger på. ”Man känner barngruppen, man kan se varje enskilt 

barn och vad dom behöver för stöd i det här”. Förskollärare 1 säger att det är en stor 

skillnad mellan barnen i hur de behöver utmanas. För en del barn räcker det med att gå 

upp för en sandhög medan andra barn behöver klättra på stenar för att det ska vara en 

utmaning för dem. 

 

Förskollärare 2 säger att det är hennes uppdrag att få alla barn delaktiga i aktiviteter. 

Hon menar att de måste anpassa aktiviteterna efter alla barnens förmågor och ha ett 

medvetet ”tänk” hur de kan göra så att det blir en lagom utmaning för alla och finnas 

där och stötta om det behövs. ”Och går man i stora skogen till exempel så kanske man 

väljer att gå på en stig med några barn medans de andra barnen klarar mycket väl av 

att gå i skogen… annars får man vara där med en hjälpande hand om man ser att det 

inte funkar” (Förskollärare 1). 
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Förskollärare 1 pratar om vikten att göra aktiviteter tillsammans. Gemenskapen gör att 

aktiviteten blir roligare, vilket är en viktig del för barnen. Hon menar också att när ett 

barn behöver utmanas mer inom något ska inte barnet utsättas för denna utmaningen 

själv, utan det är något som görs med fler barn eller hela gruppen. 

 
6.4.1 Analys 

En faktor (Lundgren 1986) som styr verksamheten är det trygghetsmål som förskolan 

sätter upp i början av höstterminen. Båda pedagogerna menar att relationerna ligger till 

grund för barnens lärande och delaktighet under sin tid på förskolan. Det är tydligt att 

förskollärarna arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv då de pratar om att stötta 

barnen vid deras nivå för att barnen ska utvecklas ännu mer. Den proximala 

utvecklingszonen handlar om just detta, att barnen ska få stöttning för att utmanas en 

nivå högre (Williams 2006). Detta ser också förskollärarna som lösningen för att få alla 

barn delaktiga i aktiviteterna som görs på förskolan. De menar att om barnen får rätt 

utmaning och stöttning så leder det till att de deltar i aktiviteterna. I Norðdahl och 

Einarsdóttirs (2015) studie visar resultatet att barn vill utmanas samtidigt som de känner 

sig säkra vilket kan kopplas till hur förskollärarna arbetar med att finnas där för barnen 

vid utmaningar. Förskollärare 1 poängterar betydelsen av att göra saker tillsammans, 

vilket det sociokulturella perspektivet menar är en viktig del för barnens utveckling 

(Hwang & Nilsson 2011).  
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 Diskussion 
I denna del diskuterar vi kring vårt resultat samt för en kritisk diskussion kring vår 

metod. Vi ger även förslag på vidare forskning inom vårt ämne.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
Vårt resultat har gett oss mer förståelse för hur förskollärarna på vår valda förskola 

arbetar för att främja alla barns motoriska utveckling. Vi har fått större inblick i vilka 

aktviteter som stimulerar motorisk utveckling i den närliggande utomhusmiljön och 

vilka effekter dessa har för barnen. Resultatet har även bidragit till mer förståelse om 

möjligheter och problem med att arbeta utomhus. 

 

I vårt resultat framkom det att förskollärarna inte tyckte att de ramfaktorer (Lundgren 

1986) som fanns på förskolan, förutom att vara ute den kallare delen av året, begränsade 

deras arbete med barnen. Det största problemet med den kallare delen av året var enligt 

förskollärarna att finmotoriken inte fick samma utrymme som när det var varmt, men de 

menade att genom sitt ”good-enough”-tänkande kunde de undvika negativa 

konsekvenser av detta. Vi förstår deras tankesätt att barnen får möjlighet att göra många 

finmotoriskt stimulerande aktiviteter under resten av året men vi undrar om det används 

som en ursäkt. Förskollärarna nämner, som sagt, inte under intervjuerna att det finns 

några begränsande faktorer (a.a), så de borde egentligen kunna gå in med barnen ett par 

timmar varje dag och genomföra aktiviteter som stimulerar barnens finmotorik. 

Förskollärarna menar dock att de försöker ta till vara på de tillfällen som de är inomhus 

för att göra finmotoriska aktiviteter, men dessa tillfällen är endast vid morgon, lunch 

och sen eftermiddag. Detta innebär att det inte är alla barn som får möjlighet till 

delaktighet i dessa aktiviteter då många av barnen inte är där morgon eller sen 

eftermiddag och en del barn missar det då de sover efter lunchen.     

 

Resultatet visar att förskollärarna inte planerar några motoriska aktiviteter för att 

stimulera barnen. Däremot designar de sin utomhusmiljö så att det finns material som 

utmanar barnens rörelser, detta passar väl in på didaktiskt design (Selander & Kress 

2010). Vi har fått förståelse att barnen får, genom att bara vara på gården, mycket 

motorisk stimulans eftersom förskollärarna dels har designat gården och dels utmanar 

barnen individuellt. Enligt oss så räcker det inte enbart att designa gården för att barnen 

ska få en så bra motorisk utveckling som möjligt utan barnen behöver också utmanas 

individuellt enligt den proximala utvecklingszonen (Williams 2006). Detta är något som 

de intervjuade förskollärarna uttrycker att de gör, men det är inget som vi kan styrka då 

vi inte har genomfört observationer. Vi tror att det är lätt att informanter under 

intervjuer ofta vill svara korrekt och vad de tror att intervjuaren vill ha för svar. Därför 

kan vi inte säkert veta att förskollärarna verkligen utmanar barnen individuellt. 

 

Förutom att förskollärarna designar sin utomhusmiljö på gården använder de sig också 

utav naturen som den är för att stimulera motoriken hos barnen. Förskollärarna menar 

att den varierande närliggande utomhusmiljön stärker barnens motorik, något som även 

Grahn m.fl (1997) styrker i sin studie. Vi som båda har varit på uteförskolor under vår 

VFU kan också se fördelar med att använda sig av den naturliga miljön som redan 

existerar för stimulering av motorik. En fördel som vi ser, likt Szczepanski och 

Dahlgrens (2011) studie, är ökad autencitet då barnen till exempel får klättra på riktiga 

stenar istället för på klätterställningar.  
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I resultatet lyfter en av förskollärarna hur de arbetar för att stimulera barn med mindre 

utvecklad motorik. Hon säger att de gör aktiviteter i grupper istället för individullt med 

barnet. Detta är enligt det sociokulturella perspektivet positivt då människor lär i 

samspel med varandra (Hwang & Nilsson 2011). Däremot talar båda förskollärarna om 

att utmana alla barn individuellt och efter deras kunskaper. Vi ser att detta kan vara 

problematiskt då det kan vara svårt att ha en aktivitet för en grupp med barn som 

utmanar alla barn på ett individuellt sätt, utan att det blir för svårt, eller för lätt, för 

några barn. Vi ser det också som problematiskt att genomföra liknande aktiviteter i 

grupp då barn som misslyckas med aktivitetens mål riskerar, enligt Sandborgh 

Holmdahl (1988), att få sämre självkänsla då deras misslyckande är synligt för andra.  

 

Resultatet visar att förskollärarna uttrycker att motoriken är viktig för barnen. Däremot 

ger de få exempel på positiva effekter av motoriska aktiviteter. Det finns forskning som 

belyser hur motorisk kompetens kan påverka några andra områden som bland annat 

kognitiv förmåga (Martinez Hernandez & Caçola 2015), skolresultat (Ericsson 2003a), 

fortsatt intresse för fysisk aktivitet (Telama m.fl. 2005), samt koncentrationsförmåga 

och lägre sjukfrånvaro (Grahn m. fl. 1997). Vi tror att förskollärarna inte var förberedda 

på att svara kring frågor om effekter av motoriska aktiviteter och därför inte kunde ge så 

många exempel under intervjuerna. 

 

Lundgren (1986) menar att faktorer ofta kan begränsa verksamheten, därför var vår 

hypotes att förskollärarna skulle se inre och yttre faktorer på förskolan som begränsande 

för deras arbete med barnens motoriska utveckling. De faktorer som vi trodde skulle 

begränsa var bland annat ekonomi, lokaler, verksamhetsmål och personaltäthet. 

Förskollärarna visar dock i resultatet att de inre och yttre faktorerna inte begränsar deras 

arbetssätt.  

 

7.2 Metoddiskussion 
Förskollärarna fick inte ta del av intervjuguiden innan intervjuerna, detta ser vi både 

som positivt och negativt. Positivt då förskollärarna ger oss sina opåverkade tankar 

kring ämnet men negativt då vi känner att vi hade kunnat få ut mer resultat om 

förskollärarna hade varit förberedda. Hade vi haft mer tid på oss hade vi genomfört två 

pilotstudier där vi skulle testat att göra två olika intervjuer, en där de intervjuade hade 

fått ut intervjuguiden innan och en där de inte hade fått den för att se vilket som 

fungerar bäst. Patel och Davidsson (2011) menar att pilotstudier genomförs då en teknik 

för att samla information behöver testas. 

 

Vi känner att under intervjuerna var det en god stämning. Vi har inte jättemycket 

erfarenhet av att intervjua, vi har stött på det under vår utbildning och enligt Patel och 

Davidsson (2011) krävs det mycket träning för att bli en bra intervjuare. Trots att vi inte 

har så mycket erfarenhet tyckte vi att det gick bra. En av oss har träffat de intervjuade 

förskollärarna vid en tidigare praktik på förskolan. Kvale (1997) skriver att en relation 

till någon som intervjuas kan vara negativt. Vi anser dock i detta fall att det inte är något 

hinder då relationen inte är så djup. 

 

Då vi känner att vi enbart fick fram positiva svar i våra intervjuer tror vi att det hade 

varit en fördel att genomföra både intervju och observation. Detta för att se ifall 

resultatet vi fått fram stämmer med verkligheten. Patel och Davidsson (2011) skriver att 

observationer kan användas som komplement till andra metoder för insamling av 

empiri. 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Om vi skulle ges ytterligare möjlighet att forska vidare inom detta område hade vi velat 

undersöka hur andra förskolor arbetar med motorik. Dels hur andra förskolor med 

utomhuspedagogisk inriktning arbetar för att se om de arbetar på samma sätt och dels 

hur ”vanliga” förskolor arbetar för att se vilka skillnader det finns i tankesättet kring att 

arbeta med motorik. 
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Bilagor 
Bilaga A: Intervjuguide 

Bakgrundsfakta 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du varit förskollärare? 

 Har du någon utbildning inom utomhuspedagogik? 

 Hur länge har du jobbat här? 

 Har du jobbat på någon annan förskola? 

Organisation 

 Hur ser en vanlig dag ut för er här på förskolan? 

 Hur många pedagoger är ni på er avdelning? 

 Hur många barn är ni på er avdelning? 

 Har ni några prioriterade mål i kommunen och på förskolan? 

- Hur gör ni för att de målen inte ska ta fokus från de andra målen i läroplanen? 

Motorik 

 Vad är motorik för dig? 

- Grov-/finmotorik 

- Hur viktigt tycker du att motorik är? 

 Hur arbetar ni med motorik? 

- Har ni några planerade aktiviteter i er närliggande utomhusmiljö som bidrar till 

barnens motoriska utveckling?  

- Vilka planerade motoriska aktiviteter tycker ni fungerar bäst och varför?  

- Vad finns det för positiva effekter av dessa aktiviteter? 

- Är alla barn deltagande i dessa planerade aktiviteter?  

- Hur arbetar ni för att alla barn ska utmanas i sin motoriska utveckling? 

- Finns det några svårigheter med att utmana alla barn? I så fall vad för 

svårigheter?  

- Ser du någon skillnad på arbetet med motorik här jämfört med på din förra 

arbetsplats? 

 Ser du några möjligheter med att arbeta med barnens motoriska utveckling 

utomhus? 

- I så fall vilka? 

 Ser du några hinder med att arbeta med barns motoriska utveckling utomhus? 

- I så fall vilka? 

- Hur skulle du vilja ha det för att undkomma dessa hinder? 

 Vilka aktiviteter gör barnen utomhus som stimulerar den motoriska 

utvecklingen? 

 Är det något du vill tillägga?  
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Bilaga B: Brev till de intervjuade förskollärarna 

Hej_______! 

 

Vi vill på förhand tacka dig för att du vill ställa upp på en intervju med oss! 

Intervjusvaren du ger kommer sedan att ligga till grund för vårat examensarbete. Vi 

beräknar att intervjun kommer att vara ca 45 minuter. 

 

För att du ska få en chans att förbereda dig på vad som kommer tas upp under intervjun 

kommer du få inblick i vad vårt arbete kommer beröra och vad syftet med arbetet är. 

 

Vår studie kommer att beröra barns motoriska utveckling i utomhusmiljön och hur 

förskollärarna arbetar med detta. Syftet med studien är att undersöka hur de intervjuade 

förskollärarna på förskolor där personalen har ett stort engagemang för 

utomhusaktiviteter, planerar och arbetar för att främja alla barns motoriska utveckling. 

Undersökningen behandlar hur förskollärarna planerar aktiviteter i den närliggande 

utomhusmiljön. 

 

Arbetet kommer att vara helt konfidentiellt, alltså kommer förskolan och du som 

intervjuad förskollärare att vara anonym. Dina svar under intervjun kommer andast att 

användas till forskningsenliga syften och inte spridas vidare. Det är frivilligt för dig att 

medverka, du får avbryta intervjun när du vill och du får avstå att svara på frågor.  

 

Förslag på datum och tid för intervju var _____________. 

Fungerar detta inte längre får du gärna höra av dig så fort du kan till Suzette på 0768-

XXXXXX, så planerar vi in en ny tid för intervju.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Suzette Svensson och Simon Peltola 

 


