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Abstrakt  
Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med att stödja och utveckla 

barns grovmotoriska utveckling i utemiljön samt hur förskollärarna vill att utemiljön ska 

användas och utformas så att den bidrar till utveckling inom grovmotorik. Vi har 

intervjuat fyra förskollärare från olika förskolor och i undersökningen så har vi använt 

oss av kvalitativ metod.  

 

I studien framkom det att förskollärarna använder sig av både planerade och spontana 

rörelseaktiviteter. För att barnen ska kunna utveckla grovmotoriken anser samtliga 

förskollärare att de vuxna bör vara tillåtande vid barnens utforskande av rörelser. 

Förskollärarna arbetar mycket med motivation och beröm samt att förskollärarna är 

delaktiga i aktiviteterna för att intresset ska smitta av sig på barnen. Det framkom även 

att förskollärarna anser att det är viktigt att barnen får ta hjälp av varandra, men att 

förskollärarna finns i närheten för att kunna räcka ut en hjälpande hand.  Det framkom 

också att förskollärarna får använda sig av det som finns tillgängligt i utemiljön, det är 

bara fantasin som sätter gränser. De berättar även att det är deras egen tid, intresse och 

planering som utgör möjligheten för utveckling av grovmotorik i utemiljön. De hinder 

som beskrivs för utveckling av grovmotorik är tiden för planering av aktiviteter, 

ekonomiska aspekter och personaltätheten. 

 

Sökord 

Grovmotorik, Förskolan, Utemiljö, grovmotorik utveckling 

 

English title 
”If you can climb up, then you can climb down too”  

How pre-school teachers work with gross motor skills in preschool's outdoor 

environment. 
 

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de förskollärare som deltog i studien, utan er hade inte vår 

studie gått att genomföra. Vi vill även tacka de kurskamrater och vår handledare Gunilla 

Rosendahl för den respons vi fått på studien under arbetets gång. 
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1. Inledning 

I denna studie vill vi ta reda på hur förskollärare arbetar med att stötta och utveckla 

barns grovmotorik i utemiljön samt hur de aktivt arbetar med att uppfylla läroplanens 

mål om motorik i förskolan. “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” (Skolverket, 2010, s.9). Med detta mål vill 

vi ta reda på hur förskollärarna arbetar och strävar efter måluppfyllelsen. 

 

Persson (2012) menar att barns lek och lärande har en stor betydelse i barns interaktion 

med den fysiska miljön och det är där barnen lär sig leka, lösa problem och samarbeta. 

Vid planering och utvärdering av pedagogisk verksamhet blir ofta den fysiska utemiljön 

bortglömd. En outtalad uppfattning är att oavsett hur en miljö ser ut så kan en pedagog 

göra ett bra jobb. 

 

Trots att Persson (2012) skriver att den fysiska utemiljön ofta blir bortglömd är ett 

uppdrag i läroplanen för förskolan är att: “[...] utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek 

och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 2010, s.7). 

Grovmotoriken i utemiljön har en framträdande kraft i läroplanen för förskolan, och vi 

vill ta reda på hur förskollärarna som deltar i vår studie arbetar med grovmotoriska 

aktiviteter samt hur förskollärarna utför och planerar grovmotoriska aktiviteter i 

utemiljön. Persson (2012) betonar att barnen ska ges utrymme för lek och lärande även i 

utemiljön för att det i kombination med motorik-målet skapar en större förståelse om 

vikten av grovmotorik i förskolans utemiljö. Med uppdraget som är utdraget ur 

läroplanen för förskolan vill vi med denna studie se vilken plats grovmotoriken får i 

utemiljön. 
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2. Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med vår studie är att undersöka och synliggöra hur förskollärare arbetar med 

grovmotoriken i förskolans utemiljö. Studien fokuserar på förskollärares tankar om hur 

grovmotoriken får en plats i förskolans utemiljö. Syftet ska uppnås genom intervjuer 

och analys av intervjuerna med förskollärare, med en koppling till det sociokulturella 

perspektivet. 

 
 Hur uppfattar förskollärare att de arbetar med att stödja och utveckla grovmotoriken i 

utemiljön? 

 Hur vill förskollärare att utemiljön ska användas och utformas så att den bidrar till 

utveckling av grovmotoriken?  

 

 

2.1 Kunskapsbidrag  

 
Vi vill skapa en fördjupad förståelse om hur förskollärarna arbetar med att stödja och 

utveckla grovmotorik i utemiljön och hur de arbetar mot de mål som finns i läroplanen 

för förskolan. Genom vårt resultat och diskussion vill vi kunna bidra med ett hjälpmedel 

för andra förskolor om hur de kan arbeta med grovmotoriken i förskolans utemiljö. 

Detta med hjälp av att förskollärarna berättar hur de arbetar med grovmotoriken på 

respektive förskola samt en koppling till tidigare forskning. 
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3. Bakgrund  
 

I bakgrunden kommer vi först beskriva några centrala begrepp, dessa begrepp kommer 

tas upp i studiens progression. Vidare ger vi en genomgång om vad tidigare forskning 

samt litteraturer skriver om grovmotoriken-, utemiljön och pedagogernas roll i 

förskolans utemiljö, den tidigare forskningen har hämtats från sökmotorerna ERIC och 

Subsearch. Därefter tar vi upp tidigare forskning om utemiljön i förskolan. Slutligen 

kommer bakgrunden att avslutas med teorianknytning. 

 

3.1 Definition av centrala begrepp 
 

Vi har valt att definiera våra begrepp utifrån Osnes, Nancy Skaug och Eid Kaarby 

(2012) uppfattning och beskrivning.  

 

Grovmotorik definieras som en rörelse som utgörs av de stora muskelgrupperna. Till 

skillnad mot finmotorik så kräver det mindre grad av precision. Till exempel är en 

grovmotorisk rörelse gå, hoppa, kasta och springa. 

 

Finmotorik är definitionen av en rörelse som utgörs av de mindre muskelgrupperna, 

detta kräver en stor grad av precision. Exempel på finmotoriska färdigheter är att pussla, 

rita, men även tå-, öga- och tungrörelser är finmotorik. 

 

Utveckling av motorik är definitionen av en förändring i det motoriska beteendet under 

en längre period. 

 

Förskolegård/Utemiljö definieras som den inhägnade miljö som är belägen utanför 

förskolans port. En förskolegård har vanligtvis föremål som gungor, cyklar med mera 

tillgängligt. Den är anpassad efter organisationen för att främja lek och lärande. 

Utemiljön definieras även som de närliggande miljöerna kring förskolan som skog eller 

lekpark.   

 

Automatiserade rörelser är en rörelse som utförs utan att barnet eller den vuxne tänker 

på att de gör rörelsen. Det är något som kan utföras samtidigt som något annat pågår 

exempelvis att köra bilen framåt samtidigt som föraren ska blinka. Fler exempel på 

automatiserade rörelser är gå, simma och cykla. 

 

Rörelsemönster är en upprepad rörelse som följer ett visst mönster i utvecklingen. 

  

3.2 Grovmotorikens betydelse för rörelsen 
 

Rörelsemönstret är lika hos nyfödda oberoende vart i världen de är födda, det är i stort 

sett samma rörelseutveckling hos samtliga barn. I förskolans verksamhet bör 

förskollärarna vara uppmärksamma på hur barnens inlärning av rörelser går till, genom 

att använda sig av en observerande blick för hur barnen leker och hur de kontrollerar 

sina rörelser. För att kunna uppmärksamma hur barnens inlärning av rörelser går till 

krävs det att förskollärare har god kunskap, uppmuntrar och stimulerar utvecklingen av 

grovmotorik (Osnes, Nancy Skaug och Eid Kaarby, 2012). 
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Någonting som även Granberg (2000) betonar är att barn utför och kontrollerar sin 

kropps olika rörelser i de motoriska övningslekarna. I barns rörelselekar så får de 

muskulära erfarenheter och kunskaper om sin egen kropp och omgivningen, vilket i sin 

tur fästs i det kinestetiska sinnet som i sin tur innebär muskel- och ledsinnet. För att en 

rörelse ska bli automatiserad krävs det att barnet utvecklar det kinestetiska sinnet, och 

genom att upprepa skapas det en automatisering. Utemiljön behöver varierande 

terränger med ojämnheter, lutande plan, ställen att krypa under/över, balansövningar 

och plats för springlek, alltså vara utformade efter att utveckla grovmotoriken. 

 

Ericsson (2003) menar att ökad fysisk aktivitet och utökade motoriska övningar har stor 

betydelse för barn som har motoriska brister. De utökade motoriska övningarna i 

förskolans verksamhet förbättrar barns koncentrationssvårigheter på grund av att barnen 

får möjlighet att göra av med energi och använda kroppen på ett sätt som barn annars 

inte gör. Författaren menar även att samtliga barn har olika förutsättningar som påverkar 

den motoriska träningen. Det kunde vara svårt att ta del av de positiva förändringarna 

som gjordes i Ericssons studier om grovmotoriken. Detta berodde på barnets allmänna 

utveckling eller faktorer som rörelseglädje i förskolans verksamhet. Trots detta visar 

författarens studie att med den motoriska träningen förde det en positiv utveckling på 

skolarbetet och hur barnen såg på verksamheten. Pedagogernas positiva ord och 

uppmärksamhet medförde att eleverna såg den motoriska träningen som ett roligt 

moment i verksamheten. Positiviteten har därför haft en indirekt effekt på barnen. 

Ericssons (2003) studie om grovmotoriken vill visa varför den grovmotoriska träningen 

och idrottsundervisningen bör öka i verksamheterna, genom att öka lektionstiderna 

önskas det även förmedla en bestående glädje i rörelseaktiviteter som riktar sig mot 

barn.  

 

Genom att vara medveten av variationerna i en metod är det lättare att uppnå målet som 

satts upp för aktiviteten. Barn behöver upptäcka vad kroppen klarar av genom glädje, att 

lära sig tycka om att röra på sig samt få kunskaper om kroppens möjligheter. Genom att 

barnen vet vad kroppen klarar av att göra och genom att skapa en medvetenhet om sin 

egen kropp, skapar det även lust och glädje inom rörelsen (Osnes, Nancy Skaug och Eid 

Kaarby, 2012).  
 

3.3 Förskollärares roll för grovmotoriken   

 
Förskollärare har en betydande roll i barnens utveckling på grund av att de är potentiella 

förebilder för barnen. Om förskollärare aldrig är med och leker kan leken bli 

ostimulerad trots att det finns fina leksaker och lokaler, det är därmed förskollärarnas 

roll att barnen får det stöd de behöver. Jensen och Harvard (2009) menar att det är få 

förskollärare som lägger ner ett intresse i barnens lek och utveckling, och när barnen 

leker gör förskollärarna något annat som exempelvis att dokumentera. Författarna 

menar även att det bästa barn vet är att leka, leken utvecklar barnens fysiska och 

psykiska förmågor och de samspelar under lekens gång. Det är förskollärarnas roll att 

stötta och se till att barnen får plats för lek och utveckling i verksamheten. 

 

Engdahl (2010) påpekar vikten av att barn får vara med att göra sina egna beslut samt 

påverka och bli respekterade av de vuxna i och utanför förskolans verksamhet. 

Pedagogernas utgångspunkt bör vara att ta del i hur barnen ser, tänker och förstår deras 

omvärld och de miljöer de befinner sig i. Barn förstår och ser sin omvärld på ett annat 



  
 

8 

sätt än vuxna och därför är de vuxna i stort behov av att erbjuda barn inflytande när 

miljöer byggs upp så att de utgår från barnens intresse samt deras behov. 

 

3.4 Arv och miljö 

 
Det finns olika tankesätt kring hur grovmotoriken framträder i förskolans verksamhet. 

Vi har sett till Williams, Pfeiffer, Dowda, Jeter, Jones och Pate (2009), Fjørtofts (2001), 

Berkhuizen (2014) och Mårtensson (2004) studier om hur de ser på grovmotoriken ur 

två olika synsätt: arv eller miljö. 

 

3.4.1 Grovmotorikens utveckling genom arv  

 

Williams, Pfeiffer, Dowda, Jeter, Jones och Pate (2009) genomförde en studie om ett 

grovmotoriskt mätverktyg där författarna mätte i vilket grovmotoriskt stadie som barn i 

förskoleålder befann sig i. Genom observationer där barnen deltog i grovmotoriska 

övningar kunde de se att det fanns likheter om de delade in barnen i ålder. Barn som var 

exempelvis två år hade liknande grovmotoriska färdigheter som ett annat tvåårigt barn. 

Det som dock kunde skilja sig åt var om barnen hade fått grovmotoriska övningar tidigt 

i åldern. Om förskolläraren hade gjort grovmotoriska övningar som att exempelvis låta 

barnen klättra, hoppa över hinder, kasta och fånga eller göra hinderbanor så skapade det 

bättre förutsättningar för att det individuella barnets grovmotorik förfinades tidigare 

kontra om ett barn inte fått samma förutsättningar. 

 

I Fjørtofts (2001) studie om barns motoriska egenskaper synliggjordes att de 

grovmotoriska färdigheterna inte berodde på vilken ålder barnen befann sig i som 

Williams et al. (2009) fick fram i sin studie. Fjørtoft (2001) menar att det inte heller 

berodde på vilket kön det individuella barnet hade eftersom det inte var en stor skillnad 

mellan könen i de grovmotoriska resultaten som studien fick fram, att kroppsvikt eller 

längd på barnen var en faktor gick inte heller att fastslå i studien. 

 

 

3.4.2 Grovmotorikens utveckling genom miljö  

 

Williams et al. (2009) menar att förskollärarna som deltog i författarnas studies 

observationer inte alltid kände att de hade rätt verktyg till att utöka de grovmotoriska 

färdigheterna. Detta kunde bero på att deras utemiljö inte alltid hade rätt sorts mark 

exempelvis om det var en asfalterad utegård, eller att de inte hade tillgång till 

skogsmiljö på det sättet de önskat. Verktygen kunde även vara att resurserna inte alltid 

räckte till, då förskollärarna hellre valde att lägga tid och pengar på annat material för 

att kunna arbeta med exempelvis språkutveckling eller den matematiska utvecklingen 

(Williams et al, 2009). Fjørtofts (2001) studieresultat var liknande det Williams et al. 

(2009) fick fram: det var att ha tillgång till en bra utemiljö som gjorde stor skillnad på 

de grovmotoriska färdigheterna. Om barnen hade en utemiljö med hinder, ojämn terräng 

eller material som främjade grovmotoriken ökade deras grovmotoriska färdigheter. 

 

En tydlig relation mellan jämnt och ojämnt underlag var även viktig för den 

grovmotoriska utvecklingen eftersom att barn då fick tillgång till att känna skillnader 

och likheter, samt lära sig parera i de olika miljöerna var någonting Fjørtoft (2001) 

ansåg vara ett tydligt resultat för studien. 
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Även Berkhuizen (2014) har gjort en svensk studie på tre förskolegårdar med barn i 

åldrarna 1-5 år.  Studien syftar till att identifiera barns möjlighet till samspel och utifrån 

detta se om det finns ett sammanhang mellan samspel och utveckling. Utevistelsen 

menas vara en aktivitet i förskolans vardag och att det i snitt läggs mellan 1,5 till 3 

timmar varje dag på att vara ute i verksamheten. Det Berkhuizen (2014) kom fram till i 

studien är att samspelets kraft är otroligt viktigt även på förskolegårdarna. Slutsatsen är 

också att det är viktigt med variation av material och även variation i miljön eftersom 

det skiljer sig vid det enskilda barnet eftersom de uppfattar förskolegårdens miljö och 

innehåll olika. Berkhuizen (2014) kom fram till samma resultat som både Fjørtoft, 

(2001) och Williams et al. (2009) när det kommer till variation i miljön och deras 

uppbyggnad. De tre författarna menar att bra utegårdar främjar grovmotoriken när det 

består av både jämnt och ojämnt underlag. Det som skiljer sig åt är att Berkhuizen 

(2014) studie visar att rörlighet påverkas positivt om pedagogerna deltar i de fysiska 

aktiviteterna samt att grovmotoriken utvecklas om det finns större lekytor att röra sig 

på. Den fysiska aktiviteten och även grovmotoriken påverkas av faktorer i 

förskolegårdens miljö. 

 

I Mårtenssons (2004) studie som syftar mot att lek, natur och barn hör samman menar 

författaren att många barn och förskollärare har en stor anknytning och tillit till naturen. 

Därför bör förskollärarna arbeta mot att öka barnens intresse för utemiljön och för 

naturen. Mårtenssons (2004) studie pekar även på utomhusleken och att den är beroende 

av kvalitén på platsen som individen befinner sig på. Stora ytor, mycket material och 

mycket barn är ofta det som krävs för att leken ska träda fram. Studien visar även att 

skolgårdar och förskolegårdar skapar förutsättningarna för att leken ska frodas. Det är 

för många förskollärare viktigt att man tillbringar en del av vistelsen på verksamheten 

ute på förskolegården oavsett om det är regn eller kyla. Om vuxna har samma tillit som 

barn till utemiljön skapar det ett gemensamt förhållningssätt. Utemiljön kan ibland ses 

som medfostrande tillsammans med förskollärarna eftersom regler ofta tämjs när barnen 

befinner sig på förskolegården. Högre ljudnivå, spring och möjligheter till de stora 

ytorna utvecklar även detta de grovmotoriska färdigheterna. Mårtensson (2004) menar 

även att det finns fler faktorer som påverkar barnens hälsa och följande faktorer har 

använts för förskolegårdar i Sverige: gården ska vara stor och en större andel ska bestå 

av kuperad terräng, träd och buskar. Övriga delen ska bestå av lekredskap som är 

integrerar med varandra samt öppna ytor. 

 

 

3.5 Teorianknytning  
 
Vi har valt att förhålla oss till det sociokulturella perspektivet som syftar till att miljön 

och samspelet påverkar den grovmotoriska utvecklingen. Genom att ta del av det Osnes, 

Nancy Skaug och Eid Kaarby (2012) och Säljö (2010) skriver om teorin har vi 

kategoriserat det enligt de begrepp som synliggörs inom det sociokulturella 

perspektivet. De begrepp vi tagit upp om det sociokulturella perspektivet är mediering, 

sociala samspelet, proximala utvecklingszonen samt appropriering. 

 
3.5.1 Mediering  

 

Säljö (2010) definierar begreppet mediering som att människor använder sig av verktyg 

och redskap för att förstå sin omvärld, det sker inom två olika områden: språk och 

material. Det språkliga är även kallad intellekt och är det vi använder för att kunna 
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kommunicera och tänka. Mediering använder sig också utav det materiella, det innebär 

de fysiska redskapen människan använder sig av, exempelvis att snickaren behöver sin 

hammare för att kunna utöva sitt yrke. Det materiella är att kunna behärska det fysiska 

redskapet och använda rätt teknik för att bearbeta sina tankeprocesser och föra dem 

vidare. Det sociokulturella perspektivet syftar på att det är miljön i samspelet med 

barnet som påverkar den motoriska utvecklingen. Säljö (2010) skriver att enligt det 

sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskij ses lärande och utveckling som att det 

handlar om hur människor utvecklar förmågor som är påverkade av dess karaktär. Dessa 

förmågor är exempelvis läsa, räkna, lösa problem och resonera. Vygotskij menar att 

förmågan att tänka och kommunicera kommer från kulturella redskap när de tolkar och 

förstår deras omvärld. Förmågan att tänka och kommunicera räknas in i begreppet 

mediering på grund av att det är det sättet människor analyserar, förstår och upplever sin 

egen omvärld. 

 

3.5.2 Vikten av samspel och den proximala utvecklingszonen 

 

Enligt Säljö (2010) och Vygotskij är det människan som ständigt är under utveckling. 

Utvecklingen sker under en tid beroende på vilka kunskaper de tar till sig och beroende 

på vilka människor som finns omkring sig. Det sociokulturella perspektivet betonar 

vikten av samspel och att det är utav varandra vi lär oss. Kunskapen överförs inte per 

automatik utan det är något vi deltar i, vi lär oss genom att göra. Barnen tar hjälp av den 

vuxna för att klara av vissa färdigheter för att så småningom behärska detta själva efter 

att ha fått de stöd som de var i behov av. 

 

Säljö (2010) skriver om Vygotskijs idé om den närmaste proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij menar att när en människa klarar av en färdighet så är människan väldigt nära 

att klara av något nytt. Lärande och utveckling pågår i en ständig process. Författaren 

menar att i utvecklingszonen kan en vuxen eller ett annat barn vägleda en annan individ 

i det lärandet som sker. Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen är även 

den zon där människor och barn är känsliga för att ta emot instruktioner och 

förklaringar. Därför behöver den vuxne vägleda barnen och ge stöd i hur de använder 

redskapen, därefter ge barnen ett större ansvar så att de själva kan behärska den 

färdighet som de getts stöd i. Stödet avtar successivt ju mer barnet behärskar 

färdigheten, barnet behöver även gå igenom hinder och förstå de utmaningar de ställs 

mot, för att kunna ta sig vidare i utvecklingszonen. 

 

3.5.3 Appropriering 

 

 Hundeide (2006) betonar begreppet “appropriering” inom det sociokulturella 

perspektivet. “Appropriering” menas med de kollektiva mönster som blir 

rekonstruerade genom samspel mellan individer och genom dagliga rutiner. Därför bör 

alltid de individuella mönster som är rekonstruerade av individen ses som individens 

egna drag och inte som en upprepning av vad någon annan gör. Barnens egna 

rörelsemönster är en rekonstruktion av vad de sett en annan individ göra med hjälp av 

samspel. Samspelet gör det möjligt att “härma” och ta efter vissa rörelsemönster, de 

“approprierar” kunskapen om vissa rörelsemönster på dem själva. 
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4. Metod  

 
I metodavsnittet tar vi upp etiska ställningstaganden enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002). Vi motiverar vårt val av metod och 

undersökningsgrupp, hur metoden genomfördes samt hur vi bearbetade insamlat 

material. 

 

 

4.1 Val av metod   

 
Eftersom vårt syfte med studien var att undersöka hur förskollärare uppfattar att de 

arbetar mot att stödja och utveckla grovmotoriken samt hur förskollärarna vill att 

utemiljön ska användas och utformas så att den bidrar till utveckling av grovmotoriken, 

därför valde vi kvalitativ intervju som metod. Kihlström (2007) betonar att en kvalitativ 

intervju innebär ett bestämt fokus och att det är respondentens tankar som ligger i fokus. 

Det är intervjuaren som ser till att man håller sig till ämnet och riktningen till ämnet. 

Frågorna som ställs benämns som “öppna frågor” vilket menas med att frågorna har en 

svag struktur vilket leder till att det kan ställas följdfrågor utifrån respondentens tankar.  

 

Anledningen till att vi valde öppna frågor var för att förskollärarna skulle få möjligheten 

till att ge de svar som de ansåg passa bäst till frågorna. Då gavs även möjligheten till 

följdfrågor för att vi lättare skulle kunna sätta oss in i förskollärarnas ståndpunkter. 

Kihlström (2007) menar att den kvalitativa intervjun syftar mot att undersöka 

egenskaper hos ett fenomen eller en människa. Även att definiera okända företeelser 

och egenskaper ingår i den kvalitativa intervjumetoden. 

 

Anledningen till att vi valde kvalitativ metod och inte kvantitativ metod är på grund av 

att vi ville använda oss av förskollärarnas synpunkter genom intervjuer. Eftersom 

Malmqvist (2007) skriver att kvantitativ metod sträcker sig mot statistiska och 

kvantifierbara resultat så ansåg vi att det inte tillämpade sig mot den studie vi ville 

framföra. Vi valde även bort observationer som är en del av den kvalitativa metoden av 

samma skäl: vi ville synliggöra förskollärarnas ståndpunkter inom grovmotoriken i 

förskolans utemiljö. Hade vi istället haft som syfte mot att synliggöra hur förskollärarna 

jobbade med grovmotoriken i praktiken hade vi valt observationer. 

 

4.2 Val av undersökningsgrupp  

 
Till våra intervjuer valde vi ut fyra erfarna förskollärare, som arbetade på förskolor som 

vi kände till sedan innan, detta är något som Kihlström (2007) beskriver som 

bekvämlighetsurval eftersom förskollärarna och förskolorna var för oss väl kända sedan 

innan samt att det var nära beläget gentemot vart vi bor. Eftersom våra forskningsfrågor 

ställde sig mot förskollärarnas förhållningssätt om grovmotoriken i utemiljön 

begränsades inte urvalsgruppen på grund av ålder eller andra yttre faktorer. Vi valde att 

intervjua just förskollärare och inte annan pedagogisk personal eftersom vi ville få en 

urvalsgrupp med liknande pedagogiska utbildning och bakgrundskunskaper om 

grovmotorik. Alla fyra förskollärare arbetade på olika förskolor, detta för att 

förutsättningarna ser olika ut på de olika förskolorna samt att vi ville se det ur olika 

perspektiv. Kihlström (2007) påpekar vikten av att få rätt urvalsgrupp när intervjuer 
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görs. Först måste intervjuaren bestämma vilken typ av grupp du vill intervjua, antingen 

vuxna eller barn. Andra faktorer som ålder, kön eller yrke behövs ta hänsyn till. I vårt 

fall var yrket det som vi inriktade oss på eftersom förskollärare är en väsentlig del i 

studien. 

 

Kihlström (2007) menar även att i kvalitativa intervjuer gäller det att vända sig mot 

någon som har erfarenhet inom området, detta var något vi utgick ifrån eftersom de 

respondenterna som deltog har tio eller fler års erfarenhet inom förskolläraryrket. Något 

även Kihlström (2007) påpekar är att om de utgår från exempel av sin yrkesrelevans 

med tidigare erfarenheter är svaren i intervjun mer betrodda. Detta såg vi som ett vanligt 

fenomen i våra intervjuer då samtliga respondenter talade om tidigare erfarenheter och 

upplevelser. 

 

4.3  Genomförande  

 
Vi hörde av oss till förskollärarna på respektive förskolor och berättade om vårt syfte 

med vår studie. Vi berättade att vi skulle ta hänsyn till de forskningsetiska principerna 

och att vi skulle använda oss av ljudinspelning. Vi fick positiv respons och 

förskollärarna ville delta i vår studie. Vi valde att skicka ut ett mail med 

intervjufrågorna innan intervjuerna ägde rum. Detta för att förskollärarna skulle känna 

sig mer bekväma vid intervjun samt att vi ville få djupare svar på frågorna. 

Genomförandet skedde i enskilda rum så att ljudinspelningen inte skulle störas av 

exempelvis barn eller andra pedagoger. I intervjun utgick vi ifrån våra färdigställda 

intervjufrågor (se bilaga 1). Förskollärarna som deltog i intervjun fick möjligheten att 

svara på öppna frågor och ibland gavs det även följdfrågor om ett svar ansågs vara 

oklart eller för att vi ville ha ett djupare svar. Genomsnittstiden för intervjuerna var ca 

25 minuter. 

 

4.4 Etiska ställningstagande  

 
I våra intervjuer utgick vi ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2002). I de forskningsetiska principerna 

framkommer det fyra huvudkrav som kallas informationskravet, konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och nyttjandekravet. Dessa tog vi hänsyn till genom att vi informerade 

respondenterna om syftet med vår studie samt bad om samtycke till att medverka i vår 

studie. Vi informerade om att de har rätt till att avbryta sin medverkan. Vi informerade 

om att deras identitet och verksamhet kommer vara dold i studien och att vi använder 

oss av fiktiva namn. 

 

4.5 Bearbetning av insamlat material  

 
När intervjuerna avslutades satte vi oss för att transkribera. Intervjuerna transkriberades 

genom att vi lyssnade på intervjuerna och skrev ner vad förskollärarna sa. För att det 

skulle bli lättare för oss att sortera och kategorisera valde vi att transkribera det som 

svarade på intervjufrågorna. Därför valde vi att ta bort hummande, pauser, stamning och 

utfyllnadsord. Dovemark (2007) menar att transkribering kan göra intervjun till “is”, 

vilket innebär att den är stelare i textform än i ljudform. Det är därför viktigt att ta med 

de väsentliga delarna så att den kan analyseras. Den frusna texten speglar inte den 

sociala närvaron eller interaktionen, vilket gör att transkriberingar ibland kan vara 

svårtolkade för människor som inte deltog i själva intervjutillfället. Det är därför viktigt 
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att poängtera att när transkriberingen är gjord, så bör den ses som en text som är skapad 

för ett visst användningsområde och inte för att föras till liv igen. Det är även därför vi 

valde att ta bort de ljud som inte var relevanta för vad texten skulle brukas till: en 

studie. Studien baseras inte på hur mycket hummande eller utfyllnadsord som sker utan 

mer på innehållet i intervjuerna. 

 

Trost (2010) menar att det är en smaksak om man väljer ljudupptagare som metod, 

ljudupptagningen har fördelar i och med att det går att lyssna till betoningar på tonfall 

och valet av ord samt upprepningar. Fördelarna med ljudupptagning är även att slippa 

anteckna eftersom fokus hamnar på frågorna och svaren. Precis som Dovemark (2007) 

menar Trost (2010) att det tar längre tid att transkribera en intervju som görs med hjälp 

av bandspelare eftersom du bör lyssna på den fler gånger för att få med samtliga citat. 

Det påpekas även att det är viktigt i en transkribering att inte läsa mellan raderna, utan 

det som transkriberats ska ha sagts. 

 

Efter transkriberingen lästes intervjuerna noggrant igenom för att kunna diskutera 

tänkbara kategoriseringar utifrån studiens frågeställningar och skrivas ned. 

Intervjusvaren kategoriserades under tillhörande frågeställning. Materialet sorterades 

ytterligare en gång till tillhörande rubriker. För att kunna bearbeta och analysera svaren 

på våra intervjuer läste vi igenom dessa för att nå ett övergripande perspektiv. Vi tittade 

sedan efter likheter och skillnader mellan de olika svaren för att sedan kunna skapa 

rubriker utefter dessa. I vårt resultat så har vi valt att benämna våra respondenter med 

förskollärare 1, 2, 3 och 4. 
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5. Resultat 

 
I följande kapitel presenterar vi förskollärarnas svar. Deras svar kommer redovisas 

utifrån studiens två frågeställningar hur uppfattar förskollärare att de arbetar med att 

stödja och utveckla grovmotoriken i utemiljön? samt hur vill förskollärarna att 

utemiljön ska användas och utformas så att den bidrar till utveckling av grovmotorik? 

Utifrån dessa två frågeställningar har vi sedan kategoriserat resultatet i följande 

kategorier: Grovmotorikens betydelse för rörelsen enligt förskollärare, förskollärarens 

roll, läroplansmål, biologiska aspekter, resurser samt förskollärares möjligheter. 

 

5.1 Grovmotorikens betydelse för rörelse enligt förskollärare 

  
Samtliga förskollärare blev tillfrågad vad grovmotorik var för dem, eftersom det kan 

vara viktigt att kunna sätta begrepp på de aktiviteter de utför samt att vi ville synliggöra 

vad förskollärarna ansåg om själva begreppet grovmotorik. Vi valde sedan att 

kategorisera deras svar utifrån två olika aspekter: grundrörelse och grovmotoriska 

aktiviteter i förskolan. 

 

5.1.1 Grundrörelse 

  

Att grovmotoriken handlar om kroppens rörelse och rörelseförmåga är något som 

samtliga respondenter trycker på. De grundrörelserna som exempelvis gå, hoppa, krypa 

och springa är viktiga att utmana. Samtliga förskollärare arbetar mycket med 

motivation, genom att de själva är delaktiga i rörelsen så smittar det av sig på barnen. 

Förskollärare 1 berättar att musik som hjälpmedel sätter igång barnens rörelse så att hela 

kroppen används. 

 
Vi försöker pusha barnen, att vi är positiva som pedagoger, att vi visar att det är roligt så smittar 

det av sig. Att man upplever samma sak som barnen men att man får en hjälpande hand om de 

tycker att något är läskigt (förskollärare 3). 
 

 

5.1.2 Grovmotoriska aktiviteter i förskolan 

 

Respondenterna i undersökningen har olika möjligheter för att stimulera barns 

grovmotoriska utveckling. Förskollärare 1 berättar att de har planerad grovmotoriska 

aktiviteter en halvtimme i veckan, medan de andra tre förskollärarna använder sig av 

spontana aktiviteter. Förskollärare 4 berättar att de har möjlighet att gå till skolans 

gymnastiksal under lovdagar. Hen berättar även att de arbetar med projekt där målen för 

grovmotorik ingår och att barnen exempelvis får gestalta vinden med hela kroppen. 

Förskollärare 2 berättar att de har skogen precis intill förskolan vilket är en stor 

möjlighet för barns grovmotoriska utveckling. 

 
När vi går iväg till skogen så skyddar vi inte barnen utan vi går ut i skogen för att jobba mycket 

på grovmotoriken. Man kanske står och håller emot första gången de klättrar upp på en stege 
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eller sten men inte så att jag hjälper de upp, utan jag är bara där. Jag brukar resonera så att kan 

man klättra upp så kan man klättra ner också (förskollärare 2)  
 

Samtliga förskollärare trycker på att utelek är något som behövs minst en gång per dag. 

Förskollärare 4 anser att de kan ta med rörelselekar och sånger i utemiljön, de behöver 

inte bara ske inomhus på samlingar för att barnen kan ha lite mycket spring i benen 

 

Förskollärarna använder sig av de utemiljöer som de har tillgång till för att kunna 

utveckla de grovmotoriska färdigheterna. Förskollärare 1 påpekar att i de grovmotoriska 

aktiviteterna som exempelvis hinderbanor så kan de få in mer än bara grovmotoriken. I 

deras aktiviteter där grovmotoriken är i framkant så ingår det även att kunna ge tydliga 

instruktioner och lyssna på sina vänner, samt att plocka fram och välja ut redskap som 

ska användas. 

 

5.2 Förskollärarens roll 

 
Samtliga förskollärarna som deltog i empirin tog upp faktorer som stöttning och 

utveckling samt beröm. Nedan kommer en kategorisering utifrån dessa tre aspekter. 
 

5.2.1 Stödja och utveckla  

 

Tre av förskollärarna berättar att det är viktigt att vara tillåtande när det kommer till 

rörelsen. Får barnen inte testa att öka farten när de cyklar, klättra upp på saker eller att 

hänga i fotbollsmålen så utvecklar de inte sina egna färdigheter. Barn behöver få utmana 

sig själva och genom att våga testa så utvecklas de. Förskollärare 2 berättar att de gör 

aktiviteter i grupp för att barnen ska samarbeta och ta del av varandras kunskaper, 

samtidigt som förskollärarna finns där med en hjälpande hand. Förskollärare 3 berättar 

att om ett barn är totalt orädd tillåter hen inte barnet att slänga sig ner för rutschkanan 

bara för barnet ska få en utmaning, eftersom förskolläraren inte vet vad som kan hända. 

Hen berättar att det är något som hen lärt sig att känna av under sina yrkesår. 

 
Man får inte säga nej för att man är rädd utan det är bättre att avvakta på håll och vara med ifall 

något skulle hända. Får de inte testa så utvecklas de inte (förskollärare 1).  
 

 

5.2.2 Beröm 

 

En förskollärare berättar att de använder sig av ljudförstärkning, som att variera sitt 

tonläge. Genom att säga “vad duktig du är” eller “vad du har lärt dig” så 

uppmärksammas barns lärande. En annan förskollärare berättar att hon önskar och 

strävar mot att vara tillåtande, men att det inte alltid är så lätt. Hen berättar även att hens 

upplevelse är att det är lättare att släppa på tillåtandet för de som har längre 

yrkeserfarenhet eller egna barn. 

 

5.3 Läroplansmål  

 
I arbetet mot läroplanen berättar enbart 2 av 4 förskollärare att de arbetar aktivt mot 

läroplansmålen och specifikt gentemot de mål som engagerar grovmotoriken. Nedan 

följer en kategorisering om hur förskollärare strävar mot uppfyllelse av läroplansmålen 

samt hur de dokumenterar aktiviteterna. 
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5.3.1 Strävan mot läroplanen för förskolan  

 

Förskollärare 1 och 2 berättar att de arbetar med målen hela tiden och att de följer 

läroplanen och styrdokumenten. Förskollärare 3 och 4 berättar att de arbetar med målen 

genom projekt, de ser vilka mål som de får in i projektet. De arbetar med projektet 

genom olika uttrycksformer som exempelvis dans och rörelse till sång och där får de in 

motoriken. 

  
Vi utgår från projekten och sen får in målen. Vi känner projekten genom kroppen styrt 

utifrån barnen (förskollärare 4) 
 

5.3.2 Dokumentation 

 

Förskollärare 4 berättar att de inte dokumenterar något om barns motoriska färdigheter, 

utan det kan vara att en specialpedagog vill att de ska kolla lite extra på något. 

Förskollärare 2 och 3 berättar att de inte dokumenterar barnens färdigheter inom 

motoriken som de gjorde förr, nu dokumenterar de barns lärande.  

 
När jag tidigare har upplevt att ett barn är motoriskt osäkert som jag sedan ser gör ett framsteg 

och lära sig något, då dokumenterar jag det (förskollärare 3). 
 

När vi känner att vi måste göra aktiviteten med ett speciellt syfte så dokumenterar vi och så 

filmar vi för att vi ska se bättre och kunna utmana barnen vidare (förskollärare 2). 
 

Förskollärare 1 vill gärna att barnen ska vara med och dokumentera, det är barnen som 

tar kort och sedan får de utvärdera hur det gick och vad de tyckte gick bra. 

Vid uppföljning av dokumentationen om grovmotoriska aktiviteter så berättar 

förskollärare 1 att de alltid utvärderar och skickar utvärderingen till vårdnadshavarna för 

att de ska kunna samtala om rörelseaktiviteter i hemmet. Förskollärare 1 och 2 tittar på 

bilder, filmer och anteckningar och diskuterar om olika händelser samt om hur de ska 

utmana barnen vidare. 

 

5.4 Biologiska aspekter 

  
Williams et al. (2009) och Fjørtoft (2001) tog i sin studie upp de biologiska aspekterna 

och miljön i sina studier. Detta var även något vi ville undersöka. Förskollärarna som 

deltog i empirin svarade på om de gjorde skillnad på kön eller ålder när de använde sig 

av grovmotoriska aktiviteter. 

 

5.4.1 Kön 

 

Samtliga förskollärare säger att de inte gör skillnad på kön, dock berättar förskollärare 1 

att hen upplevde att de gjorde det mer på slutet på 1990 talet och början på 2000 talet, 

de var då noggranna med att räkna in antal pojkar och antal flickor i en grupp. Nu menar 

förskolläraren att det inte är på samma sätt, nu räknar förskollärarna barn som barn och 

de ska ges möjlighet till samma utmaningar. Förskollärare 1 säger även att vissa barn 

kan ha ett större rörelsebehov, det handlar dock inte om att barnen är flicka eller pojke, 

utan det är individen som i så fall behöver röra på sig mer eller mindre. Har barnen inte 

lika stort rörelsebehov så behövs även dessa barn utmanas till rörelser. 
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Det första som slår mig är kullerbytta, en treåring kanske inte är riktigt haj på att göra en 

kullerbytta men en fyra - närmre femåring är jättebra på det oftast (förskollärare 1). 

 

5.4.2 Ålder 

 

Någonting samtliga förskollärare berättar är att de gör större skillnader på ålder. Detta 

kan bero på att de har kommit längre i den grovmotoriska utvecklingen och kan därför 

som ett äldre barn behöva mer avancerade övningar för att föra utvecklingen framåt. 

Enligt förskollärare 4 ska inte yngre barn begränsas på grund av att de är yngre, utan 

även de behöver stöttning och en hjälpande hand för att kunna utvecklas grovmotoriskt.  

 
När de blir större så har man ju andra aktiviteter och då har de kommit mer motoriskt i 

utvecklingen och då blir det mer avancerade övningar. Så det är klart att man gör (förskollärare 

2).  

 

5.5 Resurser  

 
Resurser i förskolan kan innebära mycket, exempelvis räknas ekonomiska aspekter samt 

tillgänglighet in. Resurserna har därför delats in i dessa två kategorier i vårt resultat. 
 

5.5.1 Ekonomiska aspekter 

  

Förskollärare 1 och 2 påpekar de ekonomiska aspekterna. Verksamheten har sin budget 

att gå efter och det är inte alltid den räcker till för att köpa in material som bidrar till att 

utveckla utemiljön. Förskolans budget är inte så stor och då måste andra saker 

prioriteras. Dock är det ofta som saker går sönder, exempelvis cyklar som barnen 

använder sig mycket av och då är det ett material som bör inhandlas. Nu menar 

förskollärare 2 att de får ta vad de har och vara tacksamma för det lilla. Exempelvis 

berättar förskollärare 2 att de använder sig av backar eller spann för att skapa en 

hinderbana eftersom de inte har pengarna till att köpa in rockringar eller balanskuddar. 

 
Det är bara fantasin som sätter gränser. Det går att utveckla hur mycket som helst. Fantasi, tid 

och material sätter gränser (förskollärare 3) 
 

5.5.2 Tillgängligheter  

 

Förskollärare 3 påpekar det faktum med EU regleringarna som finns, det får inte se ut 

hur som helst och inte alla material får användas. Dock finns det i vissa kommuner 

något som kallas för återbruket där förskolan kan hämta material och använda till 

förskolans utemiljö. Förskollärare 4 berättar att deras förskola är relativt nystartad, där 

har de en större möjlighet att ha åsikter om vad de vill förändra eller lägga till. Hen 

berättar att det är personaltätheten som är i större fokus eftersom de har för många barn 

för antal pedagoger och kan därför inte ta med barnen till skogen lika ofta som de 

önskat eftersom de krävs att samtliga pedagoger är på plats. 

 

Samtliga förskollärare berättar på att de är tvungna att använda det material som finns 

tillgängligt. Det menas med allt från cyklar, hinkar, stubbar, stenar och utemiljön i sig. 

Något de även trycker på är tillgängligheten till närmiljön. Tre av fyra förskollärare 

berättar att de har tillgång till skog eller en dunge där barnen kan träna på 

grovmotoriken. Den fjärde förskolläraren berättar att deras förskola ligger intill en stor 

fotbollsplan samt att de har möjlighet att gå till vad de kallar för strandpromenaden som 

ligger vid sjön där barnen kan öva upp de grovmotoriska färdigheterna. Förskollärare 3 
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påpekar att med de mindre barnen får de gå mindre sträckor med och därefter utökar de 

sträckorna ju mer barnen vänjer sig eller lär sig att parera och gå. De hittar ständigt nya 

saker att utmana sig inom som exempelvis ny oupptäckt mark att gå på. 

 
Så ser man när man börjar komma mot terminens slut hur barnen springer runt en viss slinga och 

att de ständigt hittar nya saker. Klättrar på stenar och kliver i gropar. De utvecklas (förskollärare 

3). 
 

Förskollärare 1 och 3 påpekar att de kan nyttja andra förskolegårdar runt omkring, med 

de andra förskolornas godkännande. Finns det tillgång till andra lekplatser eller 

utegårdar så kan de såklart nyttja dem också, där kan det finnas andra saker gentemot 

vad deras egen förskola har, som exempelvis klätterställningar med mjukt underlag eller 

andra gungor. 

 

5.6 Förskollärares möjligheter  

 
Vad förskollärarna som deltog i empirin hade för möjligheter synliggjordes efter deras 

eget intresse, vad de själva valde att lägga sin tid på vid exempelvis planering. 

Förskollärares möjligheter har kategoriserats in i planering samt prioritering. 

 

5.6.1 Planering  

 

Förskollärare 1 och 3 berättar att det är deras egen tid, intresse och planering som utgör 

stora möjligheter för att utveckla grovmotoriken i förskolans utemiljö. Har exempelvis 

en pedagog ett stort intresse för att utveckla detta så är det större chans att det sker. 

Förskollärare 1 säger att förskolan har större möjligheter på det sättet. I skolan har de 

enbart den “fria” leken på rasterna och gymnastiken att förhålla sig till när de ska 

utveckla utemiljön, kanske till och med väljer barnen bort den “fria” leken på rasten för 

att sitta med mobiltelefonen istället. 

 
Det hade varit häftigt att ha en hinderbana som var uppbyggd som fanns på plats. Hade varit tufft 

att ha en hinderbana inne med. Men då ska de finnas någon som har den tiden och 

förutsättningar för det. Vi har en trevlig gård. Eller … vi har en ganska platt gård, lite kullar hade 

också varit trevligt (förskollärare 4).  

 

 

5.6.2 Prioritering  

 

Förskollärare 2 säger att det enbart är deras egen fantasi som sätter gränser, såklart även 

den ekonomiska aspekten. Används allt det material som finns skapar det möjligheter 

att hitta på väldigt många saker som utvecklar de grovmotoriska färdigheterna. 

Förskollärare 4 menar likt förskollärare 2: att det är tid och prioriteringar som sätter 

stopp, men att de har större möjligheter än vad de tror att de har. Samtliga förskollärare 

pratar mycket om vilka möjligheter det finns för att utmana grovmotoriken i utemiljön. 

På grund av de begränsade resurserna kan förskolan inte gräva ner en studsmatta för att 

utmana kroppen, haft kuperad terräng på utegården för att träna på motoriken eller 

klätterställningar. 
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5.7 Sammanfattning 

 
Förskollärarna använder sig av motivation, beröm, ljudförstärkning och delaktighet för 

att stödja och utveckla barnen inom grovmotoriken i utemiljön. Som tidigare nämnts så 

visade Ericssons (2003) studie att pedagogens positiva ord och uppmärksamhet 

medförde att barnen såg grovmotoriska aktiviteter som ett roligt moment i 

verksamheten. Förskollärarna är själva delaktiga i aktiviteterna samtidigt som de gör 

aktiviteter i grupp för att barnen ska få möjligheten att samspela med varandra och ta 

del av varandras kunskaper. De anser även att de behöver vara tillåtande i barnens 

upptäckande av rörelser och enbart finns med som en hjälpande hand. Säljö (2010) 

skriver att de sociokulturella perspektivet betonar vikten av samspel och att det är av 

varandra vi lär oss. Kunskapen överförs genom att vi deltar och människan lär sig 

genom att göra. Inom den proximala utvecklingszonen så menar Vygotskij att i 

utvecklingszonen kan en vuxen eller ett annat barn vägleda en annan individ i det 

lärandet som sker. När en människa klarar av en färdighet så är människan väldigt nära 

att klara av något nytt. Lärande och utveckling pågår i en ständig process. 

 

Förskollärarna arbetade med målen på olika sätt, två arbetade ständigt med målen, de 

två andra arbetade med målen i projekt genom olika uttrycksformer. Dokumentationen 

skedde också på olika sätt i förskolorna, en förskollärare vill gärna att barnen är 

delaktiga i dokumentationerna, medan två andra förskollärare dokumenterade genom 

bilder, filmer och anteckningar för att sedan kunna diskutera hur de ska utmana barnen 

vidare.   

 

Samtliga förskollärare anser att den ekonomiska aspekten spelar stor roll för 

utvecklingen av utemiljön på förskolan. De har en budget som de måste gå efter och den 

räcker inte för att köpa in tillräckligt med material för att kunna utveckla 

grovmotoriken. Dock är förskollärarna överens om att de enbart är deras egen fantasi, 

tid, intresse och planering som sätter stopp för utvecklingen av grovmotoriska 

aktiviteter i utemiljön. De säger att tiden och prioriteringarna sätter stopp men att de har 

större möjligheter att påverka än vad de tror. 
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6. Analys  

 
Analysen tolkar resultatet med hjälp av teorianknytning som vi tidigare har gjort. 

Sociokulturella perspektivet tar upp begrepp som mediering, den proximala 

utvecklingszonen, vikten av samspel, kreativitet i kunskapsprocessen och appropriering. 

Dessa fem begrepp analyseras utifrån det sociokulturella perspektivet och kopplas till 

resultatet som kom fram i studien. 

 

6.1 Mediering   

 
Säljö (2010) skriver att lärande och utveckling handlar om hur människor utvecklar 

förmågor som är påverkade av förmågornas karaktär, de förmågorna är exempelvis 

problemlösning och att kunna resonera. Förskollärare 1 som deltog i studien tar upp det 

faktum att barn behöver kunna samtala samt resonera om hur de valt att lägga upp en 

aktivitet. De får även möjlighet att ge instruktioner till varandra om den planerade 

aktiviteten som de har en gång i veckan. Förskollärare 2 berättar att barnen behöver 

utmana sig själva och genom att utmanas och samarbeta så utvecklas dem. 

 

 Att utvecklas och utmanas i miljön omkring sig är även det en del utav medieringen. 

Säljö (2010) skriver att redskap inom både det materiella och intellektuella är viktigt 

inom det sociokulturella perspektivet. Här får barnen möjlighet att använda både 

problemlösning i form av hur materialet ska användas samt kring hur instruktioner ska 

framföras till sina kompisar. 

 

6.2 Proximala utvecklingszonen  

 
Ett återkommande mönster i det empiriska materialet är att förskollärare 1, 2, 3 och 4 

berättar att förskollärare bör vara tillåtande i sitt arbete med barnen. Förskollärarna 

menar att om barnen inte tillåts klättra upp i ett säkert träd eller klätterställning, får 

springa på ojämnt underlag eller träna på balansen så kan utvecklingen ta längre tid 

gentemot om man övar på detta kontinuerligt. Något som även påpekas är det faktum att 

om en pedagog säger “klättra inte här” eller “spring inte där” så hindras utvecklingen av 

grovmotoriken. Samtliga förskollärare som deltog i empirin diskuterade det faktum att 

pedagoger bör vara jakande och uppmuntrande mot barnen i jakten av utvecklandet av 

grovmotoriken. I Vygotskijs proximala utvecklingszon bör förskollärarna vara stöttande 

i den process som barnet befinner sig i. Det empiriska materialet tar upp att barnen 

nekas att klättra upp i träd eller springa, vilket gör att barnen hindras i sin proximala 

utvecklingszon. Enligt Säljö (2010) och det sociokulturella perspektivet bör 

förskolläraren istället skapa en vägledning och stötta barnet i processen så att de hittar 

sätt att klättra på ett tryggt sätt eller springa på en plats där det anses okej att springa. 

 

6.3 Vikten av samspel  
 

Förskollärarna berättar att barnen behöver utmanas och utvecklas i flera steg, vissa barn 

har en framskriden utveckling inom grovmotoriken medan andra barn behöver träna lite 

till för att utveckla sina färdigheter. En av förskollärarna som deltog i den empiriska 

studien berättar att de strävar mot att barnen ska samarbeta och hjälpa varandra. Det är 

inte enbart den vuxna som kan stötta och finnas till hands, barnen har samma kapacitet. 

Hundeide (2010) skriver att det sociokulturella perspektivet även innebär att barnen lär 
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sig i samspel med andra, detta samspel gör det möjligt att “härma” eller rekonstruera 

vad de har sett någon annan göra. 

 

 

6.5 Appropriering  

 
Det vi såg i resultatet var att förskollärarna pratade om samspelet mellan vuxna och 

barn. Hundeide (2006) betonar att samspelet gjorde det möjligt att ta efter vissa 

rörelsemönster efter någon annan. Barnen gavs möjlighet att testa på olika aktiviteter 

inom grovmotoriken, de gavs även möjligheten att se hur andra utförde aktiviteten och 

kan därefter appropriera den kunskapen till sig själva. Hundeide (2006) menar även att 

barnens rörelsemönster var en rekonstruktion av vad de såg en annan individ göra, och 

att det var med hjälp av samspelet som individen kunde utföra detta själv. Eftersom 

förskollärarna som deltog i empirin tog upp vikten av samspel men även vikten av att 

vara tillåtande gentemot barnen så att barnen tog till sig kunskaper samt utvecklade 

dessa kunskaper med hjälp av stöttning och vägledning av förskollärare eller andra barn. 
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7. Diskussion 

 
I resultatet framkom aspekter som grovmotorikens betydelse för rörelsen, 

förskollärarens roll, läroplansmål, biologiska aspekter, resurser samt förskollärares 

möjligheter. Dessa aspekter kommer vi delvis föra en kritisk diskussion om, där vi ännu 

en gång sorterar upp och kategoriserar utifrån resultatets aspekter. Vi delger även våra 

tankar som kommit upp under arbetets gång. Vi kommer avsluta med att kritiskt 

granska vårt metodval, ge förslag på framtida forskningsområde och en diskussion om 

pedagogiska implikationer.  

 

7.1 Planering  

 
De förskollärarna som deltog i empirin berättade att det känns viktigare att planera 

grovmotoriska aktiviteter när barnen är i de yngre åldrarna. Det synliggjordes inte att 

det var av lika stor vikt när barnen började närma sig fyra eller fem år. När de flesta 

barnen börjar på förskolan är de i åldrarna 1-3. I det stadiet har barnen precis börjat gå 

eller håller på att lära sig gå. Vissa barn är i krypa-stadiet fortfarande, och då bör man 

finnas där för att uppmuntra och stötta barnen i att ta sina egna steg. Förskollärarna 

synliggjorde vikten av att planeringstiden var en viktig del för att verksamheten skulle 

kunna gå ihop, dock var det inte mycket tid som gick till planering av aktiviteter som 

stödjer grovmotoriken. 

 

7.2 Läroplansmål 

 
För att uppnå studiens syfte så undersöktes hur förskollärarna arbetar med att stödja och 

utveckla grovmotoriken, samt hur förskollärarna vill att utemiljön ska användas och 

utformas så att den bidrar till utveckling av grovmotorik. Läroplanen (Skolverket, 2010) 

innehåller mål angående motoriken och att förskollärare ska ansvara för stöd och 

stimulans i barns grovmotoriska utveckling. Förskollärarna berättar att de arbetar med 

grovmotoriken samtidigt som de säger att tiden, ekonomiska aspekter och prioriteringar 

sätter stopp för att kunna göra utvecklade aktiviteter för grovmotoriken. Likt (Williams 

et al, 2009) studie så kom författarna fram till att resurserna inte räckte till och att 

förskollärarna prioriterade annat material för att utveckla exempelvis matematiska 

utvecklingen och språkutvecklingen. Samtliga förskollärare betonar att grovmotoriken 

är viktig för barnen på förskolan men ändå får vi uppfattningen om att grovmotoriken 

prioriteras bort. Vi tyder det som att grovmotoriken behöver fler och mer innehållsrika 

mål för att de ska prioriteras och uppmärksammas lika mycket som de andra målen i 

läroplanen. 

 

7.2.1 Dokumentation 

  

Två av förskollärarna arbetar med uppföljning av dokumentationerna vid grovmotoriska 

aktiviteter. Genom att de diskuterar och följer upp dokumentationerna så får de syn på 

hur de kan utveckla och utmana barnen inom grovmotoriken. Det förskollärarna tryckte 

på var att uppföljningen av grovmotoriska aktiviteter inte skedde lika kontinuerligt som 

dokumentation och uppföljning av aktiviteter som innehåller bland annat 

språkutveckling eller matematiska färdigheter. Detta synliggjordes genom att 

förskollärarna som deltog i empirin inte dokumenterade barns färdigheter som de gjorde 
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förr i tiden, utan nu dokumenteras barnens lärande. För att kunna lära och utmana 

barnen vidare behövs det dokumenteras och dokumentationerna behöver följas upp och 

diskuteras i verksamheten för att kunna synliggöra och utveckla barns lärande. 

 

7.3 Resurser 

 
Resurserna i diskussionen delas in enligt följande: skogen som resurs samt 

grovmotoriskt utvecklande material. 

 

7.3.1 Skogen som resurs  

 

Tre av förskollärarna tar till vara på den närliggande skogen och berättar att syftet med 

att gå till skogen är att barnen utvecklar sin grovmotorik genom att gå på ojämnt 

underlag och ta sig över olika hinder såsom pinnar, stenar och stockar. Likt både 

Williams et al, (2009) och Fjørtofts (2001) studie så fick de fram att utemiljön gjorde 

stor skillnad på de grovmotoriska färdigheterna och om barnen vistades på ojämn 

terräng och kunde parera i olika miljöer så ökade deras grovmotoriska färdigheter. Även 

Granberg (2000) trycker på att utemiljön behöver varierande terränger med ojämna 

underlag för att utveckla grovmotoriken. 

 

7.3.2 Grovmotoriskt utvecklande material  

 

Förskollärare 4 berättar att deras förskola är relativt nybyggd vilket innebär att 

förskolegården har jämn terräng med asfalterad gård. Gården är centralt belägen i en 

större stad vilket innebär att ytan är begränsad och har inte de optimala 

förutsättningarna för grovmotoriska aktiviteter i den naturliga terrängen. Material som 

används för grovmotorisk träning var inte heller något förskolläraren saknade i 

utemiljön, utan de tog till vara på det dem hade. Medan de andra förskollärarna som 

deltog i studien betonade saknaden av grovmotoriskt utvecklande material, vilket kan 

handla om det individuella intresset som varje förskollärare har, eller om de är tillfreds 

med det material som de har till godo är svårt att sätta fingret på. Tre av förskollärarna 

som deltog i empirin påpekade sitt missnöje om att de inte har de resurser som krävs för 

att köpa in material som utvecklar grovmotoriken i förskolan, medan den fjärde 

förskolläraren berättar att förskolans utemiljö inte är grovmotoriskt utvecklande men 

ändå är tillfreds med hur planeringen av utemiljön ser ut. 

 

7.3.3 Planering och inköp 

 

Samtliga förskollärare som deltog i empirin tog upp att resurser hade stor vikt i 

planeringen och utförandet av grovmotoriska aktiviteter. Eftersom förskollärarna har sin 

budget att förhålla sig till, som inte alltid är så stor läggs fokusen att handla in material 

på andra saker. Finns det pengar till övers så kan de därför tänka sig att lägga detta på 

grovmotoriskt utvecklande material. Istället för att köpa in till exempelvis balanskuddar, 

cyklar eller rockringar väljer förskollärarna att lägga pengar på exempelvis kritor, pussel 

och utvecklande material för hemvrån.  Resurser som antal barn per pedagog är även det 

något de tog upp i empirin. Ofta känner förskollärare att det är för stor barngrupp och 

därför svårare att ta hänsyn till det individuella barnets vilja utan de måste därför 

fokusera på vad gruppen i helhet är i behov av. Hade det funnits till att istället minskat 

barngruppen eller ökat antalet personalresurser hade verksamheten möjligtvis fått större 

chans till att arbeta mer kontinuerligt och stödjande mot den grovmotoriska 

utvecklingen. 
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Samtliga förskollärare som deltog i empirin uttrycker sina önskemål om hur en optimal 

utemiljö skulle se ut ur deras egna perspektiv. Vissa hade önskemål om exempelvis en 

nedgrävd studsmatta, en klätterställning, mer kuperad terräng, buskar och träd. Att köpa 

in denna typ av material är oftast oerhört kostsamt och pengarna tar ofta slut. Dock 

finns det alltid utrymme att framföra sina önskningar och så länge som viljan finns och 

de strävar mot förändring så finns det större chans att förändringen sker. Det är något 

förskollärarna tog upp i empirin. Självklart ska förskollärarna låta fantasin flöda, det är 

även den i samband med logiken som skapar miljöer som syftar mot att utveckla och 

utmana barnens kunskaper. Miljön är en samarbetspartner i barnens lek och utvecklas 

den, utvecklas även barnens lek och kunskap. 

 

7.4 Biologiska aspekter  

 
Williams et al. (2009) och Fjørtofts (2001) studie om de grovmotoriska färdigheterna 

menar på att inte utfördes någon skillnad på varken kön eller ålder när man planerade de 

grovmotoriska färdigheterna. Samtliga förskollärare som deltog i empirin menar på att 

de inte gör någon skillnad beroende på kön vid planering av aktiviteter, dock kan ålder 

göra skillnad på grund av att barnen kommit olika långt i utvecklingen. Som en av 

förskollärarna påpekade var att en fyraåring är på god väg eller kan klara av att göra en 

kullerbytta men att förskollärarna inte sätter samma förväntningar på att en ettåring ska 

klara av det. Där det individuella barnet är i sin utveckling behöver förskollärarna stötta 

barnet framåt för att utveckla färdigheten. Fyraåringen som klarar av att göra 

kullerbyttor bör utmanas att göra det så det blir automatiserad rörelse medan en ettåring 

behöver stöttning och utmaning till att klara av att gå själv. 

 

7.5 Fortbildning  

 
Ingen av förskollärarna som deltog i empirin uttryckte önskan eller viljan att gå en 

fortbildning i hur grovmotoriken kan utvecklas i verksamheten. I dagsläget finns det 

möjligheter för förskolor att söka sig till olika vidareutbildningar, som exempelvis 

grovmotorik och där de kan uppdatera eller utveckla sina kunskaper inom 

ämnesområdet. Istället läggs vikten vid språkutveckling, läslyftet, naturkunskap eller 

matematik som ett viktigt ämne inom förskolans verksamhet. Om förskolans 

verksamhet istället kunde utöka sina kunskaper om de grovmotoriska aktiviteterna 

kunde de se om skillnaderna i utvecklingen som bidrar med substans. Av egna 

erfarenheter har det märkts att exempelvis läslyftet har gjort stora framsteg i 

verksamheten, där både personal och barn har fått tydligare och utvecklande kunskaper 

inom det specifika ämnet. Önskan är att grovmotoriken skulle få samma plats i 

verksamheten.   
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8. Metoddiskussion  

 
En svaghet med vårt val av respondenter kan vara att vi känner en del av dem. 

Kihlström (2007) menar att det kan tyckas vara ett dilemma att intervjua någon som 

sedan tidigare är känd eftersom intervjuare kan tro sig veta vad respondenten har för 

tankar och erfarenheter. Författaren betonar att intervjuaren måste bortse från sina 

förutfattade tankar och vara tillräckligt seriös för att sätta sig in med nya ögon. Vi anser 

att vi fick fullständiga intervjusvar trots kända respondenter, eftersom vi tidigare har 

arbetat med intervjuer och genom det skapat oss kunskaper. 

 

Ytterligare en svaghet med valet av vår metod är valet av inspelningsmetod. Vi valde att 

spela in ljudet för att kunna lyssna på det senare. Stundtals kan ljudet vara lägre, vilket 

gör att man får spela upp intervjun flertal gånger för att kunna höra ordentligt vad som 

sagts. Dovemark (2007) menar att det är viktigt att intervjun sker på en lugn och avskild 

plats för att inte störande moment ska uppstå. Författaren menar även att det är viktigt 

att tänka på att sitta nära respondenten för att ljudupptagningen inte ska bli luddig eller 

otydlig. Ytterligare en faktor att tänka på är att sitta vid ett bord med vanliga stolar, 

eftersom det är lätt att luta sig tillbaka i soffor eller fåtöljer, vilket kan bidra till dåligt 

ljud. När vi upptäckt att ljudet på en av intervjuerna stundtals var lite suddigt såg vi till 

att följa Kihlström (2007) råd till nästa intervju. 

 

Någonting vi ansåg vara viktigt vid val av metod var att vi ville se till att det fanns gott 

om tid vid intervjutillfället. Förskollärarna fick ett utkast på intervjufrågorna innan 

eftersom vi ville att de skulle vara medvetna om vilket ämnesområde vi hade valt så att 

de är insatta när vi kommer ut på intervjuerna. Genom att förskollärarna är insatta i 

ämnet kunde vi lättare få ut sammanhängande och lovliga svar av respondenten. 

Dovemark (2007) diskuterar att det ofta är att respondenten inte svarar som de 

egentligen vill svara om de inte är insatta i ämnet. Detta gör att svaren ofta blir otydliga 

eller tvetydiga eftersom de inte fått möjlighet att tänka igenom frågan. Vid otydliga eller 

tvetydiga svar ges det inte lika stor möjlighet till följdfrågor. Genom att vi gav 

förskollärarna som deltog i intervjuerna möjlighet att läsa igenom intervjufrågorna 

innan, ansåg vi att det skapade möjligheter för följdfrågor eller djupare svar.  

 

Observationer är del av den kvalitativa metoden, men vi valde aktivt bort detta på grund 

av att vi ville synliggöra förskollärarnas åsikter och synpunkter. Detta kände vi inte att 

observationerna kunde bidra med, eftersom vi inte ville synliggöra hur förskollärare 

aktivt jobbar med detta. Ytterligare en styrka med observationer är att det synliggör hur 

förskollärare aktivt arbetar med grovmotoriken i förskolan. Hade vi gjort en studie om 

hur förskollärare samspelar med barn, använder sig utav grovmotoriska aktiviteter och 

studerat hur det går till i praktiken hade en observation i verksamheten varit optimal. 
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9. Förslag till framtida forskningsområde 
 

Vidare tankar om studiens utveckling och hur forskare kan föra den vidare i 

professionen är en studie kring hur cyklar som ofta används som ett kontinuerligt 

redskap i förskolan utvecklar barns motoriska färdigheter och vad det har för påverkan 

på barnets framtida utveckling. Delvis bör en studie kring uppbyggnaden av barnens 

rörelse när de cyklar ske, samt en studie kring hur mycket de bör cykla för att en 

förändring ska synas. En av förskollärarna som deltog i vår empiri ställde sig frågande 

till varför förskolan hade cyklar i utemiljön och vad resultatet hade blivit om cyklarna 

togs bort helt och hållet. Detta hade varit intressant för att undersöka cyklarnas 

betydelse för grovmotoriken. Om det hade märkts en skillnad i resultatet på den 

oskrivna studien, kunde man därför trycka på vikten av att använda cyklar i utemiljön, 

eller möjligheter att ta bort det materialet beroende på vad studiens resultat visar. 

 

Utifrån studien så har intresset väckts angående förskolornas olika utemiljöer. De hade 

varit intressant att jämföra olika förskolors utemiljöer och göra en mätning på om 

utemiljöns olika uppbyggnader påverkar barns grovmotoriska utveckling. Studien 

baseras på en kartläggning om förskolegårdens uppbyggnad och utformning ur ett 

motoriskt perspektiv. Hur stor yta utemiljön ska ha för att vara optimal samt vilket 

material den ska tillgodoses med för att främja grovmotoriken. Om barnen ska ha 

tillgång till motorik-främjande material så gäller det 

även att detta material ska finnas tillgängligt för kommun- och privatägda förskolor att 

köpa in så att varje förskolegård utformas på ett sätt som är främjande för det 

individuella barnets utveckling inom grovmotoriken. Detta är även en kunskap som 

behövs vid anläggningen av en ny förskolemiljö. 

 

 

9.1 Pedagogiska implikationer 

 
Studiens innehåll har relevans för all personal inom förskolans verksamheter. Resultatet 

visar på betydelsen för förskolans personals delaktighet vid barns utforskande och 

utveckling av rörelser. Om pedagoger inte är delaktiga vid barns utforskande av rörelser 

så kan pedagogerna inte se barnens färdigheter och därefter utmana dem. Eftersom 

resultatet visar att förskollärarna tycker att grovmotoriken är en viktig aspekt i förskolan 

så bör det synas mer i verksamheten. Pedagogerna bör använda sin fantasi mer och inte 

låsa sig fast vid att de inte kan utveckla motoriken på grund av att de inte har tillräckligt 

med resurser, tid och material. 

 

Av egna erfarenheter har vi sett att det oftast är fri lek på förskolans utemiljö, istället 

kan pedagogerna använda sig av sin fantasi och utföra en aktivitet, exempelvis en 

hinderbana eller en lek med rörelser. Den fria leken får tydlig plats i utemiljön på 

förskolan i och med att det sällan sker planerade aktiviteter i utemiljön. De planerade 

aktiviteterna är oftast promenader till skogen eller annan förskolas utemiljö. Förskolans 

personal och barn får möjligheten att variera sina upplevelser av en utemiljö, samt att 

det kan ge inspiration för barn och vuxna till utvecklingen av deras egen utemiljö.   

 

Ett nytt arbetssätt kan vara att aktivt jobba med de grovmotoriska målen som finns i 

läroplanen för förskolan. Genom att utföra en hinderbana, yoga, musikaliska aktiviteter 

så kan grovmotoriken få en ytterligare plats i verksamheten genom att den utförs med en 

medvetenhet. Två av förskollärarna som deltog i studien påpekade det faktum att de 
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först utförde aktiviteterna och därefter hänvisar till läroplanens mål. Genom att 

personalen diskuterar de tillhörande målen för grovmotoriken så kan de få varandras 

uppfattningar om målen och därefter planera utifrån varandras tankar. Utifrån 

planeringen kan de synliggöra grovmotoriken så att den kan få framfart i verksamheten. 

 

Eftersom samtliga förskollärare som deltog i studien anser att det arbetas för lite mot att 

uppfylla målen i förskolans läroplan, kan detta innebära att målet glöms bort eller att det 

skapar en oförståelse om målen för grovmotorik. I och med att samtliga mål ska arbetas 

kontinuerligt och synliggöras på samma sätt, ska även detta synas i verksamhetens 

arbete. Genom att exempelvis ta fram hinderbanor, leka lekar ute eller använda sig av 

klätterställningar så kan förskollärarna på ett enkelt sätt använda sig av och jobba mot 

de grovmotoriska målen. Något förskollärarna tog upp i studien är att dokumentation 

om grovmotoriken faller mellan stolarna. Genom att synliggöra samtliga mål i 

läroplanen blir det därför också lättare att dokumentera dessa mål. Dokumentationen om 

grovmotorik i förskolans utemiljö är något som vi anser bör vara lätt att kunna göra 

eftersom barnen vistas till en stor del ute i utemiljön. Barn skapar och utför grovmotorik 

omedvetet när de exempelvis springer, klättrar i träd eller går över stubbar, därför borde 

inte grovmotorikens dokumentation glömmas bort.  
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Bilaga 1.  
Intervjufrågor  

- Vad är grovmotorik för dig?  

1.1 Hur uppfattar förskollärare att de arbetar mot att stödja och utveckla 

grovmotoriken i utemiljön? 

 Hur försöker ni få in grovmotorisk träning i förskolan? 

 Hur stödjer ni barns grovmotoriska utveckling vid aktiviteter?  

 Hur planerar ni aktiviteter för grovmotorisk träning i utemiljön?  

 Gör ni någon skillnad på kön vid de grovmotoriska aktiviteterna? 

 Gör ni någon skillnad på ålder när ni utformar grovmotoriska aktiviteter? 

 Hur arbetar ni med målet i Lpfö-98 om motorik? 

 Hur dokumenterar ni barns motoriska färdigheter? 

 Hur följer ni upp dokumentationen om grovmotoriken? 

1.2 Hur kan förskollärare utveckla utemiljön så den bidrar till grovmotorisk 

utveckling? 

 Vilka resurser har ni tillgängliga för att utveckla utemiljön? 

 Vilket material använder ni för att utveckla grovmotoriken i utemiljön? 

 Hur utmanar ni utemiljön för barns grovmotorik?   

 Hur ser närmiljön ut? Och hur mycket använder ni den?  

 Hur motiverar ni barn för grovmotorisk träning?  

 Vilka möjligheter har du som förskollärare för att utveckla grovmotorik i 

utemiljön? 

 Hur skulle du vilja att utemiljön var för att kunna utveckla barn grovmotorik?  

 
 


