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Abstrakt 
 

Educators way of working with motor in preschool.  
 

Denna studie bidrar med kunskap om hur några pedagoger arbetar med motorik i 

förskolan. Den synliggör hur varje förskola som ingår i studien arbetar utifrån de 

förutsättningar som de har. Studien visar på vilka sätt och med vilka hjälpmedel 

pedagogerna stimulerar barnens motoriska utveckling. Studiens empiri har samlats in 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket resulterade i en kvalitativ data att 

analysera. Det har genomförts totalt tre intervjuer med tre olika pedagoger. En av 

pedagogerna som intervjuades arbetar på en uteförskola och de två andra pedagogerna 

arbetar på förskolor utan någon specifik inriktning. I resultatet presenteras pedagogernas 

intervjusvar för att studiens trovärdighet ska styrkas. Resultatet av studien visar bland 

annat att alla tre pedagoger är måna om att arbeta med motorik och de utmanar varje 

barn utifrån deras individuella nivå. Att utföra studien i större skala, intervjua fler 

pedagoger än tre, skulle därför vara ett roligt resultat att få ta del av.  
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1 Inledning 
En plattform som majoriteten av barn mellan ett och fem år i Sverige har gemensamt är 

förskolan. Eftersom att barn spenderar mycket av sin vakna tid på förskolan så har 

förskolan och de pedagoger som arbetar där, goda förutsättningar och möjligheter, till 

att kunna påverka och grunda goda vanor hos barnen. Läroplanen för förskolan vilar på 

en sociokulturell grund, i den kan man utläsa "Verksamheten ska utgå från barnets 

erfarenhetsvärld, intresse, motivation och drivkraft att söka kunskap. Barn söker och 

erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande, men också genom att iaktta, 

samtala och reflektera" (2016s. 6–7). Det står även beskrivet att barn ska få möjlighet 

att prova på olika uttrycksformer för att lära sig kommunicera på olika sätt (Skolverket, 

2016). En av dessa uttrycksformer sker genom motorisk träning. Barnen ska alltså 

genom rörelse få möjlighet att ta till sig kunskap om sin egen kropp och dess förmåga. 

Genom vår studie vill vi därför bidra med mer kunskap om hur dagens pedagoger, 

barnskötare samt förskollärare, arbetar med motorik. Den kommer att belysa pedagogers 

arbetssätt och planering angående ämnet i förskolan. Det finns även ett läroplansmål 

som lyder “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 2016:9, 10). Om barnen inte redan från 

start får möjlighet att utveckla sin grundmotorik, de mest basala övningarna inom 

motorik, så som exempelvis åla, krypa, gå och springa så skulle detta kunna skapa 

problem i deras fortsatta utveckling senare i livet (Holle, 1987). Motoriska problem är 

nämligen inte något som man kan växa ifrån, ingriper man inte så kommer de flesta 

fortfarande ha samma problem flera år senare (Losse m.fl. 1991). Förskolan behöver 

alltså ge barnen möjligheter att utöva fysisk aktivitet. Detta eftersom att barn är i behov 

av att få vara aktiva då en allsidig rörelse gynnar deras totala utveckling (Grindberg & 

Jagtoien, 2000). Får barnen inte möjlighet till denna allsidiga rörelse kan deras 

motoriska utveckling halka efter och därav kan även andra problem uppstå. Om barnet 

har ett positivt förhållande till sin kropp så innebär det att barnet kan använda sig av 

kroppen på ett ledigt sätt. Barnet känner tillit till sin kropps olika förmågor (a.a.). Fysisk 

aktivitet hjälper barnet att utveckla en kompetens och en tro på sig själva. Motoriskt 

osäkra barn riskerar därför att bli uteslutna ur den gemensamma leken. Om barnet är 

osäker i sin kropp och har en nedsatt motorik så kan det påverka barnets självbild, som i 

sin tur kan leda till att barnet inte vågar ta kontakt med andra barn (Grindberg & 

Jagtoien, 2000). Har barnet däremot en motoriskt säker kropp så är det ofta en biljett in 

till samspel med andra barn (a.a.). Har den motoriska utvecklingen halkat efter så kan 

det utifrån ovanstående text, inte bara påverka barnets fysiska tillstånd, utan även det 

sociala.  

 

Att arbeta med fysisk aktivitet i förskolan kräver därför en hel del av de verksamma 

pedagogerna. För att känna sig trygga och lugna i sitt arbete behöver de vara insatta i 

ämnet (Grindberg & Jagtoien, 2000). En god insikt i ämnet gör även planeringsarbetet 

lättare. Kunskaper om grundträning och motorisk utveckling är något som också behövs 

(a.a.). Det svåraste för pedagogen är troligtvis att skapa utmaningar som är lagom stora 

för varje barn i verksamheten (Grindberg & Jagtoien, 2000). Utmaningarna behöver 

nämligen vara så pass svåra att barnet behöver anstränga sig för att klara av dem. Men 

det ska ändå vara möjligt för barnet att kunna lösa dem (a.a.). Barnet behöver utveckla 

en önskan och en vilja att möta utmaningar. Detta gör barnet genom att lyckas klara av 

utmaningar som är lagom svåra (Grindberg & Jagtoien, 2000). 

 

“Barn som har varit med om utmaningar som kan klaras av, är bäst rustade för att 

möta nya utmaningar“ (Grindberg & Jagtoien, 2000, s.131).  



 

 

 

5 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur några pedagoger 

arbetar med barns motorik i förskolan. Genom intervjuer med verksamma pedagoger, i 

förskolor med olika inriktningar, vill vi ta reda på hur dessa arbetar med ämnet. Vi vill 

också veta om det finns några eventuella skillnader i pedagogernas arbetssätt.   

 

• Hur stimulerar pedagoger i studien barnens motorik i förskolan? 

• Vilka förutsättningar till att stimulera barnens motorik finns inom den studerade 

verksamheten? 

• På vilket sätt kvalitetssäkrar pedagogerna arbetet om motorik? 

 

1.3 Studiens disposition 

I vår inledning presenteras möjliga konsekvenser som kan uppstå om barn inte får 

möjlighet och rätt verktyg till att träna upp sin motorik från tidig ålder. Studien syftar 

därför till att synliggöra hur några pedagoger i förskolan arbetar med detta. Hur de 

arbetar för att motverka att barnen ska uppleva dessa olika konsekvenser. Under 

avsnittet med tidigare forskning redogös det vad andra forskares resultat visat gällande 

motorisk utveckling. I det teoretiska ramverket presenteras vilken teori som gör 

utgångspunkten för hur vår empiri har analyserats. I vår metod del beskrivs vilken 

metod som har använts för att samla in empirin till studien, urval, tillvägagångssätt, 

etiska överväganden samt genomförandet av intervjuer. Efter det behandlas studiens 

validitet. Efter det presenteras en resultat- och analysdel, där materialet har 

kategoriserats in i olika kategorier. Slutligen förs en diskussion angående vår metod och 

vårt resultat. Förslag på fortsatt forskning avslutar arbetet.   

 

1.4 Centrala begrepp 

 

Pedagog: Under begreppet pedagog ingår i denna studie förskollärare samt barnskötare 

som arbetar inom förskolans verksamhet. 

 

Motorik: Begreppet motorik kan vara svårt att definiera då motorik omfattar all slags 

rörelse man kan utföra med kroppen (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). Ett sätt 

att dela in motoriken på är genom två huvudkategorier. Den ena, som kallas för 

grovmotorik, utgör de motoriska färdigheter som har med kroppens stora 

muskelgrupper att göra. Grovmotoriken är till skillnad från den andra kategorin, 

finmotorik, inte alls lika preciserad. Finmotoriken utgör nämligen kroppens små 

muskler och kräver därför en högre grad av precision än vad grovmotoriken gör (Magill, 

1993). Exempel på vad grovmotorik kan vara är när vi springer, hoppar eller går. Då 

använder vi våra stora benmuskler. Finmotorik är när vi använder våra händer, rörelser 

av tår men även av ögon och tunga (a.a.). 

 

Motorisk träning: Detta är ett begrepp som innefattar att det sker en förändring. Denna 

förändring sker inte över en natt utan det är en förändring som äger rum över tid (Osnes 

m.fl. 2012). Med förändring i detta sammanhang så menas det att det sker en motorisk 

förändring. En redan befintlig rörelse hos barnet kan utvecklas och bli säkrare med hjälp 

av träning, en sådan utveckling eller inlärning kallas då för att vara kvalitativ (a.a.). 

Skulle barnet istället utveckla nya rörelser, som att lära sig krypa/gå/springa så skulle 
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dessa rörelser sägas vara kvantitativa då barnet ännu inte är säker på rörelsen (Osnes 

m.fl. 2012). 
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2 Tidigare forskning 
I detta kapitel redovisas den tidigare forskning gällande barns motoriska träning. 

Motorik är inte något som endast tränas genom hjälp och verktyg av andra. Barn tränar 

även sin motorik spontant i lekar. I denna studie har fokus legat på att hitta forskning 

som inriktar sig på motorisk träning med hjälp av olika verktyg, samspelspartners och 

miljöer. Vi har genom olika sökmotorer fått fram ett brett material om detta och därför 

kategoriserat in studiers olika resultat under rubriker. Dessa rubriker lyder på följande 

vis: Effekter av ökad motorisk träning, Koncentration och motorik, Motorisk utveckling 

ur en social aspekt, Motorik i barns lek, Utemiljöns betydelse för barns motoriska 

utveckling samt Digitala verktyg som ett motoriskt hjälpmedel.  
 

2.1 Effekter av ökad motorisk träning 

I flera studier har man kommit fram till att ökad motorisk träning har positiva effekter 

på barnets utveckling. År 1980 startade ett projekt som kom att kallas Mugi. Mugi står 

för motorisk utveckling som grundar för inlärning. När projektet skulle utvärderas 

kunde man se ett positivt resultat då extra motorisk träning hade gett effekt. Barnens 

grov-och finmotorik hade utvecklats. Men även förmågan att minnas detaljer och 

perceptionen hade fått positiva effekter (Ericsson, 2003). Det var Ingegerd Ericsson som 

år 1980 startade projektet. Projektet gick ut på att alla sexåringar från tre olika förskolor 

i Lund skulle arbeta med motorisk träning en timme varje vecka. Utöver det skulle 

pedagogerna på förskolan ha rörelseträning med barnen. Även vårdnadshavare som var 

intresserade blev involverade. Detta gjorde att barnen kunde få stimulera den motoriska 

utvecklingen i både förskolan och i hemmet. Pedagogerna på förskolan observerade 

vilka barn som var i behov utav extra motorisk träning, och då erbjuds 

specialundervisning i en mindre grupp en timme extra i veckan. År 1991 startade ett 

liknande projekt som kom att kallas Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. Det 

var flera forskningsprojekt som ingick i Bunkefloprojektet, men dess främsta syfte var 

att studera växande barns benmassa. Resultaten från bunkefloprojektet visar tydligt på 

att extra motorisk träning och utökad fysisk aktivitet har en positiv inverkan på barn. 

Främst när det gäller deras motoriska utveckling (Ericsson, 2003). 

 
2.2 Koncentration och motorik 

För barn med primära koncentrationssvårigheter följer ofta en rad problem, avvikande 

motorik kan vara ett av dessa (Ericsson, 2005). Motoriska svårigheter har en tendens att 

påverka barns koncentration. Att försöka sitta still blir allt mer utmanande och 

uttröttande när de motoriska momenten inkräktar. Detta kan göra att en frustration och 

olust skapas hos barnet, vilket påverkar motivationen (a.a.). Kadesjös (2007) forskning 

riktar sig till barn med beteendeproblem och utvecklingsavvikelser. Det finns barn med 

primära koncentrationssvårigheter och så finns det barn med situationella 

koncentrationssvårigheter. Det som orsakar svårigheter vid situationella 

koncentrationssvårigheter är att barnet möjligtvis inte är tillräckligt motiverat för att 

utföra uppgiften, eller att uppgiften kräver högre kompetens än vad barnet har (a.a.). 

Men det kan även vara biologiskt, en primär koncentrationssvårighet, vilket innebär att 

barnet kan ha svårt att rikta sin uppmärksamhet på själva uppgiften eftersom att barnet 

har svårt att utesluta allt runt omkring. Det kan alltså inte sortera bort de irrelevanta 

sinnesintrycken (Kadesjö, 2007). Det som händer när vi koncentrerar oss är att vi med 

våra perceptioner, tar in och sorterar vår omvärld. Vi tar in det som är aktuellt för 

stunden och sorterar bort det som inte är relevant (a.a.). Denna mentala process hjälper 
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oss att skapa sammanhang och mening. Hade vi inte haft denna förmåga skulle vår 

hjärna gå på högvarv av alla intryck som vi dagligen får möta i vårt samhälle (Kadesjö, 

2007). I vissa situationer där barnet är beroende av att ha en väl utvecklad motorik kan 

svårigheter med motoriken leda till att det blir näst intill omöjligt att koncentrera sig, då 

all energi går åt till att hålla koll på kroppen. Det som händer i barnets hjärna är att de 

motoriska momenten, som ännu inte hunnit bli automatiserade, inkräktar på barnets 

arbetsminne och barnet blir då istället trött och tappar motivation till att fokusera på vad 

läraren säger (Ericsson, 2005). Finns det en nedsatt koncentrationsförmåga kan alltså 

rörlighet, koordination och balans påverkas negativt (a.a.).  

För att fånga barnens uppmärksamhet så ska pedagoger enligt Gardner-Nebletts, et al. 

(2016) forskning använda sig av lärarstyrda lekar. Dessa i jämförelse med barnets egen 

lek visade sig vara mer gynnsam för barnets koncentrationsförmåga. Genom denna 

studie kom de alltså fram till att barn behåller sin koncentration under en längre tid om 

det finns en engagerad och aktiv pedagog närvarande i jämförelse om barnet leker 

självständigt (Gardner-Nebletts, et al, 2016). I studien gjordes det jämförelser mellan tre 

olika åldersgrupper. Aktiviteterna gjordes med ett barn och en pedagog. Barnets egen 

lek bestod av sekvenser där barnet fick en del leksaker till sig. Pedagogen satt bredvid 

men var till skillnad från de styrda aktiviteterna inte aktiv. De delade upp sitt material i 

olika domäner. Den första innehöll det sociala samspelet. I denna domän visade alla 

grupper, oavsett ålder, en högre koncentrationsförmåga vid styrda aktiviteter. En annan 

domän innehöll olika musikaktiviteter. Inom denna domän fanns det ingen märkbar 

skillnad i barnens koncentrationsförmåga. Vid den tredje domänen, bokläsning, visade 

de yngre barnen ingen skillnad i sin koncentration. Däremot visade de äldre barnen en 

högre koncentration när pedagogen läste högt i jämförelse med när de själva satt med en 

bok. Den sista domänen innehöll sensomotoriska aktiviteter. Vid dessa aktiviteter fanns 

det ingen skillnad angående koncentrationen i de olika åldersgrupperna.  

 

2.3 Motorisk utveckling ur en social aspekt  
Ett forskningsresultat som Bejerot, Plenty, Humble & Humble (2013) har kommit fram 

till är att nästan vartannat barn som är med i deras studie, som har nedsatt motorisk 

utveckling, är utfryst eller mobbad på ett eller annat sätt. Även Mjaavatn och Gundersen 

(2005) har kommit fram till att barn med en sämre motorik ofta hamnar utanför leken. 

Risken för att bli utsatt för mobbning ökar markant när motoriken är nedsatt, men även 

hur lång tid du blir utsatt för mobbning. Forskning visar att barn som har grov nedsatt 

motorik riskerar att bli utsatta för mobbning under en längre tid (Bejerot et al., 2013). 

En sämre motorik ger inte de bästa förutsättningarna för att leka tillsammans med 

jämnåriga kamrater, och därmed försvinner även möjligheten till stimulerad social 

utveckling (Mjaavatn och Gundersen, 2005). Detta beror mycket på att barn med sämre 

motorik inte får så hög status inom barngruppen (a.a.). Hendersen (1992) har även 

bekräftat, att just dålig motorik hänger ihop med en låg status, vilket i sin tur kan bidra 

med en sämre självbild. Motorisk träning är inte bara betydelsefullt för barnets 

rörelseförmåga och koncentration, utan den spelar därför även en stor roll i det sociala 

sammanhanget (Ericsson, 2003). Många av barnens lekar kräver en god motorik. Brister 

det i något barns motorik kan det i värsta fall leda till utanförskap och ensamhet 

(Kalliopuska och Kaila, 1987). Detta eftersom att barnet ser sina brister i att inte kunna 

utföra samma motoriska övningar som sina kamrater, vilket i sin tur kan leda till ett 

bristande självförtroende och en rädsla för att ta kontakt med andra barn (a.a.).  
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2.4 Motorik i barns lek 

Ett resultat utifrån Lestari och Ratnaningsihs (2016) studie är att planerade och kreativa 

lekar i förskolan fungerar som ett stöd för barnets motoriska utveckling. Denna 

motoriska utveckling innefattar barnets finmotorik och grovmotorik men även dess 

kroppskontroll och kroppsfunktion. Dessa lekar behöver vara enkla och lätta för barnen 

att förstå. Pedagoger i verksamheter behöver anpassa lekarna utifrån aktuell barngrupp 

så att de är utformade på ett sätt som gör att de täcker upp de flesta aspekter av barnens 

utveckling, men speciellt deras grovmotorik (a.a.). Enligt deras studie kan förskolan ge 

barnen möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter på tre olika sätt. Det första av 

dessa sätt är att som pedagog införa styrda aktiviteter och lekar som berör motorik. Ett 

annat sätt är att utforma miljön både inomhus och utomhus på ett sätt som gynnar 

barnens motoriska utveckling. Det tredje och sista sättet är att köpa in pedagogiskt 

material som utmanar barnen i deras lek (Lestari och Ratnaningsihs, 2016).  

 

I USA gjordes år 2017 en studie på 30 barn i en förskola där man jämförde barnens lek 

inomhus och utomhus (Kroeker, 2017). De kom i sitt resultat fram till att det finns 

fördelar med att leka både inomhus och utomhus, men att framförallt utomhusleken 

gynnar barnets motoriska utveckling. De observerade barnens engagemang i leken samt 

under hur lång tid lekarna brukar utspela sig. Resultatet visade även att barnen var mer 

engagerade i uppgifterna inomhus än de uppgifterna som de utförde utomhus. De som 

har utfört studien trodde att detta berodde på att barnen hade mer utrymme utomhus och 

därför lockades av annat (a.a.). Barnen blev alltså mer benägna att byta lek och förflytta 

sig utomhus i jämförelse med inomhus. Resultatet visade också att barnens engagemang 

för uppgifterna var en aning högre inomhus än utomhus. Julia Kroeker (2017) menar 

dock att de såg stora fördelar med barns lek utomhus. Flera av barnen rörde sig 

betydligt mer utomhus än vad de hade möjlighet till inomhus. Rörelselekarna ökade 

utomhus där barnen nu också fick möjlighet att öva på stora och små motoriska 

färdigheter.  

 

2.5 Utemiljöns betydelse för barns motoriska utveckling  

I Tyskland gjordes en studie där de jämförde barns motorik på landsbygden med de 

barn som bodde inne i stan (Iivonen & Sääkslahti, 2014). Resultatet av studien visade 

att det var stor skillnad på barnens motoriska utveckling. De barn som bodde på 

landsbygden hade en mer utvecklad motorik i jämförelse med barnen som bodde inne i 

stan (a.a.). Det visade sig att barn som bor på landsbygden var mer vana vid en ojämn 

terräng än barnen som var bosatta i stan. En ojämn terräng, såsom skog, har nämligen 

visat sig gynna barns motoriska utveckling. Detta samband visar även resultatet av en 

studie som gjorts i Norge. Studien gjordes på barn mellan fem till sju år. Det var olika 

gupper som kom att kallas referensgrupperna samt experimentgruppen. Resultatet 

visade att experimentgruppen som vistats i skogen hade fått en bättre utvecklad motorik 

än vad referensgrupperna fått (Fjørtoft, 2001). Experimentgruppen bestod av 46 stycken 

barn. Dessa barn vistades i skogen intill förskolan varje dag i en till två timmar under ett 

år. Det fanns två referensgrupper i grannskapet som bestod av 29 barn. Grupperna var 

från olika förskolor. Dessa barn hade inte samma tillgång till skog och terräng utan de 

fick istället ägna en till två timmar om dagen på förskolans utegård. Dessa utegårdar var 

standardutrustade med till exempel sandlåda, gunga, klätterställning samt rutschkana. 

Barnen fick slutligen genomgå vissa tester för att eventuella skillnader i den motoriska 

utvecklingen skulle kunna synliggöras.  
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2.6 Digitala verktyg som ett motoriskt hjälpmedel 

Digitala verktyg såsom tv spel, dataspel och Ipads blir allt vanligare. Det genomfördes 

en studie på 15 barn mellan 6–16 år som hade en nedsatt motorik, där de försåg barnen 

med ett rörelsestyrt tv-spel, EyeToy (Sandlund, 2011). Syftet med studien var att 

undersöka om 20 minuters spel per dag i fyra veckor skulle kunna bidra med positiva 

effekter på motoriken när det användes som hemträningsprogram. Resultatet visade att 

barnen hade ökat sin aktivitetsnivå markant. Även motoriska tester visade en förbättrad 

rörelsekontroll hos barnen efter 4 veckor (a.a.). De kunde se att barnen nu visade 

jämnare rörelser när de skulle sträcka sig efter objekt utanför spelet. Barnen hade även 

bättre balans och ett mer kontrollerat rörelsemönster om de förflyttade sig när de 

spelade (Sandlund, 2011). Barnens rörelseaktiviteter i studien undersöktes med hjälp av 

en avancerad rörelseanalys. Spelet gick bland annat ut på att barnen skulle sträcka sig 

efter virtuella objekt i motsvarande uppgift med fysiska objekt som barnen sträcker sig 

efter i det verkliga livet (a.a.). Barnens vårdnadshavare dokumenterade hur mycket 

barnen spelade samt om de själva tagit initiativ till att spela eller om de behövt tjata på 

barnen. Det visade sig att barnen själva oftast tog egna initiativ till att spela (Sandlund, 

2011). Detta tolkades som att barnens motivation till spelträningen var hög, men 

intresset avtog en aning under dessa fyra veckor. Under studien valde man att ha en nära 

kontakt med barnens vårdnadshavare, de intervjuades om bland annat deras attityd till 

spelet som träning. Majoriteten av vårdnadshavarna var positiva. De ansåg inte bara att 

spelet hade hjälpt barnen motoriskt, utan spelen tillförde även en social aspekt. Då 

möjligheten att spela med kompisar och syskon fanns (a.a.).  
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3 Teoretiskt ramverk 
Vygotskijs sociokulturella teori betonar bland annat hur kunskap växer fram ur olika 

samspel (Säljö, 2014). När man talar om samspel så är det samspel barn emellan men 

även samspel mellan barn och vuxna. I förskolans verksamhet blir därför pedagogen i 

fråga en viktig samspelspartner som barnet ska kunna lära av och tillsammans med. 

Men pedagogen har också i uppgift att skapa möten barnen emellan så att de får 

möjlighet att lära i gemenskap av varandra. Inom det sociokulturella perspektivet ses 

nämligen inte kunskap som något som överförs mellan människor, utan kunskap ses 

snarare som ett pedagogiskt förlopp. Genom detta förlopp blir människan delaktig och 

kan ta del av den aktuella kunskapen (a.a.). Perspektivet belyser också att man som 

pedagog behöver låta barnet få iaktta och sedan göra likadant. Barnet upprepar och 

minns nämligen andras beteenden samtidigt som barnet utforskar sitt eget (Welén, 

2009). När materialet analyseras kommer vi att sätta på oss dessa sociokulturella 

glasögon.  

Inom den sociokulturella teorin använder Vygotskij ett begrepp som kallas för den 

proximala utvecklingszonen. Detta begrepp innebär att den vuxne, i detta fall 

pedagogen, ska ge barnet utmaningar som ligger precis över det barnet behärskar (Säljö, 

2014). Utmaningarna ska ställa krav på barnet men de måste vara rimliga och får därför 

inte vara för svåra för barnet att uppnå. Dessa utmaningar behöver nödvändigtvis inte 

utföras av en vuxen, det kan räcka med ett barn som har mer erfarenhet. Barnet 

utvecklas tillsammans med någon som är mer erfaren och går vidare i sin 

utvecklingszon in i ett nytt område (a.a.). Pedagogen är en viktig förebild för barnet 

inom den proximala utvecklingszonen då barnet kan få stöd om det behövs. Pedagogens 

uppgift är att främja barnets utveckling och inlärning (Hwang & Nilsson, 2011).  
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4 Metod  
Här redogörs studiens metod men även hur tillvägagångssättet har gått till. Vi motiverar 

vårt urval av informanter samt beskriver vilka etiska överväganden som vi har tagit 

hänsyn till.  

 

4.1 Val av metod 

Vår studie baseras på pedagogers upplevelser av fenomenet motorik. Genom intervjuer 

kan forskaren få reda på pedagogernas enskilda upplevelser gällande att arbeta med 

motorik i förskolan. Med hjälp av deras svar kan sedan en jämförelse mellan 

förskolorna göras. Denscombe (2009) beskriver intervju som metod som en möjlighet 

till att få reda på hur människor upplever olika fenomen. När man använder intervju 

som metod samlar man in så kallad kvalitativ data. Denna data består av ord, skrivna 

eller talade, men den kan även bestå av visuella bilder (a.a.). Dessa ord sorteras sedan 

och resulterar i en text som kan tolkas. En sådan data går ut på att man som forskare är 

intresserad av att förstå hur andra människor upplever eller uppfattar något 

(Denscombe, 2009).  

 

Det som studeras är hur pedagoger i tre olika förskolor arbetar med motorik. Forskarens 

uppgift är att presentera pedagogernas berättelser på ett sätt som är troget originalet 

(Denscombe, 2009). Därför gäller det att kunna inta den berördas perspektiv. Eftersom 

att det är pedagogernas egna uppfattningar som ska synliggöras så behöver forskaren gå 

in med en neutral inställning. Det finns inget som är rätt eller fel. Människor kan vara 

med om samma fenomen men ändå få helt olika uppfattningar om det. Det har att göra 

med hur man är som människa, hur man ser på världen och vad man har varit med om 

tidigare. Samma fenomen kan upplevas flera gånger men ändå ge upphov till flera olika 

tolkningar. Det beror på i vilket sammanhang och i vilken situation man befinner sig i 

när fenomenet upplevs (Marton & Booth, 2000). Denna studie ska alltså fånga in, 

beskriva, analysera och tolka pedagogernas olika uppfattningar om fenomenet motorik i 

förskolan.   

 

4.2 Val av intervjupersoner 

Vid val av informanter har pedagoger valts ut som vi inte tidigare har någon nära 

relation till. Detta för att situationen lätt kan kännas tillgjord och övergå från en intervju 

till dialog med en person som man känner (Kihlström, 2007). Något som också är 

betydelsefullt är att välja ut pedagoger som har erfarenheter av det ämnet som intervjun 

ska handla om (Kihlström, 2007). Svaren bildar nämligen den empiri som resultatet 

grundar sig i. Forskaren behöver därför intervjua personer som har med ämnet att göra 

annars riskerar man att få felaktig empiri som inte har med forskningsfrågorna att göra 

(Linnér & Lundin, 2011). Svaren blir på så sätt också mer tillförlitliga då det 

förmodligen inte bara är pedagogernas åsikter som kommer fram. Istället svarar 

pedagogen utifrån sina egna erfarenheter (a.a.). Eftersom att vår studie syftar att ta reda 

på hur ämnet motorik i förskolan behandlas så har vi valt att genomföra våra intervjuer 

med verksamma pedagoger. Detta för att få så tillförlitliga svar som möjligt. Det skulle 

därför bli problematiskt att intervjua en pedagog som inte är verksam i dagsläget. 

Intervjuerna är genomföra med tre enskilda pedagoger från tre olika förskolor, en från 

varje förskola, där en pedagog arbetar på en uteförskola. Dessa förskolor valdes för att 

kunna jämföra pedagogernas tänk om barnens motoriska utveckling. Den första 

förskolan som togs kontakt med var uteförskolan. Då det endast fanns två förskolor med 
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denna inriktningen så ringde vi till dessa. Av den ena förskolan fick vi ett nej på grund 

av tidsbrist. Den andra förskolan var mer positiv till att medverka och på den vägen 

uppkom detta urval. De andra två förskolorna valdes utifrån att vi fick kontakt med 

verksamma pedagoger genom vår verksamhetsförlagda utbildning. Utbildning hos dessa 

pedagoger har aldrig inträffat, utan de har vistats på andra avdelningar och därav har det 

inte uppkommit någon nära relation till dessa. Förskolorna har ingen specifik inriktning 

så som uteförskolan. 

 

4.3 Tillvägagångssätt  

Vid utformandet av intervjufrågorna hade vi våra forskningsfrågor som utgångspunkt 

men även den tidigare forskning som vi tagit del av. Genom intervjufrågorna ska 

forskningsfrågorna bli besvarade (Kihlström, 2007). När vi fick kontakt med en 

pedagog förklarade vi syftet med studien, samt bestämde tid och datum för intervju. 

Intervjufrågrna skickades inte via mail i förväg då vi ansåg att det kan vara en nackdel 

om pedagogerna hinner förbereda sig allt för mycket. Pedagogerna hade kunnat svara på 

ett sådant sätt som de anser skulle gynna intervjuaren, istället för att ge ett genuint och 

ärligt svar. Hade vi valt att skicka ut intervjufrågorna i förväg hade detta dock kunnat 

leda till ett utförligare svar, samt ett rikare material för oss att transkribera. Men då vi 

ville få ett så autentiskt svar som möjligt så valde vi att göra på detta sätt. Under 

intervjuerna valde vi att spela in samtalet med ljudupptagning av en mobiltelefon. Detta 

för att kunna gå tillbaka i samtalen för att inte riskera att missa något som skulle kunna 

ha betydelse för resultatet (Kihlström, 2007). Det finns både för- och nackdelar med att 

spela in intervjun med ljudupptagning. Pedagogen som blir intervjuad kan känna sig 

begränsad i hur öppen hon eller han kan vara. Men det kan också vara en trygghet för 

pedagogen att intervjun blir inspelad, då hon eller han vet att det som sägs kommer att 

uppfattas ord för ord (Alvehus, 2013). Intervjuerna har gjorts på en lugn och avskild 

plats från barngruppen. Mycket för att inte bli störda eller att pedagogen skulle känna 

sig stressad över att behöva ingripa i barngruppen (Kihlström, 2007).  

 

Vi valde att använda oss av så kallade semistrukturerade intervjuer. Sådana intervjuer 

går till på så sätt att den som intervjuar har en färdig mall med öppna frågor 

(Denscombe, 2009). Denna mall går att hitta i bilaga 1. Pedagogerna får utrymme till att 

ge utförliga och öppna svar. Dessa svar kan även ge upphov till olika följdfrågor. 

Betoningen i dessa intervjuer ligger på den som blir intervjuad och hur de utvecklar sina 

synpunkter och tankar angående ämnet (a.a.). Enligt Alvehus (2013) ger 

semistrukturerade intervjuer ett större utrymme till samtal och diskussion, till skillnad 

från strukturerade intervjuer som påminner mer om en enkät med förutbestämda frågor.  

 

4.4 Bearbetning och redovisning av intervjuer 

När intervjuerna var genomförda och empirin för studien hade samlats in, påbörjades 

transkriberingen. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudupptagning, dessa skrevs 

sedan ner ordagrant, för att lättare kunna lära känna materialet. Sedan formulerades 

övergripande rubriker som intervjusvaren kategoriserade in under. Dessa rubriker tog 

sin utgångspunkt i våra frågeställningar, intervjuguiden och pedagogernas svar. 

Huvudrubrikerna lyder på följande vis: Arbetssätt som stimulerar barns motorik, 

förutsättningar för att stimulera motorisk träning och kvalitetssäkring och utvärdering. 

Under dessa huvudrubriker följer sedan ett antal underrubriker. Vi markerade likheter 

och skillnader i pedagogernas svar med hjälp av färgmarkeringar. Dessa likheter och 

skillnader bildar till sist det resultat som presenteras under de övergripande rubrikerna i 
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kommande avsnitt. Resultatet redovisas i löpande text med hjälp av citat som är 

hämtade ur pedagogernas intervjusvar. Detta görs för att styrka studiens trovärdighet.  

 

4.5 Validitet 

För att ta reda på om en studie är valid så behöver man granska om studien är giltig, det 

vill säga att studien ska motsvara verkligheten. Studiens resultat och analysdel ska 

belysa det som var tanken med studien från start (Allwood & Erikson, 2010). Är 

resultatet trovärdigt och går att lita på så är studien valid. Den ska dock också kunna gå 

att bekräfta, med andra ord skulle en annan forskare kunna genomföra samma studie 

och få ett likvärdigt resultat (Bryman, 2001). Ser man till denna studie så anser vi att 

den både är trovärdig och tillförlitlig då den genom intervjuer tar reda på hur ämnet 

motorik berörs av tre olika pedagoger. I vårt resultat finns det med mycket citat från 

empirin för att styrka studiens validitet. Skulle någon annan genomföra samma studie 

med exakt samma pedagoger så skulle ett likvärdigt resultat kunna visa sig. Skulle 

denna studie genomföras på andra pedagoger är det inte lika stor chans att resultatet 

skulle bli likvärdigt. Med det sagt kommer inte vår studie att belysa hur alla Sveriges 

pedagoger arbetar med motorik. Den kommer dock att ge en inblick i hur verkligheten 

kan se ut på just dessa förskolor vilket även kan gälla för andra förskolor.  

 

4.6 Etiska principer  

Vid genomförandet av vår studie utgår vi från vetenskapsrådets etiska huvudkrav. De 

fyra huvudkraven består dels av informationskravet som innebär att man ska informera 

respondenterna om syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2011). De pedagoger som vi 

valt att intervjua har alla, innan intervjun, fått information om studiens syfte. Det andra 

huvudkravet är samtyckeskravet. Det innebär att respondenterna har rätt till själva 

bestämma över sin medverkan (a.a.). Pedagogerna i studien har fått denna information, 

att de själva har rätt att avbryta intervjun när som helst. Det har även blivit informerade 

om att det får avstå från att svara på frågor. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet. 

Vilket innebär att uppgifter om pedagogerna och deras verksamheter ska hållas hemliga. 

Ljudupptagningarna av intervjuerna raderas även efter att studien är avslutad 

(Vetenskapsrådet, 2011). För att pedagogernas namn inte ska nämnas används fiktiva 

namn. Vi har alltså valt att inte använda oss av pedagogernas riktiga namn. Vi benämner 

pedagogerna vid A, B och C. Det sista kravet är nyttjandekravet. Det innebär att de 

uppgifter som vi kommer att få ta del av endast kommer att användas till denna studies 

syfte (a.a.).  
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5 Resultat och analys 
Kapitlet belyser studiens resultat. Resultaten är hämtade från pedagogernas intervjusvar. 

I kapitlet följer även en analys av de resultat som framkommer. Resultatet redovisar vi i 

löpande text med hjälp av vår empiri. Gemensamt för de pedagoger som vi intervjuat 

var att de ansåg att motorik var all slags rörelse. Fler resultat presenteras under tre 

huvudrubriker följt av underrubriker. För att stärka trovärdigheten och tillförlitligheten 

på studien så belyser vi likheter och skillnader i empirin. Vi använder oss även av en del 

citat från pedagogernas intervjusvar för att stärka studiens validitet. Pedagogerna som 

intervjuats benämns med bokstäverna A, B och C. 

 

5.1 Arbetssätt som stimulerar barns motorik 

I följande avsnitt presenteras pedagogernas olika arbetssätt med motorik. Avsnittet 

innehåller tre underkategorier för att det ska bli lättare för läsaren att orientera sig i 

texten. Dessa kategorier lyder på följande sätt: Ett medvetet arbetssätt, olika miljöer 

som inspirerar till motorisk träning samt digitala verktyg i förhållande till motorisk 

träning. 

 
5.1.1 Ett medvetet arbetssätt 

Utifrån vår empiri kan vi utläsa att samtliga pedagoger är måna om att arbeta med 

barnens motorik. Dock skiljer sig svaren åt då två av tre kommer med konkreta 

arbetssätt medan den tredjes svar, pedagog B, är mer diffust. Nedan följer citat från 

pedagogerna som beskriver en del av deras tankar och arbetssätt vad det gäller barns 

motoriska träning:  

 

”Ja men vi tänker ju medvetet kring motoriken hela tiden. Gör ju vi. 

Eftersom att vi checkar av dem också. Så att man får med sig allt. Med 

kryss-schema. Medvetet en gång i veckan och sen så kommer det ju in 

hela tiden. Det är ju barns inflytande det handlar om. Vad vill dem ha?” – 

Pedagog A. 

 

”Ja det gör vi emellanåt, men inte dagligen. Förutom att vi är ute på 

gården då och promenerar i våra närmiljöer. Det är viktigt att man drar ut 

barnen i skogen. Vissa tänker nog att barn går bäst på en asfalterad väg för 

annars snubblar dem. Men jag tror barn behöver terräng och ojämn mark. 

Rötter, lyfta på sina fötter.” – Pedagog B. 

 

”Vi har ju mycket utflykter, man kan gå via elljusspåret men sen ibland 

genar vi och tar en krånglig väg genom snår och taggbuskar så att de 

verkligen får jobba med hela kroppen och man tar lite roligare väg, barnen 

tycker att det är skoj och en annan tänker att det är nyttigt istället för och 

bara gå vanligt. Idag har vi haft ’miniröris’, det kör vi och försöker ha en 

gång i veckan.” – Pedagog C. 

 

Pedagogerna i fråga uttrycker att de är måna om barnens motoriska träning. Empiri visar 

att pedagogerna planerar in extra motorisk träning. Citaten ovan visar att motoriken 

finns med i pedagogernas tankar dagligen. Barnen får möjlighet att möta motoriska 

utmaningar utöver den dagliga verksamheten, i gemenskap med andra i planerade 

aktiviteter, är något som gynnar deras motoriska utveckling skriver Ericsson (2003). 
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Vår empiri visar att pedagogerna planerar in extra motorisk träning i form av olika 

aktiviteter där de kan samspela tillsammans med barnen vilket även Lestari och 

Ratnaningsihs lyfter fram i sin studie (2016). Ett exempel som en av pedagogerna tar 

upp är miniröris, pedagogen berättar att det är ett program från Friskis och Svettis där 

barnen får följa en cd-skiva tillsammans med pedagogerna. På skivan sjunger och 

förklarar en röst vad man ska göra för rörelser och denna sekvens håller på i ungefär 20 

minuter. Alla som deltar blir viktiga samspelspartners. Pedagogen uttrycker att de kan 

titta och lära av varandra samtidigt som de får koncentrera och använda sig av sin hörsel 

för att veta vilken rörelse de ska utföra.  

 
5.1.2 Olika miljöer som inspirerar till motorisk träning 

När det gäller miljöer i förhållande till barns motorik så framhäver pedagogerna 

utomhusmiljön. Både vad det gäller skog, lekplatser och förskole gården.  

 

”Men just när vi är ute så är det jättemycket gå i skogen och man får lyfta 

på benen och hoppa på stenar och klättra i träd och där ser ju jag skillnad 

på vår uteförskola än och vara här ute på gården.” – Pedagog C. 

 

”Skogen får vi ju in jättemycket motorik i. Och då har vi ”vårt” ställe där 

det ligger en stor trädstam där du kan klättra. Alltså du får ju in 

jättemycket, bergen och klättra upp och ner, beroende på vad man leker så 

får de ju in jättemånga olika rytmik moment.” – Pedagog A 

 

”Man ska våga låta barnen klättra, det är så lätt att tycka att det verkar 

farligt. Visst de kan trilla ner men man får stå och hålla andan även om det 

kan vara farligt men det kan ju mycket annat vara också. Att man inte 

stoppar dem, det är lätt att man fegar ur.” – Pedagog C.  

 

Utifrån vår empiri kan det utläsas att alla tre pedagogerna är överens om att skogen 

innehåller den perfekta, naturliga motorikbanan för barn. Pedagogerna uttrycker att 

skogen är en plats där barnen får möjlighet till att känna sig fria och leka mycket fritt. 

Mycket för att pedagogerna anser att skogen är så pass bra motoriskt utmanande som 

den är. De menar att de inte behöver tillföra något för att uppnå någon motorisk träning. 

Vilket också Iivonen och Sääkslahtis (2014) forskning belyser, att skog och vildmark, 

med dess ojämna stubbar, stenar och träd, gynnar barns grovmotoriska utveckling. 

Skogen är en plats som vi tolkar att pedagogerna menar inbjuder till mycket lek och 

utforskande. Barnen möter utmaningar enbart genom att vistas där. En av pedagogerna 

menar att man inte får vara för rädd för att barnen ska slå sig. Utan att man tillåter dem 

att göra det de vill. Pedagogerna betonar att barnen kan mycket mer än vad man tror och 

att man som pedagog behöver ha tilltro till deras förmågor.   

  
5.1.3 Digitala verktyg i förhållande till motorisk träning 

Vi valde att fråga specifikt om digitala verktyg. Detta eftersom att dagens samhälle blir 

allt mer digitaliserat. Våra erfarenheter säger oss att barn ofta är mycket insatta i dessa 

slags verktyg och ansåg därför att det var relevant att fråga om. En av tre pedagoger 

arbetar mer flitigt och kontinuerligt med detta. Särskilt med Ipad. Medan de finns en 

strävan hos de andra två att arbeta mer med det.  
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”Vi tar ju gärna fram Ipaden och tittar först. ’hur klättrar de där? Och hur 

kryper dem där?’ hur kan vi göra? Man har ju det samtalet med barnen. Så 

Youtube, säger jag, där kan man hitta mycket. Jag tar gärna fram den och 

visar först, när man introducerar saker så är det ju jättebra och använda sig 

utav den. Jag kan ju sitta och leta inför motorikpassen, ’den övningen kan 

vi ta där och den övningen kan vi ta där’. Jag sitter oftast med barnen, 

eftersom man inte har så mycket planeringstid. Och då tittar ju dem, och 

så blir det att man frågar ’kan vi göra något sånt?’ och så går vi ut i 

lekhallen och ’ja men vi har bänkarna, vi kan ta fram en matta’ och så 

vidare” – Pedagog A 

 

”Hade man haft tiden att sätta sig in i att arbeta med sådana ”nya” verktyg 

så absolut. Det är alltid en bristvara inom detta yrket. Om inte det kommer 

in någon ny ung förskollärare från universitetet som har kunskap eller 

erfarenhet. Vi har mycket gamla här med beprövad erfarenhet men vi är 

kanske inte så duktiga på det nya”. – Pedagog B. 

 

Av empirin framgår det tydligt att det digitala verktyget Ipad har blivit ett naturligt 

inslag i den dagliga verksamheten för pedagogerna. Det framgår även att de använder 

Ipaden mestadels för att dokumentera eftersom att kunskap kring andra 

användningsområden enligt dem inte finns. Pedagog A använder dock Ipaden på ett mer 

pedagogiskt sätt då även barnen blir involverade i arbetet med den. De planerar 

tillsammans utifrån den och barnens röster blir hörda på detta sätt menar pedagog A. Ser 

barnen något de vill testa så funderar dem tillsammans med pedagogen om det är 

möjligt att utföra detta med de tillgångar och förutsättningar som de har. Utifrån denna 

pedagogs arbetssätt förstås det att Ipaden kan användas till mycket mer än endast 

dokumentation. Den kan som Lestari och Ratnaningsihs (2016) skriver, vara ett 

naturligt pedagogiskt material. Barnen kan använda den tillsammans eller så kan 

pedagoger använda sig av den tillsammans med barnen. Allt från läs- och 

skrivutveckling till motorisk träning. En slutsats med utgångspunkt ur citatet ovan av 

pedagog B är att pedagoger ute på fältet skulle behöva mer tid och utbildning till att 

kunna sätta sig in i hur dessa fungerar. Detta för att kunna få ut så mycket som möjligt 

av sin I-pad och andra digitala verktyg.   

 

5.2 Förutsättningar för att stimulera barns motorik  

Under denna huvudrubrik presenteras pedagogernas olika förutsättningar till att anpassa 

aktiviteter för att de ska kunna inkludera alla barn oavsett barnets motoriska färdigheter. 

Avsnittet är uppdelat i två underkategorier för att det ska bli lättare för läsaren att 

orientera sig i texten. Dessa underkategorier lyder på följande vis: Barns olika 

motoriska färdigheter och möjliga konsekvenser av dessa samt Åtgärder vid nedsatt 

motorisk träning.  

 
5.2.1 Barns olika motoriska färdigheter och möjliga konsekvenser av dessa 

Alla tre pedagoger är överens om att det finns möjliga konsekvenser för barn med en 

nedsatt motorisk utveckling. De nämner att det kan uppstå sociala, kroppsliga och 

kognitiva påföljder av att ha en nedsatt motorisk utveckling. Pedagog A och C talar om 

reflexrörelserna hos barnet. Att om de inte försvunnit kan det bli jobbigt för barnet 

senare i livet.  
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”Försvinner inte reflexerna som de ska så hänger de ju inte med i 

utvecklingen. För rörelserna blir inte detsamma, du kanske inte har 

koncentrationen för att kunna sitta.” - Pedagog A. 

 

”Jag tror mycket på det att har man inte fått övat bort sina reflexer så blir 

det liksom jobbigt att sitta still.” – Pedagog C. 
 

Utifrån empirin framgår det att man redan i förskolan behöver öva, och jobba mycket 

med motorik. Då det enligt pedagogerna är på den vägen som dessa reflexer försvinner.  

Reflexrörelser är något som varje människa föds med. Dessa rörelser sker reflexmässigt. 

Alltså att man vid en viss beröring utför vissa okontrollerade rörelser (Osnes m.fl., 

2012). Ett exempel på en reflex som sitter kvar hela livet är knäreflexen. Denna reflex 

reagerar när knät får en knackning på en viss punkt under knäskålen. Utan att personen 

själv bestämt det kommer underbenet automatiskt att sparka framåt (a.a.). Pedagogerna i 

studien talar om reflexer som med hjälp av träning ska försvinna. Ett exempel på en 

sådan reflex är den så kallade ryggradsreflexen (Osnes m.fl., 2012). Denna reflex 

utlöses om något vidrör barnets ryggslut. Det kan handla om byxor eller en blöjkant. 

Finns denna reflex kvar visar det sig i att barnet okontrollerat inte kan sitta still eftersom 

att effekten av beröringen utger sig som automatiska rörelser barnet inte kan styra över 

(a.a.). Att jobba mycket med motorik redan från när barn är små underlättar alltså för 

dem senare i livet, belyser Ericsson (2005). Det blir då lättare för barn att koncentrera 

sig på skolundervisning när dessa moment inte längre inkräktar (a.a.).  

 

Att fånga upp alla barnen i alla aktiviteter är enligt pedagogerna lättare sagt än gjort. En 

av pedagogerna berättar att de brukar göra olika slags aktiviteter eftersom det inte går 

att fånga alla barn i precis allt. Pedagogerna berättar att de brukar plocka in extra 

material eller leka en viss typ av lek för att kunna fånga in alla. Detta eftersom att de 

menar att barn inte alltid är intresserade av samma typ av aktiviteter och att det därför är 

viktigt med variation. De menar även på att det inte är viktigt med variation enbart för 

att tillfredsställa allas intressen, utan även för att kunna fånga upp och utmana alla barn 

utifrån deras olika motoriska färdigheter. Mjaavatn och Gundersens (2005) forskning 

belyser att barn med nedsatt motorik har en tendens att hamna utanför de andra barnens 

lek. Detta för att de inte hänger med i samma utsträckning och där med kan deras 

sociala samspel påverkas (a.a.). I nedanstående citat talar pedagogerna om just detta. Att 

det kan vara en konsekvens av att ha en nedsatt motorisk förmåga.  

 

”Man hänger ju inte med kompisarna.” – Pedagog B. 

 

”Då hänger man ju inte med i lekar eller om man börjar spela fotboll med 

sina kompisar så det blir det ju inte kul och spela fotboll om man inte kan 

springa och sparka en boll. Och i det långa loppet så hamnar du väldigt vid 

sidan av om du inte får vara med i de här sociala sammanhangen.” – 

Pedagog C. 
 
5.2.2 Åtgärder vid nedsatt motorisk förmåga 

För att hjälpa barn med nedsatt motorik in i leken behöver man som pedagog vidta vissa 

åtgärder. Pedagogerna berättar om hur de arbetar för att utmana och ge dessa barn stöd i 

sin fortsatta motoriska utveckling. De talar bland annat om hur de anpassar aktiviteter 

och hinderbanor. 
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”Då plockar vi in lite extra av det när vi har rytmiken. Då vet vi att ’det 

här barnet behöver det och det här barnet behöver det’. Då tar vi med det 

om vi gör en liten hinderbana eller om vi gör någon lek så att man får med 

sig barnet. Och då måste man ju lägga ribban på ett annat sätt för och få 

det barnet att kunna vara med, så det har alternativ, Att han kanske har 

svårt att klättra över det här, ja men då får vi erbjuda det här också.” – 

Pedagog A. 

 

”Man får ju göra olika saker. Man kan inte fånga in alla barnen i precis 

allt. Vissa barn klarar inte heller allt lika snabbt som sina kompisar. Men 

om man ger det lite tid och gör aktiviteter flera gånger så fixar dem ofta 

det sen.” – Pedagog B. 

 

”Skogen är ju som den är, där finns allt från stora rötter till små rötter och 

stora stenar och små stenar. På så sätt är naturen anpassad så alla kan välja 

den väg som passar en själv. I gympasalen får man tänka till så att det 

finns en väg som passar för alla, det får ju samtidigt inte vara för lätt utan 

det måste vara en utmaning. I skogen slipper vi nog göra det eftersom att 

där finns ju allt redan färdigt. Det är väl mer i så fall att pusha dem som 

inte vågar att inte alltid välja en enklare väg.” – Pedagog C 

 

Pedagogerna beskriver att de finns som en hjälpande hand och att de anpassar material 

och övningar på ett sätt så att det ska finnas en väg för alla att ta. De poängterar dock att 

det inte får bli för enkelt. Det ska vara utmanande men inte för utmanande. Barnen ska 

känna att de klarar av att utföra uppgiften. De arbetar alltså på ett sätt som Lestari och 

Ratnaningsihs (2016) betonar som betydelsefullt. Deras forskning belyser att aktiviteter 

behöver vara anpassade för den barngrupp som pedagogerna arbetar i. De ska vara 

anpassade och utformade på ett sätt så att de täcker upp flera aspekter av barngruppen 

(a.a.). Pedagog C betonar hur bra skogen är ur denna synpunkt. Pedagogen talar om att 

det alltid finns olika vägar att ta i den, både svåra och lättare. Men poängterar även att 

man som pedagog behöver vara där och utmana de barn som ofta väljer de enklare 

vägarna. Att man som pedagog ska finnas som ett stöd och pusha dessa barn lite extra.     

 

5.3 Kvalitetssäkring och utvärdering av arbetet med motorik 

Under denna huvudrubrik presenteras verksamheternas utvärdering av sitt motoriska 

utbud. I detta avsnitt presenteras en underrubrik som lyder på följande vis: Utvärdera 

för att synliggöra utvecklingsområden. 

 
5.3.1 Utvärdera för att synliggöra utvecklingsområden 

Pedagogernas svar skiljer sig när det gäller utvärdering av verksamheten. Pedagog B 

och C berättar att de går igenom barnen inför utvecklingssamtal med vårdnadshavarna, 

men att någon specifik dokumentation inte förs. Pedagog A berättar däremot att de 

använder sig av ett kryss-schema när de utvärderar om verksamheten har hjälpt barnen 

framåt i sin utveckling. Kryss-schemat visar alltså vad verksamheten behöver erbjuda 

barnen inom den motoriska träningen poängterar pedagog A.  

 

"Så när vi har sett att barnet kan något så har vi checkat av det med en 

liten bock. Det är ju inte så att vi bedömer, det är inget 
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bedömningsmaterial. Utan det är mer för att vi ska se vad vi behöver jobba 

vidare med i gruppen. Det är upp till alla att utgå från detta schema när vi 

planerar vår verksamhet. Så när vi har vår planering så ser man ju, då kan 

man bara gå igenom barnen." – Pedagog A. 

 

” Ja det är ju oftast när man sitter på ett utvecklingssamtal. Att det 

kommer på tal att motoriken kanske är nedsatt och att man behöver jobba 

på den.” – Pedagog B. 

 

”Men vi har ju inga särskilda dokument för att följa upp mer än det här 

man fyller i inför ett utvecklingssamtal, där finns ju motoriken med. Hur 

långt barnet har kommit. Men det är nog inte så mycket utvärdering av vad 

vi har för material vilket egentligen är det vi ska utvärdera, vår verksamhet 

och inte barnen.” – Pedagog C. 

 

Pedagog A utför en utvärdering där de synliggör vad verksamheten behöver arbeta 

vidare med om det är något barn som inte ligger i fas med någon motorisk övning. De 

får syn på vad förskolan behöver erbjuda barnen samt att de synliggör avdelningens 

utvecklingsområden. Utifrån empirin berättar pedagog B och C att de inte utför någon 

specifik utvärdering av sitt arbete med motoriken. Pedagog C poängterar dock att 

utvärdering av verksamheten är något som borde göras för att få syn på sådana här saker 

men att det faller på grund av tidsbrist. Pedagogerna är eniga om att de lätt kan missa 

barn som behöver mer motorisk träning om det inte sker någon utvärdering. I citatet 

ovan nämns något som är av stor vikt när det gäller att utvärdera. Att det är 

verksamheten och inte barnet som ska utvärderas. Att arbeta med kryss-schema kan 

enligt pedagog A säkerligen tolkas som att pedagogerna ”checkar” av barnets 

kunskaper. Pedagogen förklarar dock schemat som ett sätt att synliggöra vad 

verksamheten behöver erbjuda barnen mer av inom den motoriska träningen.  
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6 Diskussion  
I följande kapitel förs en avslutande diskussion kring studiens metod och resultat. Syftet 

med studien är att bidra med kunskap om hur några pedagoger i förskolan arbetar med 

barns motoriska utveckling. Tankar som väcktes under arbetets gång synliggörs också 

här. Slutligen presenteras våra tankar om vidare forskning med ämnet motorik i 

förskolan. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Till denna studie samlas kvalitativ data in med intervju som metod. Syftet med studien 

är att bidra med kunskap om hur dagens pedagoger uppfattar fenomenet motorik i 

förskolan samt hur de arbetar med ämnet. Vi ansåg att det bästa sättet att få fram denna 

slags empiri var genom intervjuer. Genom intervjuer kände vi att vi kunde få fram 

djupa, utvecklade och tydliga svar. Hade ett annat metodval gjorts, som exempelvis 

enkäter så hade studien fått ett annat resultat än den som samlats in. Empiri från en 

kvalitativ data, enkäter, hade kunnat ge oss ett bredare material att analysera. Vi hade 

kunnat få en inblick i hur fler pedagoger arbetar med ämnet men troligtvis inte kunnat få 

så utvecklade och djupgående svar som de svar intervjuerna gav oss. Enkäter ger 

nämligen inte samma möjligheter till att kunna ställa följdfrågor. Det hade heller inte 

funnits någon möjlighet för pedagogerna att fråga oss hur vi menar om det skulle vara 

något som ansågs oklart. Vid utskick av enkäter är risken också stor att många inte tar 

sig tid till att svara. Man måste alltså skicka ut enkäten till väldigt många för att vara 

säker på att man får tillbaka tillräckligt många för att kunna utföra en analys. Då denna 

studie utförs under en viss tidsbegränsad period på sammanlagt tio veckor så ansåg vi 

att vi inte hade tiden för att vänta på att få tillbaka en sådan slags empiri. Vi tyckte det 

var bättre att boka in intervjuer så att vi kunde vara säkra på att vi skulle få in tillräckligt 

med empiri i tid att analysera.  

 

Sammanlagt genomfördes tre enskilda intervjuer med pedagoger från tre olika 

förskolor. En pedagog från en uteförskola intervjuades för att jämföra arbetet med 

motorik i förhållande till pedagoger som arbetar i förskolor utan specifika inriktningar. 

Att få tag på en pedagog från en uteförskola var inte det enklaste. Uteförskolor finns det 

inte gott om, vi hade två att välja på. Den ena sa blankt nej och då fanns det bara hopp 

om att den andra skulle vara mer tillmötesgående. Vilket den som tur väl var. Hade vi 

valt att göra ytterligare några intervjuer så hade vi kunnat få fram mer empiri att 

analysera vilket hade gett oss en mer vidgad syn på hur pedagoger arbetar med barns 

motorik. Ett alternativ till enskilda intervjuer hade kunnat vara att göra gruppintervjuer. 

Där hade det kunnat bli en spännande diskussion mellan pedagogernas olika arbetssätt. 

Det hade dock tagit längre tid då pedagogerna hade behövt ta sig till en viss plats under 

sin arbetstid. Det var inget krav som kunde ställas och förmodligen hade inte många 

haft möjlighet till att ställa upp då tid redan är en bristvara hos pedagoger i förskolan. 

Även vi, som nämnts tidigare, hade en tidsram att rätta oss efter.  

 

Datan utifrån våra intervjuer analyserades så gjordes detta på ett objektivt sätt. Vi är 

medvetna om att våra förkunskaper om ämnet motorik påverkar de intervjufrågor som 

vi väljer att ställa till pedagogerna samt vår diskussion. Men det resultat som redovisas 

väljs inte ut för att det ska passa oss forskare. Utan vår empiri har analyserats på ett 

objektivt sätt utifrån tidigare forskning samt det teoretiska ramverk som vi valt att 

använda oss av. Hade resultatet tolkats och analyserats utifrån våra förutfattade 

meningar och förkunskaper vid detta skede hade det kunnat leda till att svaren tolkats på 
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ett annat sätt och att resultatet då hade sett annorlunda ut. Det hade kunnat bli vinklat på 

ett sätt som inte var troget originalet och på så sätt också bli felaktigt. I resultatet 

presenteras den empiri som har samlats in. Empirin är alltså inte vinklad eller utvald till 

studiens fördel. Resutatet förmedlar endast det som pedagogerna sa i intervjuerna.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Här förs en diskussion av de resultat som framkommit. Diskussionens utgångspunkt tas 

i det teoretiska ramverk som valts för denna studie. Avsnittet är uppdelat i tre 

huvudkategorier. Dessa kategorier är samma som i resultatkapitlet. Detta för att studien 

ska vara lätt för läsaren att följa. Det rör sig om följande kategorier: Arbetssätt som 

stimulerar barns motorik, Förutsättningar för att stimulera motorisk träning samt 

kvalitetssäkring och utvärdering av arbetet med motorik. 

 
6.2.1 Arbetssätt som stimulerar barns motorik 

Studiens resultat visar att pedagogerna är måna om att barn får utöva motorik och ha 

motorikträning i förskolan. De poängterar att vistas utomhus för barnens grovmotoriska 

utveckling. Den utomhusvärld som barn i förskoleåldern idag har består oftast enbart 

bara av förskolegården. Detta eftersom att barnen spenderar störst del av sin vakna tid 

på förskolan. Förr fanns det tendenser till att besöka olika miljöer i form av utflykter 

(Grahn, 2007). I dagens förskola är personal en bristvara och dessa utflykter blir därför 

allt färre. Har barnen otur förekommer det vissa veckor inga utflykter överhuvudtaget 

(a.a.). Barn som befinner sig i förskolor med en lite mer “fattig” utegård och som inte 

får göra lika mycket utflykter till skogen som barnen till pedagogerna i denna studie, 

kan utifrån Iivonen & Sääkslahtis (2014) forskningsresultat riskera att hamna efter i sin 

motoriska utveckling. 

 

I vår studie arbetar en av pedagogerna på en uteförskola, empirin visar dock att alla 

pedagoger arbetar på liknande sätt vad det gäller barnens motorikträning. Skillnaden är 

egentligen att barnen på uteförskolan får spendera tid i skog och vildmark flera timmar 

dagligen. Barnen på de andra förskolorna får istället göra utflykter dit någon eller några 

gånger i veckan. Om det skulle utföras en undersökning på vilka av dessa barn som 

hade bäst utvecklad grovmotorik så skulle resultatet säkerligen visa att barnen i 

uteförskolan hade bättre grovmotorik än de resterande barnen. Fjørtoft (2001) 

forskningsresultat visar nämlligen att en grupp barn som vistats i skog hade utvecklat en 

bättre grovmotorik än en grupp barn som vistats på förskolans utegård. Iivonen och 

Sääkslahtis (2014) forskning visar också att skog och vildmark, med dess ojämna 

stubbar, stenar och träd, gynnar barns grovmotoriska utveckling. Utifrån de studier som 

tagit del av så är skog och vildmark alltså det bästa att vistas i för barns motoriska 

utveckling. I avsnittet om lek kom Kroeker (2017) fram till att det finns fördelar med att 

leka både inomhus och utomhus, men att barnets vistelse utomhus ger mer övning till de 

motoriska färdigheterna. I studiens inledning står det beskrivet att förskolans läroplan 

utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Utifrån citatet som nämns där, angående ett 

sociokulturellt förhållningssätt, kan man utläsa att pedagoger bör ha ett arbetssätt som 

utgår från barnens intressen (Säljö, 2014). Enligt pedagogerna i denna studie så 

intresserar sig deras barngrupper för skogen. För att kunna arbeta ytterligare utefter 

barnens intressen vid skogsutflykterna skulle pedagogerna kunna ta med sig sina Ipads. 

Dagens barn är utifrån våra egna erfarenheter intresserade och väl bekanta med detta 

verktyg. Barnen likväl som pedagogerna skulle kunna använda den till att fotografera 

varandra och saker som de är intresserade av i skogen. På så vis används Ipaden till det 
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som pedagogerna i studien använde den mest till, dokumentation. Men på detta vis blir 

den istället ett gemensamt redskap. Barnens perspektiv och intressen lyfts om de får 

vara med och fotografera. Skulle pedagogerna arbeta på detta sätt hade ett så kallat 

pedagogiskt förlopp kunnat uppstå. Ett pedagogiskt förlopp är enligt Vygotskij ett 

förlopp av kunskap. Enligt det sociokulturella perspektivet så överförs nämligen inte 

kunskap mellan människor. Utan människan behöver få samspela, iaktta, samtala och 

reflektera om det som hänt (Säljö, 2014). Ipaden blir ett hjälpmedel för att kunna 

samtala och reflektera. När utflykten i skogen är slut och de är tillbaka på förskolan kan 

pedagogerna ta fram den och samtala om de fotografier som tagits tillsammans med 

barnen. Utifrån ett motoriskt perspektiv så skulle det handla om barnens motorik och de 

motoriska övningar som de utfört vid skogsvistelsen.   

 
6.2.2 Förutsättningar för att stimulera barns motorik 

Varje förskola arbetar utifrån samma styrdokument och har alla samma strävansmål 

(Skolverket, 2010). Men förutsättningarna för barnen ser ändå olika ut. Inte endast för 

att varje barn har individuella förutsättningar utan för att förskolorna också har det. 

Utifrån denna studie synliggörs det att pedagoger som arbetar på förskolor har olika 

kompetenser och att även förskolornas miljöer ser olika ut. Trots dessa olikheter är det i 

grund och botten förskolans uppgift att skapa olika lek- och lär tillfällen som för barnen 

upplevs positiva (a.a.). Vår empiri visar att pedagogerna i denna studie har detta tänk. 

De strävar efter att utmana alla barn efter deras olika motoriska förmågor. Detta gör de 

genom att tillföra material och utforma aktiviteter så att de passar alla på ett eller annat 

sätt. De utmanar barnen på ett lagom svårt stadie för att barnen ska kunna klara av och 

känna att det lyckas. Med utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk så kan vi utifrån denna 

empiri se att pedagogerna arbetar på ett sätt som Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen beskriver (Säljö, 2014). Det finns alltså en medvetenhet i att aktivt 

hjälpa och stötta det individuella barnet i dess motoriska utveckling. Empirin uttrycker 

att pedagogerna är den person som Vygotskij menar besitter mer kunskap. Kunskap som 

behövs för att hjälpa den kunskapssökande framåt (a.a.). 

 

Att ha en nedsatt motorisk utveckling kan som tidigare nämnts ha konsekvenser för 

barn. Bland annat för deras koncentrationsförmåga (Kadesjö, 2007). En annan 

konsekvens som nämnts tidigare kan vara att barnets sociala tillstånd blir utsatt. Enligt 

Hendersen (1992) så har barn med nedsatt motorik ofta en sämre självbild. Barnen är 

medvetna om sina motoriska gränser och anser sig därför inte kunna vara med på 

samma villkor som sina kompisar. I sin tur kan detta leda till att dessa barn går miste 

om olika sociala samspel och därav även de pedagogiska förlopp som Vygotskij 

förespråkar (Säljö, 2014). Alla barn ska som det inledningsvis skrevs om i detta avsnitt 

få möjlighet att uppleva olika lek- och lärtillfällen som för dem upplevs som positiva 

(Kalliopuska och Kaila, 1987). Det är alltså pedagogens uppgift att se till att alla barn är 

med och samspelar i lekar med andra barn. Inget barn ska behöva känna sig otillräcklig 

och begränsad att leka med andra på grund av sin motoriska utveckling. 

 
6.2.3 Kvalitetssäkring och utvärdering av arbetet med motorik 

Något som ingår i förskolans uppdrag är att kontinuerligt utvärdera sin verksamhet. 

Detta är för att kunna synliggöra om verksamheten har hjälpt barnet framåt i sin 

utveckling. I det här fallet deras motoriska utveckling. Ingela Elfström (2013) menar att 

syftet med att utvärdera verksamheten är för att få fram underlag om vad som behöver 

förbättras. När pedagogerna utvärderar sitt arbetssätt ger det möjlighet att utveckla sin 
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professionalitet och öka sin kompetens (a.a.). Pedagogerna bör systematiskt genomföra 

observationer och dokumentationer som underlag för vidare reflektion. Dessa resultat 

behöver sedan prövas och följas upp för att slutligen utvecklas vidare menar Elfström, 

2013. Förskolans läroplan är ett styrdokument som förskolan ska följa, men den ska 

användas flexibelt (a.a.). Verksamheten ska planeras och genomföras utifrån de barn 

som går på förskolan. Varje enskilt barns åsikter, tankar, tidigare erfarenheter och 

kunskap bör tas i beaktande (Elfström, 2013). Utvärdering av verksamheten går alltså ut 

på att följa varje barns utveckling och lärande för att sedan reflektera vidare hur 

förskolan ska kunna bidra till en fortsatt utveckling (a.a.) När vi har analyserat vår 

empiri så har vi tråkigt nog fått syn på att två av tre pedagoger inte utvärderar sin 

verksamhet eller sitt arbetssätt angående barnens motoriska utveckling i den 

utsträckning som egentligen hade behövts. Pedagogerna beskriver som tidigare nämnt 

att det är lätt hänt att missa barn som behöver stöd när det inte sker någon utvärdering 

av sitt arbetssätt. Om inte denna slags utvärdering utförs så kan pedagoger omöjligt 

reflektera över hur förskolan ska kunna stötta barnet i sin fortsatta utveckling (Elfström, 

2013). Detta kan som vi nämnde i resultatkapitlet leda till att vissa barn stannar i sin 

utveckling. De får alltså inte de förutsättningar att utvecklas som de möjligtvis hade 

behövt (Lestari & Ratnaningsih, 2016).   

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie har bidragit med kunskap och en djupare förståelse om hur dessa 

pedagoger arbetar med motorik i förskolan. Den har förhoppningsvis skapat en 

nyfikenhet till att vilja ta reda på mer om ämnet. Eftersom vår studie inriktar sig på att 

belysa pedagogernas perspektiv så skulle en fortsatt forskning kunna vara att ta reda på 

om dessa uppfattningar stämmer överens med verkligheten. Förslagsvis kan detta ske 

genom att använda sig av observationer som metod.  

 

Förslag på fortsatt forskning kan även vara att belysa barnens perspektiv kring ämnet. 

Detta kan ske genom att använda sig av samma metod som vi valde att använda oss av 

vid genomförandet av denna studie. Genom intervjuer. Barnen kanske inte alls har 

samma syn på hur ämnet berörs som vad pedagogerna har. Med tanke på att förskolan 

ska arbeta utefter barnen och deras perspektiv så vore det en relevant studie att 

genomföra. Att använda sig av barn som respondenter kan vara en utmaning enligt 

Jacquline Scott (2008), men det betyder inte att barn är mindre trovärdiga än vuxna. 

Utan istället kan man som intervjuare behöva ändra intervjumetoden. Barn kan behöva 

bli mer guidade än vuxna, speciellt när barnen blir osäkra på vad frågan betyder. Att 

intervjua barn respektive pedagoger har sina för-och nackdelar. Men vi tror det hade 

blivit en intressant studie att genomföra då barn säkerligen kan komma med nya insikter 

för oss forskare att belysa. 
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Bilaga 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Vad är motorik för dig? 

2. Vad har du för erfarenheter av att jobba med det i förskolan? 

3. Hur utvärderar ni om verksamheten har hjälpt barnet framåt i sin motoriska 

utveckling?  

4. Hur använder ni era digitala verktyg i förhållande till barnens motorik? 

5. Hur utnyttjar ni era olika miljöer så att de gynnar barnens motoriska utvekling?



 

I 
 

 


