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Abstrakt 
Svensk titel: Barns grovmotorik - Barns grovmotoriska rörelser på förskolegården 
 
Engelsk titel: Children’s motor skills – Children’s motor skills in the pre-school yard 

 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn motoriskt nyttjar de miljöer 

som erbjuds på förskolegården. Detta genom att studera och undersöka ett antal utvalda 
grovmotoriska rörelser, var på förskolegården barnen väljer att utföra dessa 
grovmotoriska rörelser samt hur de utför dem. Studiens frågeställningar är: 

 

1. Var på förskolegården utför barn grovmotoriska rörelser? 

2. Hur utför barnen de grovmotoriska rörelserna? 

 
Studien vilar på en epigenetisk teorigrund som resonerar kring huruvida barns 
motorikutveckling är avhängig gener och arv, följer förutbestämda stadier utifrån ålder 

och mognad eller om miljön har någon betydelse för och inverkan på barns motoriska 
utveckling. 

 
Jag har genomfört en studie vars insamlade empiri och data är såväl kvalitativ som 
kvantitativ. Empirin har samlats in med hjälp av observationsscheman. Parallellt med 

utförda observationer har kompletterande fältanteckningar förts löpande. Dessa 
metodval har således resulterat i både kvalitativa och kvantitativa data. Under 

observationerna har totalt fjorton barn i åldrarna 1-5 år varit närvarande.  
 
Studiens resultat visar att barnen ute på förskolegården i stor utsträckning väljer att 

utföra de observerade grovmotoriska rörelserna i naturlika miljöer. Barnen väljer att 
hoppa från klippväggar och klättra i klätterträd istället för att till exempel klättra på 

tillverkade klätterställningar som också finns tillgängliga på förskolegården. I studien 
framkommer även hur barnen utför de, för observation utvalda, grovmotoriska 
rörelserna. Utifrån det, för studien valda, teoretiska perspektivet förs diskussion om 

huruvida barnens olika rörelsemönster beror på ålder eller vad som annars orsakar dessa 
iakttagna skillnader och likheter i barnens motoriska utveckling.  

 

Nyckelord 
Motorik 
Grovmotorik 
Motorikutveckling 

Förskolegård 
 

Tack 

Jag vill rikta ett stort tack till den förskola där jag fick genomföra mina observationer 

samt de barn och deras vårdnadshavare som lät mig observera deras barn för min studie. 
Jag vill även tacka mina handledare Elis Weslien och Ann-Christin Torpsten för deras 
värdefulla handledning genom mitt arbete.  
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1 Inledning 
Som bakgrund för studien har intresset legat vid att bidra med kunskap om vad barnen 

gör på sin förskolegård. Fokus har koncentrerats vid att undersöka och bidra med 

kunskap om var på förskolegården barnen väljer att utföra grovmotoriska rörelser och 

hur de utför dessa rörelser. Barnens grovmotoriska rörelser har utifrån ett valt 

teoriperspektiv tolkats och analyserats för att visa på mönster och variationer i motorisk 

utveckling. I förskolans läroplan finner vi att förskolan ska sträva efter att varje enskilt 

barn “utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016 

s. 9). Faktum är att barns motoriska utveckling spelar en stor roll för barns såväl fysiska 

som mentala välmående (Öhman & Sundberg, 2004). Men vilka förutsättningar 

erbjuder vi dem för att utvecklas motoriskt? Grahn (2007) skriver att det krävs en 

förskolegård som är inbjudande och lockar till motorik för att barn ska inspireras till 

fysisk aktivitet. Flera studier har visat att det i huvudsak inte behöver vara tillverkade 

lekredskap såsom gungor, rutschkanor och klätterställningar som är uteslutande det som 

lockar barn till aktiviteter av den typen som just det redskapet erbjuder (Berg, 2014; 

Grahn, 2007; Grindberg & Jagtøien, 2000). Fokus i den här studien har legat vid att 

undersöka och kartlägga barns rörelsemönster på förskolegården.  

 

2 Bakgrund 
I följande kapitel följer en kort redogörelse för olika betydelsebärande faktorer för barns 
motorik samt en överblick av de stadier som kan utgöra barns grovmotoriska 
utveckling. 

 

2.1 Motorikens betydelse 
Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) beskriver att begreppet motorik innefattar de 

funktioner och processer som hjälper oss att styra och kontrollera våra kroppsliga 
rörelser. Det finns en samstämmighet utifrån de studier som gjorts kring barns motorik. 

Betydelsen av en god motorisk utveckling speglar sig inte bara i hur snabbt man kan 
springa, hur långt man kan kasta eller hur högt man kan hoppa. Begreppet grovmotorik 
definieras som de rörelser som huvudsakligen utförs med hjälp av kroppens stora 

muskelgrupper, dvs. armar, rygg och ben (Jagtøien et al., 2002). Ett aktivt fokus på 
barns grovmotoriska utveckling främjar samtidigt barns kognitiva och sociala 

utveckling, koncentrationsförmåga, självförtroende och självkänsla. Att erbjuda barn 
goda förutsättningar att utveckla sin motorik kan därför komma att spela en betydande 
roll i barnets fortsatta lärande på flertalet områden (Grahn, 2007; Grindberg & Jagtøien, 

2000); Sundberg & Öhman, 2004).  
 

Grindberg och Jagtøien (2000) skriver att arbete med fysisk aktivitet som tränar barns 

motorik ökar deras välmående, uthållighet och koncentrationsförmåga, vilket i sin tur 

främjar barnens inlärning. Författarna framhåller också att när man ägnar sig åt fysisk 

aktivitet med barn genom olika tillvägagångssätt, ägnar man sig även åt ett socialt 

samspel. Barnen får en ökad medvetenhet om såväl sig själva som om sin omgivning. 

Fördelarna är många och livslånga. Får barn tidigt goda förutsättningar för god 

kännedom om sin egen kropp och dess funktioner, ökar chanserna för en god relation 

mellan barnet och dess kropp. Detta i sin tur leder till en god självkänsla. Barn som av 

olika anledningar inte utvecklar en motorisk säkerhet blir inte sällan uteslutna ur lek och 

gemenskap.  
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En god fysisk och motorisk utveckling med god självkänsla som följd bidrar, bland så 

mycket annat, till en social gemenskap och samspel med andra individer (a.a). 

 

2.2 Förskolegårdens utbud 
Barn lockas till öppna ytor och naturrika områden i större utsträckning än till tillverkade 

lek- och klätterställningar (Berg, 2014; Grahn, 2007; Grindberg & Jagtøien, 2000; 

Mårtensson, 2004). Det är något som kan såväl bidra med möjligheter som det kan 

skapa problem. Det skapar möjligheter i det avseendet att förskolor kan ta tillvara och 

utnyttja det som naturen bistår med och använda sig av naturen i barnens motoriska 

utveckling. En förskola i ett område som däremot inte erbjuder natur och grönska i 

samma utsträckning eller över huvud taget, har ju dessvärre inte samma möjligheter att 

nyttja det i sin pedagogiska verksamhet. En förskola belägen i mer naturfattiga regioner 

blir då beroende av tillverkade och uppbyggda lekplatser och anordnade miljöer för lek 

och fysisk aktivitet. 

 

Mårtensson (2004) skriver att förskolans miljö, såväl inomhus som utomhus, ska 
utformas på ett sådant sätt att den inspirerar barns handlingar och utforskande för 

upptäckter och lärande. Miljön ska stimulera och bidra till barns utveckling såväl fysiskt 
som psykiskt. Detta innefattar såväl utrymmen som material, men även den naturliga 
miljön. Grahn (2007) beskriver hur barns lek utomhus i stor utsträckning handlar om en 

korrelation mellan fysisk aktivitet och sinnlig kontakt med sin omgivning. Detta kräver 
att förskolans utemiljö är utformad på ett sätt som erbjuder ett spännande och intressant 

innehåll samt ytor för fysisk rörelse i olika svårighetsgrad. Ståhl, Frykman och 
Sundstedt (1997) beskriver de grovmotoriska grundformer som ingår i vårt 
rörelsemönster och tillika motoriska utveckling. De grunformer som kommer att tas upp 

i den här studien är hoppa, gå och springa samt klättra och balansera. Utöver de 
grunformer som studien innefattar finns även hänga, stödja, kasta och fånga, rulla (a.a.). 

Jagtøien et. al (2002) framhåller att om barn på sin förskolegård erbjuds en rik fysisk 
miljö som har en bred utmanande effekt, kan det resultera i att barn, mer eller mindre på 
egen hand, utvecklar en rad av de fundamentala grundrörelserna såsom att hoppa, 

springa, kasta, fånga, hänga med flera. Detta för att barn har drivet att söka utmaningar. 
Barns har ett behov av spänning, att förskaffa sig nya färdigheter och att finna nya 

sporrande uppgifter, vilket är övergripande drivkrafter för all motorisk utveckling (a.a.). 
 

2.3 Faser i den motoriska utvecklingen 
Jagtøien et al. (2002) förklarar barnets motoriska utvecklingsstadier utifrån mognad och 
lärande. Jagtøien et al. (2002) skriver att barn i regel följer en bestämd ordnings följd i 

sin motorikutveckling. Särkilt tydlig är denna mognadsutveckling under barnets första 
år. Författarna har vidare delat in barns motoriska utveckling i fyra faser; reflexiv fas, 

mognadsbestämd fas, grundläggande naturlig fas och tekniskt färdighetsrelaterad fas. 
Författarna skriver att dessa faser av utvecklingsstadier inte enbart går att koppla till 
barnets ålder utan också är intressanta för att synliggöra de framsteg som barnet gör i 

sin motorikutveckling. Genom de olika faserna sker en fysisk mognad, utveckling och 
ett lärande, vilket är en förutsättning för barnets fortsatta motorikutveckling genom de 

följande faserna. 
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2.3.1 Reflexrörelser 

Den första fasen av barns motoriska utveckling är den fas som innefattar reflexrörelser. 
Dessa rörelser beskriver Jagtøien et al. (2002) som medfödda, kritiska och 

grundläggande förutsättningar för barnets överlevnad under sin första levnadstid. 
Barnen befinner sig enligt författarna i denna fas mellan fyra månaders och upp till ett 

års ålder. Beröring av ansiktet utlöser t.ex. de medfödda reflexer som söker efter mat, 
om barnet hamnar under vatten stängs automatiskt öron, näsa och mun. Dessa 
överlevnadsreflexer ersätts av mer avancerade och sammanhängande rörelsemönster 

efterhand som hjärna och nervsystem mognar (a.a). 
 

2.3.2 Mognadsbestämda rörelser 

De mognadsbestämda rörelserna, ingår i den andra av fyra faser som Jagtøien et al. 
(2002) beskriver i barnets motoriska utveckling. Barnet är i den här fasen ett till två år 
gammalt. De mognadsbestämda rörelserna, är som det låter, något som författarna 

menar är förbestämt och i förväg kodat i vårt genetiska arv. Jagtøien et al. (2002) menar 
att barnets första motoriska utveckling sker i en förutbestämd turordning och är 

avhängig sitt arv och mognad. Dessa motoriska färdigheter innefattar bl.a. att barnet lär 
sig att lyfta huvudet, rulla runt och krypa. Jagtøien et al. (2002) menar dock vidare att 
barnets motorikutveckling även beror på i vilken grad och utsträckning barnet 

stimuleras fysiskt. Jagtøien et al. (2002) förklarar att rörelser som att lyfta huvudet, 
rulla, krypa, åla, sitta, stå och gå är mognadsbestämda och därmed beror på barnets arv 

och medfödda gener. Författarna menar samtidigt att de reflexrörelser vi föds med och 
de mognadsbestämda rörelserna har utvecklats utifrån den miljö vi lever i och de krav 
som miljön ställer på oss för att överleva.  

 
2.3.3 Grundläggande naturliga rörelser 

Den tredje fasen benämner Jagtøien et al. (2002) som grundläggande naturliga 
rörelser. Här befinner sig barnet i åldern två till sju år. Dessa grundläggande naturliga 

rörelser innefattar t.ex. barnets förmåga att gå och dess process i att lära sig att behärska 
färdigheten. Barnet går till en början labilt och på en relativt primitiv nivå, men med 

tiden anskaffar sig barnet erfarenheter som förknippas med det medfödda gångmönster 
som barnet besitter. Barnet har på så sätt kombinerat sitt medfödda arv med nya 
erfarenheter och anpassat sin förmåga att gå efter vad miljön kräver. Mognad och fysisk 

utveckling sker parallellt med miljö och med den fysiska stimulans som barnet erbjuds. 
Dessa aspekter tycks, enligt Jagtøien et al. (2002), samverka för att skapa bästa möjliga 

grundförutsättningar för barnets fortsatta motorikutveckling.  
 
2.3.4 Tekniska färdigheter 

Den fjärde och sista fasen av den motoriska utveckling som Jagtøien et al. (2002) 

beskriver att barn går igenom, är den som de kallar tekniska färdigheter. De tekniska 

färdigheterna utvecklar barnen mellan åldrarna sju och fjorton år. Dessa färdigheter 

bygger på de motoriska färdigheter som barnen utvecklat och lärt sig att behärska under 

sina tidigare utvecklingsfaser. I den sista fasen ligger barnets fokus på att förfina sina 

färdigheter samt utveckla dem tekniskt och kunna behärska dem med hjälp av redskap, 

såsom kan vara aktuellt under spel- och idrottsaktiviteter (a.a). Då den här studien riktar 

sig till barn i förskoleålder, det vill säga 1-6 år, förefaller de tre första nämnda faserna 

mer väsentliga att knyta an till i det här sammanhanget än den här fjärde och avslutande 

fasen som berör äldre barn.  
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3 Syfte och frågeställningar 

 
Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn motoriskt nyttjar de miljöer 
som erbjuds på förskolegården. Detta genom att studera och undersöka ett antal utvalda 

grovmotoriska rörelser, var på förskolegården barnen väljer att utföra dessa 
grovmotoriska rörelser samt hur de utför dem.  

 

Frågeställning 
- Var på förskolegården utför barnen grovmotoriska rörelser? 

- Hur utför barnen grovmotoriska rörelser?  
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4 Tidigare forskning 
I kapitlet som följer här nedan presenteras den tidigare forskning jag funnit relevant att 
presentera i min studie utifrån dess syfte. De genomförda studier och den forskning som 
hänvisas till i följande kapitel har såväl nationellt som internationellt ursprung. 

 

4.1 Naturens betydelse för barns motoriska utveckling 

Sundberg och Öhman (2004) beskriver hur barn i det moderna samhället genom 

sportsliga aktiviteter får lära sig att ett hopp, längdhopp t.ex., mäts och värderas utifrån 

hur långt hoppet är. Barnets prestation blir således lätt att sätta ett värde på. Ju längre 

barnet hoppat, desto högre värde har själva hoppet. Idrottens kriterier ger oss 

förutbestämda regler för vad som anses acceptabelt och godkänt. Naturen i sin tur, 

menar författarna, erbjuder en fri, förutsättningslös och villkorslös miljö att utöva och 

utveckla sina fysiska färdigheter i. Barnets hopp från en sten mäts och värderas inte 

utifrån prestationen eller barnets förmåga. Här kan enbart individen själv mäta sin 

prestation utifrån vilken känsla och upplevelse den fysiska aktiviteten har gett (a.a.). 

 

I en studie genomförd av Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman (Grahn, 

1997) studerade nämnda forskare förskolegårdsmiljöns påverkan av barns motoriska 

utveckling men även hur barns koncentrationsförmåga och beteende påverkas i relation 

till vilken sorts miljö de erbjuds på förskolegården. Mårtensson (2004) har jämfört 

förskolegårdar med mycket grönska och naturrika miljöer med förskolegårdar som inte 

innehållit dessa element utan varit mer avskalade och naturfattiga. Forskning och 

studier har även gjorts på huruvida barn använder lekredskap jämfört med vegetation på 

förskolegård. Vegetation och naturrika miljöer på förskolegårdar har visat sig ha en 

betydande roll för barns såväl sociala som fysiska färdigheter och dessutom ta en större 

plats i barns lek än just tillverkade lekredskap (a.a.) 

 

Grahn (2007) menar att det finns somliga huvudkaraktärer i naturlika platser såsom i 

skogen, i parker och trädgårdar som är i direktkommunikation med den som vistas där. 

Kommunikationen mellan natur och människa sker genom människans sinnen, t.ex. via 

vår syn, hörsel och genom hur vi förflyttar oss i nämnda miljöer. Med detta menar 

forskaren att om barn förses med en varierad förskolegård, bidrar det till möjligheter för 

barnen att inlåta sig i lekar i samspel med den miljö som de omges av. Dessa lekar i 

samspel med barnets omgivningar kan te sig på olika sätt och ta olika skepnad beroende 

av barnets associationer och sinnesintryck av omgivningarna (a.a.). 

 

Grahn (2007) skriver att i det vilda aktiveras barns tankar och känslor som stimulerar 

fantasi. Fantasin kan ha sitt fäste i sagor och berättelser och utomhus få utlopp i leken 

och därigenom främja barnets motorikutveckling. Barnets kommunikation med det 

vilda begär ingen direktkontakt, utan båda parter tillåts finnas i en kravlös symbios där 

barnet undermedvetet kan ta in sin omgivning via syn-, doft-, känsel- och hörselintryck. 

Ericsson (2003) och Grindberg & Jagtøien (2000) menar att när barn använder sina 

sinnen i samband med olika rörelsemönster utvecklar de både sin motorik och sin 

perceptuella förmåga på flera områden. 
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Rofylldheten är enligt Grahn (2007) den huvudkaraktär som erbjuder barnen en plats för 

återhämtning. Här kan barnen varva ner, vilket är en nödvändighet för balans mellan lek 

och vila. Lika viktig som återhämtningen och lugnet är, lika viktigt är det med de 

huvudkaraktärer som ger barnen möjlighet till berusande och euforiska upplevelser. 

Dessa platser benämner Grahn (2007) som Rymd och Allmänningen och kan ge upphov 

till tidigare nämnda känslopåslag. Känslan av rymd kan vara i skogen, på en bergstopp 

eller i stora täta buskage som likaväl kan finnas på förskolegården. Här kan barn få 

känslan av att träda in i en annan värld. Platserna är därför viktiga då de skapar ett 

sammanhang mellan lek och verklighet. Allmänningen i sin tur kopplar Grahn (2007) 

till den öppna gårdsytan, en äng eller ett fält. Förskolans öppna och fria ytor är viktiga 

och bör finnas med diverse olika underlag som gräs, grus och asfalt, för att erbjuda en 

större variation och bredd av aktiviteter; cykling, bollspel och lekar som kräver större 

ytor (a.a.). I en studie av True, Pfeiffer, Dowda, Williams, Brown, O’neill och Pate 

(2017) upptäckte man dessutom att förskolegårdens storlek hade betydelse för barnens 

motorikutveckling. Ju större förskolegården var, desto bättre motorik besatt barnen 

(True et al., 2017). Fjørtoft (2001) har även han funnit att barn som vistas och leker 

utomhus i naturrika områden är längre gångna i sin motoriska utveckling än barn som 

vistas mer inomhus. Barn som leker mycket utomhus i naturliga miljöer har bättre 

koordination, balans och rörlighet i jämförelse med barn vars lek inte sker utomhus i 

samma utsträckning (Fjørtoft, 2001). 

 

4.2 Miljöns inverkan på barns motoriska utveckling 
Jagtøien et al.(2002) menar att om man erbjuder barnen en rik och utmanande miljö 

stimulerar man dem att själva utveckla sin grovmotorik och sina rörelsemönster. 
Författarna skriver att den tilltalande miljön inbjuder barnen att ständigt söka nya 

utmaningar och pröva sina färdigheter. Vidare framhåller författarna att i takt med nya 
intryck och utmaningar ökar hjärnans kapacitet att hantera alltmer avancerad motorik 
och koordination samt att barnen ständigt effektiviserar sin motorik och utvecklar denna 

fortlöpande utifrån tidigare inlärda rörelsemönster. Grindberg & Jagtøien (2000) skriver 
att en förskolegård med en varierande miljö ger barnen en ökad möjlighet att utveckla 

sin rums- och kroppsuppfattning med hjälp av sina sinnen. Mårtensson (2004) och 
Grahn (2007) skriver båda att om barnen får spendera tid utomhus i en miljö där de ges 
möjligheter att leka, klättra, gömma sig och balansera och röra sig fritt stimulerar detta 

fantasin och känslor och bidrar till en bredare utvecklingsnivå. 
 

Ute på dagis är en studie av Patrik Grahn, Fredrika Mårtensson, Bodil Lindblad, Paula 

Nilsson och Anna Ekman som gjorts angående barns motorik och naturvistelse bl.a. i 

förhållande till deras koncentrationsförmåga. Studien i fråga utfördes på ett antal olika 

förskolor. Dessa kategoriserades som naturrika eller naturfattiga. Resultaten visade 

tydligt att barn från de förskolor som klassades som naturrika hade relativt lätt för att 

lyssna på och ta emot instruktioner, arbeta med en och samma uppgift under en längre 

stund samt göra uppgifter i tur och ordning. Barn som vistades på s.k. naturfattiga 

förskolor hade å sin sida större bekymmer med detta. Man menade att detta gick att 

koppla till barns behov av att få utlopp för fysisk aktivitet såsom att springa, hoppa och 

klättra. Får barn inte den fysiska stimulans de behöver kan det mynna ut i beteenden 

som anses som oönskade och olämpliga samt egenskaper som visar på en dålig förmåga 

att koncentrera sig, vilket enligt studien Ute på dagis går att knyta an till att barnen i 

fråga även har en sämre motorisk utveckling. (Grahn, 2007). 
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Berg (2014) beskriver en studie genomförd i British Columbia i Canada. Den jämförde 

fyra olika förskolor, respektive förskolegårdar och i vilken utsträckning barnen var 

stillasittande eller fysiskt aktiva. Studien visade att barnen på de olika förskolorna 

ägnade sig åt stillasittande aktiviteter mellan 47 och 54% av dagen. I jämförelse med 

den stillasittande tiden var det större skillnader mellan förskolorna beträffande tiden då 

barnen ägnade sig åt fysiskt aktivitet. Värdena varierade här mellan 14,5% och 31% av 

vistelsen på förskolorna. De olika förskolorna hade förskolegårdar av olika utformning 

och med olika miljöer. Det som utmärker sig i studien är inte bara den höga andelen 

stillasittande timmar utan även den analys som gjordes av förskolornas miljöer och hur 

barnen valde att använda sig av dessa vid fysisk aktivitet. En av förskolorna hade i 

samband med undersökningen fått en ny lekplats installerad. En faktor man misstänkte 

skulle höja barnens fysiska aktivitet och därmed möjligtvis påverka och försämra 

mätningens validitet. Utöver den nya lekplatsen fanns på förskolegården en större 

gräsyta, på vilken större delen av de fysiska aktiviterna ägde rum. Runt, i och på den 

nya lekplatsen var barnen i sin tur mer stillasittande.  

 

I studien Ute på dagis synliggörs både fördelarna och nackdelarna med barns motoriska 

utveckling i såväl kognitiva som sociala sammanhang (Grahn, 2007). Grindberg och 

Jagtøien (2000) menar, i likhet med tidigare nämnda studie, att målet med att aktivt 

arbeta med att utveckla barns grovmotorik är understödja barnets förmåga att 

koncentrera sig på flera saker samtidigt. Genom att öka barnens simultankapacitet kan 

man uppnå en nivå i barnens motorikutveckling där de t.ex. kan röra på sig och 

samtidigt ta emot och bearbeta tankar, instruktioner och budskap. Detta behöver tid, 

tålamod och förståelsen för att en ny rörelse eller ett nytt rörelsemönster till en början 

kräver fokus på enbart själva rörelsen. När rörelsen upprepats tillräckligt många gånger 

och därmed automatiserats kan den delen i hjärnan som styr de neuropsykologiska och 

neurofysiologiska processerna hantera rörelsemönster och instruktioner samtidigt. I det 

avseendet hjälper man barnets simultankapacitet och därmed förmågan att kontrollera 

flera funktioner samtidigt, såväl fysiska som kognitiva. Detta får således en stor 

betydelse för övrig inlärning då det underlättar för barnet att koncentrera sig (Grindberg 

& Jagtøien, 2000). 

 

Burdette och Whitaker (2005) hävdar att barns språkliga och kognititiva färdigheter 

förbättras av att vistas utomhus. Barns förmåga att ta beslut, samspela och inkludera 

varandra ökar under utomhusvistelsen. Att låta barn vistas utomhus motverkar således 

även antisocialt beteende och ökar barnens förmåga att kompromissa, komma överens 

lösa konflikter (a.a.). Björklid (2005) belyser det faktum att miljöns utformning även 

påverkar barns känsla av trivsel i den omgivning de befinner sig. Björklid (2005) 

framhåller vidare att barns trivsel och lärande hör ihop. Barnens kognitiva och sociala 

förmågor samt deras förmåga till lärande kan således påverkas såväl positivt som 

negativt beroende på hur förskolans miljö är utformad (Björklid, 2005; Burdette & 

Whitaker, 2005). 

 

4.3 Personalens betydelse för barns motoriska utveckling 
I en studie utförd av True et al. (2017) fann man att personalens utbildning eller 

avsaknad av denna, spelade en betydande roll i barnens motorikutveckling. På de 

förskolor som ingick i studien där mer än 50% av personalen hade en 

universitetsutbildning hade barnen en mer utvecklad motorik än barn på förskolor vars 
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personal inte var utbildad i samma utsträckning. Hagen (2015) framhåller betydelsen av 

att förskolans personal medvetet och aktivt observerar barns aktivitet på förskolegården, 

detta för att kunna tillmötesgå barnens önskemål och visioner om sin utevistelse. 

Wagnsson, Löfdahl och Segerblom (2012) belyser även de vikten av en medveten 

planerad verksamhet för barnens motorik, vilket även gynnar barnens kognitiva och 

sociala förmågor och färdigheter.  

 

 

5 Teoretisk anknytning 
I kapitlet nedan följer en redogörelse av de teoretiska perspektiv som använts för att 
tolka och beskriva det empiriska material som studien medfört. Följande teori och dess 
olika förgreningar har använts i syfte att beskriva de motoriska rörelser som barn utfört 

under studiens genomförda undersökningar samt den roll som förskolegårdens 
utformning kan ha i nämnda sammanhang. 

 

5.1 Epigenetiska teorier 
Jag har valt att relatera min studie till två specifika inriktningar av den Epigenetiska 

teorin. Teorier kring epigenetik delas ofta in i två skilda riktningar, den 

predeterministiska och den probabilistiska (Sigmundsson & Pedersen, 2004). 

 

5.1.1 Predeterministisk epigenes 

Sigmundsson och Pedersen (2004) beskriver att man genom teorin om predeterministisk 

epigenes hävdar att den motoriska utveckling som människan genomgår är 

förutbestämd, predeterministisk. Teorin benämns även som mognadsteori och grundar 

sig i att människans motoriska utveckling regleras genetiskt. Våra gener är således en 

sammansättning av hur individen kommer att utvecklas och formas. Den motoriska 

utvecklingen avviker i regel inte från den genetiska sammansättningen, och vad 

individen under uppväxten utsätts för utifrån, såsom miljö, har föga effekt på det 

genetiskt förutbestämda slutresultatet.  

 

Sigmundsson och Pedersen (2004) skriver att Gesell och Shirley varit betydelsefulla 

teoretiker i sammanhanget. Gesell (1954) beskrev att mognadsteori ofta utgår från 

åldersrelaterade stadier av färdigheter som barn bör behärska utifrån den ålder de 

befinner sig. Här finns inget utrymme för variation, utan barnen placeras i fack och 

kategorier och anses kunna klara av det som förväntas av dem utifrån sin ålder. Shirley 

(1931) utarbetade en skala bestående av motoriska milstolpar, samtliga milstolpar 

knutna till en viss ålder. Vid 1 månads ålder ska barnet t.ex. liggandes på magen kunna 

lyfta hakan från marken, efter ytterligare en månad kan barnet även lyfta bröstet, vid 4 

månader kan barnet sitta upp med visst stöd för exempelvis rygg, 8 månader gammal 

ska barnet kunna stå upp med hjälp, 11 månader gammal kan barnet gå med hjälp och 

vid 15 månader kan barnet gå per egen maskin, och så vidare.  

 

5.1.2 Probabilistisk epigenes  

Sigmundsson & Pedersen (2004) skriver att man under 1970-talet började ifrågasätta de 

tidigare teorierna kring mognadsteori och åldersbestämda utvecklingsstadier. Miljön 

ansågs nu vara en större betydande faktor i barns motoriska utveckling.  
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Sigmundsson & Pedersen (2004) nämner att Connolly (1970) kritiserade dem som 

förespråkade den predeterministiska teorin som utgick ifrån att motorisk utveckling 

skedde efter mognad. Connolly (1970) ansåg att människans motoriska utveckling 

berodde på arv men även var beroende av miljö och att dessa samspelade med varandra.  

 

Sigmundsson och Pedersen (2004) skriver att Gottlieb (1997) beskriver att man enligt 

teorin kring probabilistisk epigenes anser att nervsystemet kan påverkas av motorikens 

utveckling. Inom den predeterministiska teorin menade man att nervsystemet måste 

mogna innan en motorisk färdighet kan utvecklas. Gottlieb menade emellertid att 

nervsystemet och kroppens motoriska färdigheter samverkar. Nervsystemet kan, enligt 

Gottlieb, på olika sätt påverka de motoriska färdigheterna och därmed även människans 

genetiska sammansättning av DNA. Sigmundsson och Pedersen (2004) skriver att 

Gottlieb menade  att människan påverkas av dygnets varierande antal ljusa timmar och 

våra sociala interaktioner, vilka har en inverkan på den mängd hormoner som utsöndras 

i våra kroppar och att det i sin tur påverkar vårt DNA. Detta blir således en direkt 

motsats gentemot den predeterministiska teorin som å sin sida menade att vår DNA-

sammansättning är oföränderlig och vår utveckling förutbestämd genom denna 

sammansättning. 

 

 

6 Metod 
I följande kapitel beskrivs, förklaras och motiveras de metodval som gjorts, 

tillvägagångssätt under de undersökningar som genomförts samt hur bearbetning av den 

insamlade empirin hanterats, dess validitet och reliabilitet och de etiska överväganden 

som gjorts. 

 
6.1 Val av metod 
Hermerén (2011) beskriver metodvalet som ett ytterst viktigt val, av den anledningen att 

det ligger till grund för vilket värde resultatet av undersökningen kommer att tillskrivas. 

I valet av metod utgick jag från de tre överväganden som Denscombe (2016) beskriver 

som viktiga inför just metodval. Först och främst menar Denscombe (2016) att 

forskningsmetoder ofta är förknippade med specifika forskningsstrategier, detta utifrån 

väl underbyggda teoretiska skäl. För det andra anser författaren att man bör överväga de 

för- och nackdelar som metoderna kan innebära. Det mest fördelaktiga alternativet är att 

se till vilken metod som skulle fungera på bästa sätt i praktiken, den som skulle ha högst 

användbarhet och den som skulle vara bäst lämpad för uppgiften sett till det man ämnar 

undersöka, en högst väsentlig punkt som spelade stor roll i metodvalet. Sist nämner 

Denscombe (2016) att valet av metod inte är uteslutande och beständigt, finner man 

ingen metod som bör lämpa sig bättre än någon annan kan man alltid använda sig av 

flera metoder, sk. metodkombination.  

 

Valet av metod föll slutligen på systematisk observation utifrån observationsschema och 

fältanteckningar (Denscombe, 2016). Detta med hänsyn till den begränsade tid som 

fanns till förfogande för att utföra undersökningen samt dess användbarhet i praktiken. 

Detta val av metod lämpade sig väl för att kunna svara till syfte och frågeställningar. 

Valet av observationsschema som undersökningsmetod resulterar i kvantitativa data.  
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De systematiska observationerna ska emellertid även kompletteras med fältanteckningar 

som ska föras löpande under observationstillfällena. Dessa fältanteckningar tolkas samt 

analyseras och ligger således till grund för kvalitativa data. Undersökningen har alltså 

resulterat i såväl kvantitativa som kvalitativa data.  

 
6.1.1 Systematisk observation 

Systematisk, även kallad strukturerad, observation är som namnet avslöjar en 

observationsteknik där man använder en systematik i observationen. Jag är i min 

undersökning ensam observatör, men det kan inflikas att vid fall där flera forskare 

observerar samma sak, lämnas med denna systematik inget utrymme för egna subjektiva 

tolkningar (Denscombe, 2016). 

 

I enlighet med och som följd av metodvalet, systematisk observation, utformades ett 

observationsschema. Observationsschemat ska enligt Denscombe (2016) och Hermerén 

(2011) fungera som en checklista. Det ska i princip innehålla ett antal punkter som 

checkas av efterhand som observationen fortskrider. Observationsschemat ska 

specificera vad som ska observeras och hur det ska mätas. Det är viktigt att 

observationsschemat utformas på ett sätt som gör att den data som samlas in uteslutande 

baseras på räkning, summor och frekvenser. Detta för att inte riskera att observationen 

tolkas med ord och i slutändad skildrar kvalitativa data (Denscombe, 2016). 

 

Denscombe (2016) förespråkar att den kvantitativa data som samlas in ska kompletteras 

med fältanteckningar. Dessa fältanteckningar ska innehålla viss information som kan 

vara till gagn för att förenkla processen i att förstå och tolka den kvantitativa empirin. 

Detta genom att klargöra för omständigheter som kan innefatta olika företeelser och 

beteenden kring den observerade situationen. Fältanteckningar fördes löpande i nämnda 

syfte och kom till god användning vid skrivandet av kapitlet för analys och resultat. 

Fältanteckningarna i kombination med observationerna har givit en överblick kring 

barnens motoriska förmågor och färdigheter, samt eventuell avsaknad av sådana. 

Fältanteckningarna ledde till att slutsatser kunde dras kring varför vissa barn utförde 

somliga motoriska aktiviteter medan andra barn avstod.  

 

6.2 Genomförande 
Observationerna ägde rum på en förskola i ett område med närhet till såväl 

tätbebyggelse som skog och natur. Barnen som observerades gick på en åldersintegrerad 

avdelning varav det yngsta barnet var 1,5 år och avdelningens äldsta barn var drygt 5,5 

år. Totalt fanns det fjorton barn på förskoleavdelningen; ett barn på ca 1,5 år, två 

stycken 2åringar, tre stycken 3åringar, tre stycken 4åringar och fem stycken 5åringar.  

 

Observationsschema utformades utifrån fem grovmotoriska grundformer som skulle 

observeras på olika platser av förskolegården. De motoriska grundformer som valdes ut 

för observation var hoppa, gå, springa, klättra och balansera. Observationer 

genomfördes i förberedelsesyfte för att ta reda på vilka grovmotoriska rörelser barnen 

på eget initiativ ägnade sig åt. Efter en kort periods studerande av barnens 

rörelsemönster ute på förskolegården kunde ovan nämnda grundformer väljas ut då de 

hade en hög frekvens i de förda observationsdokumenten.  
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Platserna för var grundformerna skulle observeras valdes även de ut genom tidigare 

observationer av var barnen helst befann sig under lek och fri aktivitet. Barnen 

observerades, räknades och antecknades utifrån de motoriska grundformer de utförde 

och vilken ålderskategori de tillhörde. De barn som var mellan fyra och fem år samlades 

under en ålderskategori, 4-5 år. Detta val gjordes då fyra- och femåringarna lekte 

mycket tillsammans och därför oftast befann sig på samma ställen och utförde samma 

aktiviteter. Det gjorde det således enklare att samla dem under en 4-5årskategori. I 

tillhörande bilagor kan ses att antalet barn samt barnens ålder antecknats i 

observationsschemat samt tillhörande kompletterande fältanteckningar. 

 
Observationerna ägde rum enligt Denscombes (2016) beskrivning av tidsurval, alltså 

genom att observationstillfällena spreds ut över veckans samtliga dagar och under olika 

tidsspann över dagarna. På så sätt blir den insamlade informationen inte vinklad till att 

enbart belysa en och samma veckodag eller identiska tidpunkter. Den insamlade datan 

förmedlar således en helheltsbild och bör ge högre tillförlitlighet (a.a.). Det urval av 

platser där observationerna skulle ske gjordes, som nämnt, på grundval genom tidigare 

observationer och reflektioner. Totalt genomfördes fjorton observationer och resulterade 

således i fjorton ifyllda observationsscheman. 

 
Observationsschemats utformande utifrån de fem valda grovmotoriska grundformerna 

för observation på olika platser av förskolegården kan i studiens tillhörande bilagor ses 

att antalet barn samt barnens ålder antecknats i observationsschemat. I schemat 

tillfogades även plats för tillhörande kompletterande fältanteckningar. Samtliga 

observerade aktiviteter stimulerar och utvecklar barnens motoriska färdigheter. 

 

6.3 Bearbetning av data 
Denscombe (2016) menar att man vid framställande av kvantitativa data bör ta i 

beaktande att den information som presenteras är tillräcklig utan att bli överflödig för 

syftet. En lämplig presentation av informationen ska väljas för att göra datan och 

informationens innehåll lätt att tolka. Författaren beskriver stapeldiagram som ett 

effektivt och lättförståeligt sätt att framställa data vid småskaliga forskningsprojekt 

(a.a).  

 

För att framställa den insamlade empirin föll valet på stapeldiagram, utifrån 

Denscombes (2016) riktlinjer kring att välja en lämplig presentation för den information 

som ska framställas. Sammanställning av siffror från samtliga utförda 

observationscheman och dess kategorier upprättades och angavs med hjälp av typvärde. 

Utifrån samtliga ålderskategoriers typvärden bildades sedan stapeldiagram för vardera 

observerad fysisk aktivitetet. Den insamlade datan har påvisat var barnen utför de 

observerade grovmotoriska rörelserna och på så sätt svarat till syfte och frågeställning. 

 

Parallellt med observationerna fördes som nämnt fältanteckningar som komplement till 

den kvantitativa data som samlades in genom observationerna. Den kvalitativa data som 

fältanteckningarna i sin tur representerade analyserades genom tematisering och 

kategorisering. Kategorier bildades utifrån barnens ålder och genom att läsa och gå 

igenom de förda fältanteckningarna kunde ord och begrepp som beskrev de 

grovmotoriska aktiviteter som barnen utförde, plockas ut och samlas under dessa 

ålderskategorier.  
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De ord som samlades under vardera ålderskategori visade sedan på likheter och 

skillnader, mönster och variationer. I sin tur kunde sedan dessa mönster knytas an till 

barnens motoriska utveckling utifrån deras olika ålder. Genom studiens valda 

teorianknytning har barnens ålder legat till grund för tolkning av deras motoriska 

utveckling. Detta sätt att tolka barnens motorikutveckling har således kunnat svara till 

studiens syfte och frågeställning kring hur barnen utför grovmotoriska rörelser. 

 

6.4 Validitet och reliabilitet 

I arbetet att konstatera en studies validitet, tillförlitlighet och reliabilitet krävs en 
granskning av studiens giltighet i verkligheten. Enligt Allwood och Eriksson (2010) ska 
studiens resultat och analys svara till studiens ursprungliga grundidé. För att studien ska 

anses valid och reliabel ska resultatet ha en trovärdighet och tillförlitlighet och vara 
möjlig att bekräfta med ett likartat resultat (Bryman, 2011). I förhållande till denna 

studie har validitet och reliabilitet, enligt mig, uppfyllts på så sätt att grovmotorik har 
undersökts i verkliga miljöer och sammanhang. De resultat och analyser som 
presenteras i studien är såväl sakligt som fullständigt baserade på det undersökningarna 

har visat. Vid eventuella liknande undersökningar kan dock inte förutsättas att de 
observerade grovmotoriska grundformerna hade utförts på exakt samma sätt av alla 

barn. Studien ger dock ett verklighetsbaserat exempel på hur dessa valda grovmotoriska 
rörelser kan utföras av barn i förskolan. 
 

6.5 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver de forskningsetiska principer som har tagits hänsyn 

till under studien. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt informationskravets riktlinjer 

informerades samtliga berörda om vad studien och undersökningen skulle komma att 

innebära och handla om. Samtyckeskravet innebar att underskrifter från vårdnadshavare 

samlades in angående medgivande, eller ogillande, för deras barns medverkan i studien. 

I enlighet med konfidentialitetskravet försäkrades vårdnadshavarna om att uppgifter om 

deras barn kommer att behandlas med respekt och förvaras skyddat från obehöriga. 

Samtliga deltagande barns uppgifter har avidentifierats och anonymiserats. 

Nyttjandekravet kräver att den information och de uppgifter som samlats in uteslutande 

kommer att användas till studiens och forskningens ändmål. Samtliga berörda 

informerades om att de uppgifter som observeras och dokumenteras kommer att 

bearbetas och användas i mitt självständiga arbete.  

 

 

7 Resultat och analys 
Den, genom observation samt fältanteckningar, insamlade empirin har sammanställts 

och observationernas utslag presenteras nedan genom stapeldiagram. De 
kompletterande fältanteckningar som förts löpande under observationstillfällena har 

tolkats och analyseras. Tolkning och analys av den insamlade datan har gjorts utifrån de 
teoretiska perspektiv som studien vilar på. 

 

7.1 Barnens val av plats samt utförande av utvalda grundformer 
Utifrån de teoretiska verktyg som valts ut för tolkning av studiens innehåll, det 
predeterministiska samt probabilistiska teoriperspektivet, har följande visat sig under 

studiens undersökning.  
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Barnen har under studiens observationstillfällen till stor del valt att vistas i naturrika 

miljöer på förskolegården och har således i stor utsträckning även utfört de observerade 
grundformerna i dessa miljöer. Barnen tycks lockas och inspireras till fysisk aktivitet på 

de platser på förskolegården där naturlika inslag finns att utföra dessa aktiviteter. 
Likartade resultat har påvisats i flera genomförda studier av flertalet forskare. Berg 

(2014), Grahn (2007), Grindberg & Jagtøien (2000) och Mårtensson (2004) har 

samtliga kommit fram till att barn lockas och utmanas av förskolegårdars naturlika 

miljöer till fysisk aktivitet. Nämnda forskare har även visat på den positiva effekt som 
detta har på barns motoriska utveckling (a.a.).  
 

Barnens utförande av de observerade grundformerna har innehållit både likheter och 
skillnader. Dessa likheter och skillnader i utföranden har förekommit mellan barn som 

befunnit sig i såväl olika som i samma ålderskategori. Inom ramen av Sigmundsson och 
Pedersens (2004) beskrivning av predeterministisk epigenes tilltalas man av tanken att 
barnens ålder spelar den största rollen i de skillnader som synliggjorts mellan de olika 

tillvägagångssätt som barnen använt sig av i utförandet av grundformerna. Att en 
tvååring väljer att gå försiktigt nedför en kulle medan en fyraåring väljer att springa 

nedför kan således med hjälp av predeterministisk egigenes förklaras genom att 
fyraåringen har kommit längre än tvååringen i sin mognadsutveckling (Sigmundsson & 
Pedersen, 2004). Ser man däremot till Sigmundsson och Pedersens (2004) beskrivning 

av probabilistisk epigenes som istället grundar sig på att miljön spelar en avgörande roll 
i barns motoriska utveckling blir det intressant att till exempel studera de likheter som 

förekommit i utföranden av barn i olika ålder. Miljön tycks ha en avgörande roll när 
observationen visar en treåring som hoppar på samma sätt, med samma teknik, från 
samma klippvägg som en femåring, medan andra femåringar väljer att sätta sig ned på 

kanten för att sedan skjuta sig över kanten eller rent av avstå från att hoppa. Spekulation 
kan föras om huruvida barns motorik gynnas av att utsättas och utmanas av olika 

miljöer från tidig ålder.   
 

7.2 Barnens val av plats samt utförande av grundformen hoppa 

Observationer av barnens initiativ till att utföra grundformen hoppa ägde dels rum vid 
en klippvägg på förskolans inhängnade gårdsyta. Klippväggen var ca 120 centimeter 

hög på sin högsta punkt och barnen tog sig upp på denna genom att klättra längs en kant 
som ledde upp till toppen av klippväggen. Själva bedriften att ta sig upp till 
klippväggens topp innefattade såväl klättring som balans, barnen kunde även välja att 

hoppa från en lägre höjd av klippväggen. Fokus beslutades emellertid läggas för 
observation av de barn som valde att hoppa från klippväggens högsta punkt. 

Grundformen hoppa observerades även vid ett s.k. bänkbord, en utemöbel som utgör ett 
bord med tillhörande och tillika ihopfästa bänkar på vardera bordets långsidor. Denna 
möbel lockade barnen att klättra upp på såväl bänk- som bordshöjd och därifrån hoppa 

ner. Barnens hopp observerades även här från den högsta punkten, alltså hopp från 
möbelns bordsyta. Valet att observera barnens hopp från en bestämd och exakt punkt 

gjordes aktivt och medvetet i enlighet med Denscombes (2016) riktlinjer kring 
observationsschemats utformning. Författaren framhåller att det inte bör finnas 
utrymme för andra tolkningar av det moment som observeras än att momentet sker från 

just den förutbestämda punkten (a.a.). Barnens handlingar observerades och 
fältanteckningar fördes av omständigheter kring barnens beteenden och handlingar i 

anknytning kring dessa båda valda platser för grundformen hoppa. 
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När det kom till att hoppa var barnen överlag positiva till själva aktiviteten, det skapade 
glädje och upprymdhet bland de närvarande. Barnen tog tillfället i akt att utmana sig 

själva, sett till från vilken höjd de vågade hoppa och på vilket sätt de utförde själva 
hoppet. Hopp från klippväggen tycktes skapa viss skräckblandad fascination bland 

barnen. Somliga tog sig smidigt upp på avsatsen och hoppade orädda ned och gjorde om 
aktiviteten gång på gång. Detta observerades såväl treåringar som femåringar göra, men 
med spridda skurar däremellan. Många i kategorin 4-5 år avstod helt från att en försöka, 

vissa klättrade trevande upp vid klippväggens avsats men ångrade sig och klättrade 
samma väg ned igen, vissa för att hoppa från en lägre punkt. Sett till de epigenetiska 

teoriperspektiven, predeterministisk och probabilistisk epigenes, kan man tolka de olika 
valen av utföranden och det faktum att vissa barn helt avstod från att hoppa som att de 
helt enkelt inte var mogna för det rent motoriskt. Utgår man ifrån det faktum att både 

treåringar och femåringar utförde hoppet på likvärdiga sätt kan man tolka det utifrån 
probabilistisk epigenes och spekulera kring om miljön har format och främjat deras 

motoriska utveckling. 
 
Vid bänkbordet utfördes hopp från såväl de båda bänkpartierna som från bordsdelen. 

Bänkbordet erbjöd på så sätt alternativ med olika svårighetsgrader. Barnen kunde välja 
om de ville hoppa från en av bänkarna eller utmana sig själva och hoppa från 

bordsdelen som således blev ett högre hopp. Aktiviteten utfördes av alla barn bortsett 
från den ettåring som gick på avdelningen. De yngre barnen hoppade uteslutande från 
bänkpartierna, hoppen kunde utföras genom att de satte sig ned på bänk-kanten innan de 

sköt sig ut från kanten och hoppade ned. Andra barn hoppade ståendes från bänk-
kanten, samtliga landade på fötterna. Även de hopp, som utfördes av de något äldre 
barnen, från bordsdelen kunde genomföras på olika sätt, hopp från sittande och stående 

position. Även från den höjden landade samtliga på fötterna. Barnen antecknades 
diskutera sinsemellan, kring skillnaden mellan att stå upp och sitta ned innan avhopp. 

Det resonerades om att något barn inte vågade hoppa och då ”sitthoppade”, det 
diskuterades även om att det inte blev lika högt att hoppa när man satt ned. 
 

7.2.1 Tabell 1: Hoppa 

I stapeldiagrammet nedan kan utläsas hur många barn som hoppade från bänkbordet 
respektive klippväggen samt vilken ålderskategori barnen tillhörde. I ålderskategorin 1 

år fanns ett barn, i ålderskategorin 2 år fanns två barn, i ålderskategorin 3 år fanns tre 
barn och i ålderskategorin 4-5 år ingick åtta barn. I ålderskategorin 1 år, där endast ett 
barn finns representerat, visade observationerna att aktiviteten kring att hoppa från såväl 

bänkbord som klippvägg inte var något som det barnet deltog i. Av de två tvååringarna 
på avdelningen observerades en av dem hoppa från bänkbordet, däremot deltog ingen av 

dem vid att hoppa från klippväggen. Bland de tre treåringarna hoppade samtliga från 
bänkbordet medan bara två av dem observerades hoppa från klippväggen. 
Ålderskategorin 4-5 år bestod av totalt åtta barn, samtliga av dem hoppade från 

bänkbordet, medan endast tre av dem hoppade från klippväggen.  
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7.3 Barnens val av plats samt utförande av grundformerna gå och 
springa 

Grundformerna gå och springa lades under samma moment i observationsschemat, 

detta då de båda grundformerna kunde urskiljas av många barn vid samma plats på 

förskolegården. Grundformerna utfördes dock av barnen på olika sätt utifrån barnens 

olika ålder och motoriska utveckling. Barnen observerades när de gick eller sprang 

uppför samt nedför en slänt på förskolegården. Slänten var belägen i en del av 

förskolegården där man behållit lite träd, detta område bildade således en liten 

skogsglänta. En plats där barnen ägnade mycket tid under sin utevistelse. Marken längs 

slänten var jämn och slät samt fri från hinder och lockade många barn till spring såväl 

uppför som nedför. Barnen hanterade dock släntens lutning på olika sätt och på olika 

nivå. 
 

Barnen vistades mycket i den slänten där de observerades gå och springa uppför och 

nedför. Alla barn kunde gå uppför slänten utan problem, att gå nedför slänten medförde 
däremot svårigheter för somliga. Att gå nedför sluttningen ledde till att några av de 

yngre barnen sökte stöd genom att hålla en pedagog i handen eller gick i sidled för att 
stabilisera sin balans. De barn som var bekväma med att såväl gå som springa både 
uppför och nedför slänten utmanade varandra genom att se vem som kunde springa 

snabbast uppför och nedför.  
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7.3.1 Tabell 2: Gå och springa 

I stapeldiagrammet nedan kan dels utläsas hur många barn som gick uppför respektive 
nedför slänten, dels hur många som sprang uppför respektive nedför slänten, samt 

vilken ålderskategori barnen tillhörde. I ålderskategorin 1 år fanns ett barn, i 
ålderskategorin 2 år fanns två barn, i ålderskategorin 3 år fanns tre barn och i 

ålderskategorin 4-5 år ingick åtta barn. Barnen har observerats och räknats in i 
diagrammet under premissen att de ska ha utfört de olika aktiviteterna utan stöd och 
hjälp. Avdelningens ettåring observerades gå uppför slänten. Av de båda tvååringarna 

kunde en av dem utföra samtliga observerade aktiviteter i slänten medan den andre 
enbart observerades gå uppför slänten. Bland tre treåringarna observerades samtliga gå 

uppför slänten, två av dem kunde både gå och springa såväl uppför som nedför slänten. 
I ålderskategorin 4-5 år kunde samtliga gå uppför och nedför slänten, sju av de totalt 
åtta, observerades springa uppför och fem av dem observerades springa nedför slänten.  

 

 
 

 

7.4 Barnens val av plats samt utförande av grundformen klättra 
Intill den skogsglänta och slänt, där barnen observerades gå och springa, fanns ett träd 

vars grenar var robusta och lågt begynnande från trädets stam. Trädet utgjorde således 

det perfekta klätterträdet. Observationer av grundformen klättra utfördes därför dels vid 

klätterträdet, dels vid den tillverkade klätterställning som fanns i ett sandlådeområde ca 

20 meter från trädet. Barnen observerades under sina försök att klättra både uppför och 

nedför trädet och klätterställningen och hur de hanterade och överkom eventuella 

problem under vägen, på vardera håll. Klätterträdet erbjöd grenar att klättra på upp till 

en högsta höjd av ca 140 centimeter. Klätterställningen i sin tur erbjöd olika sätt att ta 

sig upp och ned. Dels kunde barnen välja att ta sig upp till den högsta platån, ca en 

meter upp, upp för en kontruktion liknande en klättervägg, dels kunde de ta sig upp via 

en trappa med breda trappsteg. Nedför klätterställningen kunde barnen välja samma 

nämnda alternativ som uppför, eller så kunde de välja att åka rutschkanan för att komma 

ned.  
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När det kom till att klättra var barnen både intresserade av det och väldigt duktiga på 
det. Det som snabbt gick att konstatera var att det inte fanns något intresse för att klättra 

i den tillverkade klätterställning med tillhörande rutschkana som fanns i ett 
sandlådeområde på förskolegården. Den ettåring som gick på avdelningen var den enda 

som observerades ägna sig åt klättring vid klätterställningen. Resterande barn klättrade i 
det träd som just utgjorde ett bra klätterträd på förskolegården. De barn som var mellan 
tre och fem år kunde klättra med såväl god teknik som hastighet. Däremot skilde det sig 

åt när det kom till att klättra ned för trädet. I nedåtgående riktning hade fyra- och 
femåringarna inga större bekymmer, däremot treåringarna stötte på vissa problem när de 

skulle ned. Problemen kunde röra sig om att de fastnade med skor och stövlar mellan 
grenar, eller inte kunde lokalisera någon gren att kliva på för att komma i en vettig 
riktning ned för trädet. Utifrån predeterministisk epigenes kräver barnens motoriska 

utveckling att deras mognad sker utifrån ålder och förutbestämda stadier för just den 
ålderns mognadsnivå. Utifrån barnens olika färdigheter i klättring, framförallt de 

skillnader som ses i barnens klättring nedför trädet, kan man tolka det som att barnen 
under fyra år inte kommit långt nog i sin mognadsutveckling för att behärska 
nedåtstigande klättring.   

 
7.4.1 Tabell 3: Klättra 

I stapeldiagrammet nedan kan utläsas hur många barn som observerades klättra på 

klätterställningen respektive i klätterträdet samt vilken ålderskategori barnen tillhörde. I 
ålderskategorin 1 år fanns ett barn, i ålderskategorin 2 år fanns två barn, i 
ålderskategorin 3 år fanns tre barn och i ålderskategorin 4-5 år ingick åtta barn. 

Avdelningens ettåring klättrade på både klättertällning och i klätterträd, detta var 
emellertid det enda barn som observerades klättra på klätterställningen. Samtliga barn i 
övriga ålderskategorier klättrade i klätterträdet 
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7.5 Barnens val av plats samt utförande av grundformen balansera 

Balans var något barnen ägnade sig åt på många olika ställen, på olika sätt, på olika nivå 

och med olika resultat. Valet av balansrelaterade aktiviteter landade på balansgång och 

plats för observation av just balansgång blev dels ett staket som avgränsade ett sandat 

område där en stor gungställning stod. Staketet var ca 70 centimeter högt och den yta 

som barnen balanserade på var ca 7-9 centimeter bred. Staketet gick i en kvadrat runt 

gungställningen men bröts vid in- och utgången till gungorna. Dels balanserade barnen 

mycket på ett antal balansplattor vars balansyta var utformade på olika sätt. 

Balansplattorna lade barnen på marken och plattornas trampytor var konvext välvda 

samt försedda med olika ytterskikt, bl.a. knottriga ytor, en med grova ränder, någon var 

helt slät osv.  

 
Balansgång var även det något som barnen var väldigt duktiga på och visade mycket 

intresse för. Det tiotal balansplattor som barnen hade tillgång till användes flitigt och 
barnen konstruerade små banor genom att placera plattorna i olika följd och i olika 

riktningar. Avdelningens enda ettåring ägnade mycket tid med balansplattorna och hade, 
som de andra barnen, god balans på dessa, trots deras olika ytskikt. Ettåringen kunde stå 
på balansplattorna utan bekymmer, men ramlade ofta under sina försök att gå från en 

balansplatta till en annan. Av avdelningens två tvååringar kunde den ena, både genom 
att gå ochs springa, röra sig obehindrat på de olika plattorna. Den andra tvååringen 

kunden utan bekymmer gå från en platta till en annan men tappade ibland balansen när 
tempot blev högre. De äldre barnen sprang smidigt fram på plattorna, trots deras olika 
ytskikt. 

 
Utöver aktivitetet med balansplattorna observerades även barnen när de gick balansgång 

på staketet runt gungorna. Detta utfördes på olika sätt och med skilda resultat. De barn 
som var mellan två och tre år behövde alla hjälp att ta sig fram genom att hålla en 
pedagog i handen. Bland barnen i åldrarna tre till fem var det varierande 

kunskapsnivåer. Vissa av barnen kunde balansera en bra bit utan hjälp men behövde en 
stödjande hand när staketet svängde, alltså i skarvarna. Detta gällde både barn i åldrarna 

tre år som upp till fem år. Andra barn i samma åldersspann behövde hålla en pedagog i 
handen hela vägen men gick då utan bekymmer, andra hade väldigt svårt att hålla 
balansen trots hjälpen av en hand. Balansaktiviteten på staketet hade således väldigt 

spridda kunskapsnivåer mellan barnens olika åldrar. Somliga treåringar gick lika 
smidigt och balanserat som vissa av femåringarna, medan samtidigt svårigheterna att 

balansera kunde se likadana ut mellan de olika åldrarna. Barnens olika motoriska 
utvecklingsnivåer sett till deras olika åldrar kan utifrån probabilistisk epigenes tolkas 
som att miljön i det här fallet har kunnat spela en roll i barnens motorikutveckling.  
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7.5.1 Tabell 4: Balansera 

I stapeldiagrammet nedan kan utläsas hur många barn som observerades balansera på 

balansplattor respektive det staket som omgärdade gungställningen samt vilken 
ålderskategori barnen tillhörde. I ålderskategorin 1 år fanns ett barn, i ålderskategorin 2 

år fanns två barn, i ålderskategorin 3 år fanns tre barn och i ålderskategorin 4-5 år ingick 
åtta barn. Vid balansgång på staketet har i stor utsträckning stöd av vuxen funnits. 
Avdelningens samtliga fjorton barn observerades balansera på balansplattorna. Bland 

två- och treåringarna observerades alla utöva balans på såväl balansplattorna som på 
staketet. Av de totalt åtta barn i kategorin 4-5 år observerades alla balansera på 

balansplattorna och sex av dem på staketet. 
 
 

 
 
 

 

8 Diskussion 
I följande kapitel förs en avslutande diskussion kring studiens resultat samt val av 
metod. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn motoriskt nyttjar de 
miljöer som erbjuds på förskolegården. Kopplat till studiens syfte och frågeställningar 

förs en reflekterande diskussion kring den insamlade empirin. 
 

8.1 Metoddiskussion 
Genom observationerna av barnen och deras utförande av grovmotoriska rörelser har 
jag inte på något sätt bedömt barnens förmågor eller vad de kan och inte kan. 

Observationerna har uteslutande legat till grund för att svara till studiens syfte och 
frågeställning. Observationerna har således visat på var på förskolegården barnen valt 
att utföra de utvalda grovmotoriska rörelserna och på vilket sett de utfört dem.  

 
Valet att använda observation och observationsschema med tillhörande fältanteckningar 

som metod ser jag både för- och nackdelar med. Fördelen är att schemat i sig är en enkel 
metod att följa och erbjuder en tydlig struktur att följa.  
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Det blir, som Denscombe (2016) och Hermerén (2011) beskriver, en sorts checklista 
och det är således bara att fylla i den utifrån vad barnen gör. De kompletterande 

fältanteckningarna å sin sida fyller en stor funktion med sina kvalitativa inslag till det 
annars kvantitativa observationsschemats data. En nackdel med att arbeta med 

observationsschema är att man måste finnas på plats när saker och ting händer, missar 
man något så gör man. Det finns inga inspelningar att gå tillbaka till eller liknande utan 
man måste hela tiden finnas i närheten med sitt observationsschema när barnen utför de 

aktiviteter man vill observera. Jag har genom studien nämligen aldrig bett barnen göra 
något för att jag ska kunna observera det utan jag har enbart följt barnens egna initiativ. 

De grundformer som plockades ut att observera är även de utvalda utifrån det som 
barnen visade intresse för innan undersökningen tog sin början.  
 

Observationerna kan även visa på ojämna svar sett till hur många barn som faktiskt är 
närvarande vid observationstillfällena. Pga. sjukdomar och andra orsaker kan bortfall 

ske i barngruppen som ger olika utslag. Barnens aktiva deltagande i de sammanhang 
som observeras kan även bero på dagsform och humör för stunden. Att ett barn t.ex. vill 
hålla en pedagog i handen uppför en backe behöver inte nödvändigtvis bero på att 

barnet inte kan gå per egen maskin i backen. Det kan lika gärna bero på att barnet söker 
närheten och tryggheten hos en vuxen av emotionella skäl. För att undvika dessa 

opålitliga utfall såsom bortfall pga. sjukdom eller passivitet vid aktiviteter, har 
observationer skett vid flera tillfällen under olika dagar och tider. Detta för att få en så 
bred empiri och i sin tur ett så påitligt resultat som möjligt, i enlighet med det 

Denscombe (2016) beskriver som fördelaktigt. 
 

8.2 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion kring den empiri som studien inneburit. Diskussionen utgår 
från studiens syfte och frågeställningar och tolkas utifrån det för studien valda teoretiska 

perspektivet. 
 
8.2.1 Barns val av plats för fysisk aktivitet  

I studien utförd av Berg (2014) i British Columbia visar resultatet från utförda 

observationer bl.a. att en nytillverkad och nyinstallerad lek- och klätterställning 
medförde mer stillasittande på själva ställningen. Detta i motsats till ställningens 

egentliga faktiska syfte, vilket är lek och fysisk aktivitet och stimulans. I denna studie 
och dess resultat utifrån utförda observationer kan också utläsas ett, inom barngruppen, 
utbrett ointresse för den tillverkade klätterställning som fanns på förskolegården där 

observationerna ägde rum. Barnen visade istället intresse för de naturområden som 
erbjöds på förskolegården. De grovmotoriska grundformer som barnen observerades 

utföra, hoppa, gå och springa, balansera och klättra, ägde alla, i dominerande 
utsträckning, rum i naturliga miljöer såsom i träd, på klippväggar och i skogspartier. 

Liknande resultat har påvisats i flera studier. Berg (2014), Grahn (2007), Grindberg & 

Jagtøien (2000) och Mårtensson (2004) har alla genom forskning och studier kommit 

fram till resultat liknande den här studiens, nämligen att naturrika miljöer lockar barn 
till fysisk aktivitet och har en positiv effekt på barns motoriska utveckling. Till skillnad 

från tillverkade och byggda miljöer och redskap i naturfattiga miljöer.  
 
8.2.2 Barnens motoriska utveckling 

Den predeterministiska epigenesen beskriver hur barns motorikutveckling följer en 

förutbestämd modell som sker utifrån mognad (Sigmundsson och Pedersen, 2004). 
Miljön som barn presenteras för har ingen betydelse i detta teoriperspektiv utan barn 

utvecklas utifrån stadier som är baserade på ålder och mognad (a.a).  
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Detta skriver även Jagtøien et al. (2002) om i sin utläggning om de olika faserna som 
barn går igenom i sin motorikutveckling. Sett till de observationer som utförts för denna 

studie kan emellertid snabbt konstateras att barn inom samma åldersspann har kommit 
väldigt olika i sin motoriska utveckling. Det fanns stora skillnader i barnens 

rörelsemönster trots att de åldersmässigt och enligt en mognadsteori borde befinna sig 
på en likvärdig motorisk nivå.  
 

Den epigenetiska teoriförgreningen som istället kallas för probabilistisk epigenes är 
lättare att applicera utifrån de resultat som observationerna har visat på (Sigmundsson 

och Pedersen, 2004). Den probablistiska epigenesen beskriver hur arv och miljö 
samverkar och att barn utvecklas utifrån vilka miljöer de presenteras för. Barns 
motoriska utveckling är dessutom inte kopplat till stadier eller mognad kopplat till ålder. 

Istället menar författarna med denna teori att miljön påverkar och utvecklar barns 
motorik (a.a.). Detta teoretiska perspektiv stämmer väl in på de resultat som 

observationerna visat på. Likheter kunde finnas mellan tre- och femåringar i 
barngruppen, detta då de hade lika välutvecklade rörelsemönster som barngruppens 
femåringar. Skillnader i barns motoriska utveckling har även påvisats mellan barn i 

samma ålder, två stycken femåringar kan ha kommit väldigt olika långt i sin 
grovmotorik. Spekulationer kan föras kring huruvida barns olika långt gångna 

motoriska utveckling kan bero på i vilken utsträckning barnen utsätts för fysisk aktivitet 
och utmanas av olika miljöer och sammanhang. 
 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 
Som förslag på fortsatt forskning i ämnet kring barns grovmotorik och förskolegårdens 
utformning skulle ett stort intresse kunna ligga i barnens tankar och åsikter. Som 

komplement till observation skulle intervju med barn kunna tillföra en viktig aspekt, 
helt utifrån barnens perspektiv. Jämförelser mellan förskolegårdar på landsbygd och i 

stadsmiljö förslagsvis med kompletterande observationer och intervjuer med såväl barn 
som pedagoger hade också kunnat bidra med intressant kunskap.  
 

8.4 Pedagogiska implikationer 
Min förhoppning är att studien kan bidra med kunskap för personal i förskolan om vad 

förskolegården kan erbjuda. Att man värdesätter och ser det enkla som finns på 
förskolegården, en sten eller ett träd som faktiskt inspirerar barn till så mycket rörelse. 
Som förskollärare eller personal i förskolan kan man genom att vara lyhörd, studera, 

observera och lyssna på barnen, lära sig mycket om att möta barnen på deras nivå och 
utifrån deras intressen och önskemål. På så sätt kan man ta med barnens tankar i såväl 

planeringsarbete som i lek. Förskolegården bör utformas och nyttjas utifrån dess fulla 
kapacitet och vet inte vi som vuxna i verksamheten hur det ska gå till, tror jag att man 
alltid kan vända sig till barnen för svar. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Missivbrev till vårdnadshavare 
 

Missivbrev                                          Bilaga 1 

 

Information till vårdnadshavare kring utförande av observationer av 

förskollärarstuderande vid Linnéuniversitetet Kalmar  

 

Utöver den verksamhetsförlagda kurs jag nu genomför arbetar jag 

även med det självständiga examensarbete som ingår i utbildningens 

slutfas. Jag avser nu utföra observationer på den förskola där du har 

ditt/dina barn. Observationerna kommer att innefatta aktiviteter kring 

grovmotoriska rörelser som barnen utför. Det kan röra sig om tillfällen 

där barnen hoppar, springer, klättrar, balanserar, m.m.  

 

Observationerna av barnen kommer att behandlas enligt regler om 

konfidentialitet och sekretess. Barn och lärares namn kommer inte att 

nämnas, inte heller namnet på förskolan kommer att framgå i studien.  

 

Härmed efterfrågar jag, genom medföljande blankett, ditt som 

vårdnadshavares medgivande för genomförande av observation av 

ditt/dina barn. Tag ställning och skriv under blanketten samt lämna 

den till ditt barns förskollärare.  
 

Du är mer än välkommen med frågor för mer information 

Linn Åström, förskollärarstudent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 

Bilaga 2 

VÅRDNADSHAVARES MEDGIVANDE 

 
 

口  JA, jag/vi tillåter att observationer genomförs av mitt/vårt barn av 

förskollärarstudent Linn Åström 

 

口  NEJ,  jag/vi tillåter INTE att observationer genomförs av mitt/vårt 

barn av förskollärarstudent Linn Åström 

 
 

 
 

 

………………………………………………………….. 

Barnets namn 

 
 

……………………. 

Datum 

 
 

…………………………………………………………………………. 

Vårdnadshavares underskrift 
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Bilaga B Observationsschema 

 

  
MOTORISK RÖRELSE 

  
PLATS FÖR 

RÖRELSEN 

  
ÅLDER & ANTAL 

BARN  

  

HOPPAR 

Från en 120cm hög 

klippvägg 
 
 

 
 

Från bordet 

1,5 år:  

2 år:  
3 år:  
4-5 år:  

Totalt:  
 

1,5 år: 
2 år:  
3 år:  

4-5 år:  
Totalt:  

  
GÅR & SPRINGER 

Nedför slänten 
 

 
 

 
Uppför slänten 

1,5 år: 
2 år:  

3 år: 
4-5 år:  

Totalt:  
 
1,5 år:  

2 år:  
3 år: 

4-5 år:  
Totalt:  

  
KLÄTTRAR 

 I träd 
 

 
 

 
På klätterställning 

1,5 år: 
2 år:  

3 år:  
4-5 år: 

Totalt:  
 
1,5 år:  

2 år:  
3 år: 

4-5 år:  
Totalt: 
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BALANSERAR 

 På balansplattor 
 
 

 
 

På 70cm högt smalt staket 

1,5 år:  
2 år:  
3 år: 

4-5 år:  
Totalt:  

 
1,5 år:  
2 år:  

3 år:  
4-5 år: 

Totalt:  

  

  

ÖRIGA REFLEKTIONER 
 

 
 
 

 
 

   

HUR UTFÖRS RÖRELSEN 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



  
 

I 
 

 
 

 


