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Svensk titel: 

Motorikdidaktik 

-hur förskollärare arbetar med motorik 

 

Engelsk titel: 

Motordidactics 

- how preschool teachers work with motor skills 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med 

motorik ur ett didaktiskt perspektiv. För att svara på studeins syfte har följande 

frågeställningar formulerats 

 Hur genomför förskollärare den motoriska träningen? 

 Vad erbjuds för aktiviteter under den motoriska träningen?  

 Varför planerar förskollärarna för motorisk träning? 

 

Studien har en innehållsanalytisk utgångspunkt vilket innebär att dra slutsatser om ett 

innehåll. För att samla in empiri till studien har semistrukturerade intervjuer använts. 

Dessa har sedan transkriberats, tolkats och kategoriserats för att finna svar på studiens 

frågeställningar.  

 

Det teoretiska ramverket som ligger till grund för denna studie är didaktiken och 

undervisningsplaneringen. Utgångspunkt har varit i didaktikens frågor Hur, Vad och 

Varför som satts in i den didaktiska triangeln för att bilda en helhet.  

 

Resultatet visar att barn får motorisk träning under vistelsetiden på förskolan men att 

den inte är medvetet planerad. Det visar också att förskollärarnas roll och miljöns 

påverkan har stor betydelse för barns motorik träning. Resultatet visar även att 

förskollärarna ser ett syfte med den motoriska träningen då det finns med i läroplanen. 

 

Nyckelord 
Motorik, didaktik, undervisningsplanering, motorisk träning, förskola, förskollärare 
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1 Inledning 
När Gympaläraren sändes på SVT 2016 fick vi inspiration till vad vi ville att vårt 

examensarbete skulle handla om. Syftet med programmet var att samhället skulle få upp 

ögonen för att ungdomar och barn idag rör på sig för lite och behöver fysisk aktivitet. 

Vårt intresse för ämnet utvecklades mer när vi läste kursen, Hälsa och motorik i 

förskolan, där vi fick kunskap om hur viktig den motoriska träningen är för barnens 

utveckling och välmående.   

 

Förskolan har en stor och viktigt uppgift i dagens samhälle, verksamheten ska lägga 

grunden för det livslånga lärandet. Läroplanen har många delar som barnen som vistas i 

förskolan ska få ta del av. En av delarna är att förskolan ska ge barnen möjlighet att få 

uppleva glädjen i att röra på sig. Eftersom alla barn utvecklas olika tycker vi att de är 

viktigt och intressant att ta del av hur man arbetar med motorik i förskolan.  

 

I denna forskningsstudie vill vi bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med 

motorik i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv. Med detta arbete vill vi synliggöra hur 

förskollärare planerar och genomför motoriska aktiviteter i sina verksamheter.  

 

1.1 Bakgrund 
Det är känt sedan tidigare att barn har ett behov av att ägna sig åt rörelse då kroppen är 

byggd för det, Ericsson (2002) menar att barn på olika och naturliga sätt behöver röra på 

kroppen. Att röra på kroppen behöver man inte bara för att må bra utan även för att 

kunna tillägna sig olika sorters kunskaper och erfarenheter på. Ericsson, Grahn och 

Skärbäck (2009), menar att den motoriska förmågan har stor betydelse för utvecklingen 

av självuppfattningen och för att vara delaktig i gemenskapen med andra och på sikt 

även samhället.  

 

Motoriken i förskolan har under åren haft olika stor del i de debatter som pågått. I 

dagsläget lyfts ämnena som matematik och språk som viktiga ämnen i förskolans 

verksamheter. Eftersom alla delar i förskolans läroplan är lika viktiga går de inte att 

välja de delar verksamheten ska utgå ifrån vid planeringen av den dagliga 

verksamheten. Därför ställer vi oss frågan: när kommer det ett motorik-lyft?  

 

I pågående debatter talas det om att barn idag har blivit mer stillasittande, WHO (2017) 

rekommenderar att barn ska utföra 60 minuters pulshöjande aktivitet om dagen. Då barn 

spenderar stora delar av sin vakna tid på förskolan blir förskolan en viktig arena för att 

bryta den trend om stillasittande som tidigare forskning ser har utvecklats de senaste 

åren (Myhr, 2016). Tidigare forskning visar att 10-15% är motorisk osäkra och 6-10% 

har motoriska problem när de börjar skolan (Ericsson 2005). Ericsson (a.a) menar vidare 

att motoriska brister inte försvinner av sig själv utan måste aktivt tränas bort annars 

finns det risk att svårigheterna finns kvar hela skoltiden. Här har förskolan ett stort och 

viktigt uppdrag, att se till att barnen som vistas i förskolan får en allsidig undervisning i 

läroplanens olika delar och då även inom motorik.    

 

Idag byggs många förskolor om från naturliga miljöer till mer planerade miljöer på 

grund av ett säkerhetsskäl vilket leder till att barnen får en mer ensidig motorikträning. 

Många barngrupper är stora idag och många undviker att lämna förskolans område 

vilket innebär att barnen får en begränsad miljö att träna upp sin motorik. 

 

I läroplanen står det att förskolan ska sträva efter att barn  
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 Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

 Utvecklar /../ sin förmåga att förmedla upplevelse, tankar och erfarenheter i 

många uttrycksformer som  lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama 

                                                                                                         

(Skolverket, 2016) 

 

Dessa mål har verksamheten att utgå ifrån när de planerar och genomför sin 

pedagogiska verksamhet när det kommer till motorik. Verksamhetens förutsättningar 

och pedagogens kunskaper kan skilja sig mellan olika verksamheter, därför vill vi få 

kunskap om hur förskollärare arbetar med motorik. Vi vill med detta arbete lyfta ett 

ämne som inte alltid synliggörs i arbetet med barnen, eftersom andra ämen som 

matematik och språk lyfts fram i stället.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med 

motorik i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

 

2.1 Frågeställningar 
Med utgångspunkt i de didaktiska frågorna; Hur, Vad och Varför har vi formulerat 

följande frågeställningar för att svara på vårt syfte. 

 

 Hur genomför förskollärare den motoriska träningen? 

 Vad erbjuds för aktiviteter under den motoriska träningen?  

 Varför planerar förskollärarna för motorisk träning?  

 

2.2 Centrala begrepp 
Denna studies centrala begrepp är motorik, didaktik, motorisk träning och motorisk 

aktivitet.  

 

Motorik kommer av ordet motor och betyder rörelseförmåga, rörelsemönster. Det kan 

också definieras som hur människors rörelse utvecklas och lärs in 

(Nationalencyklopedin, 2017).  

 

Didaktik kommer från grekiskans didaktikoʹs ’undervisande’ och  av 

didaʹskō’undervisa’ (Nationalencyklopedin, 2017), och betyder läran om undervisning 

där man kopplar samman teori och praktik. 

 

Vi använder oss också av begreppen motorisk träning och motorisk aktivitet där vi i 

denna studie ser dem som synonyma med varandra. 
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3 Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer vi att presentera den tidigare forskningen vi tagit del av för vår 

studie. Vi presenterar tidigare forskning om vårdnadshavarnas ansvar, miljöns 

betydelse, förskollärarnas upplevelser och kunskaper om motorik.  

 

3.1 Kompetensutveckling i motorik 
Förskollärarna har som ansvar att se till att barnen i förskolan får sina rörelsebehov 

tillgodosedda. Barnen ska få positiva upplevelser varje dag i den fysiska aktiviteten och 

chans att utveckla en medvetenhet om sin kropp (Grindberg och Langlo Jagtöien, 2000). 

Detta kräver att förskollärarna behöver ha en viss förkunskap i den motoriska träningen. 

De menar att förskollärarna behöver ha kunskap i barns fysiska utveckling och den 

motoriska utvecklingsgången. Sinnenas betydelse och hur de samverkar med rörelse och 

sambandet mellan motorik och lärande är kunskaper som är önskvärda att förskollärarna 

bestitter menar Grindberg och Langlo Jagtöien (a.a.). De menar vidare att det krävs 

utbildning i ämnet för att ge en trygghet och säkerhet vilket gör planeringen lättare. 

 

I Sevimli-Celik och E. Johnsons (2013) studie ansåg pedagogerna att de hade för lite 

kompetens inom området och ville ha en kompetensutveckling i fysisk aktivitet. Det var 

endast ett fåtal som fått kompetensutveckling i området och det var dem som kände sig 

kompetenta nog till att hålla i den fysiska aktiviteten. Detta är också något som Ericsson 

(2005) lyfter i sin studie, att pedagoger i förskolan behöver få kompetensutveckling 

inom motorisk träning. De behöver få både teoretisk utbildning och praktiska övningar 

på hur de kan arbeta med motorik i förskolan. Eftersom vuxna måste föregå med gott 

exempel krävs det att pedagogerna också får egna positiva rörelseupplevelser under sina 

studiedagar. Tar inte barnen själva initiativ till motoriska aktivitet måste pedagogerna ha 

kunskap i att hjälpa barnen med det, vilket även majoriteten av pedagogerna i Sevimli-

Celik och E. Johnsons (2013) studie anser. Det är pedagogernas ansvar att skapa 

tillfällen för fysisk aktivitet där barnen har möjlighet att utvecklas.  

 

3.2 Planerad och oplanerad motoriska träning 
Lärarna i Sevimli-Celik och E. Johnsons (2013) studie uttrycker att det finns vissa 

orosmoment när det kommer till fysisk aktivitet. Planerar pedagogen inte fysisk 

aktivitet på ett lustfyllt sätt kan barnen få en negativ bild som då leder till motsatt effekt. 

Cashmore och Jones (2008) anser även dem att fysisk aktivitet med barnen måste vara 

lustfylld men de nämner även att det måste vara stimulerande och utmanande för 

barnen. Det krävs att pedagogen utmanar och utvecklar barnen så att de inte tappar 

intresset och att de ledsnar på att delta i den fysiska aktiviteten.  

 

Fokus ligger ofta på det barnet inte kan vilket kan leda till en negativ bild av att vara 

fysisk aktiv eftersom det då inte blir inspirerande för barnet (Osnes, Skaug och Karby, 

2012). Ett misslyckande vid en motorisk aktivitet blir oftast väldigt tydligt och det finns 

en risk med att planerade aktiviteter blir för svåra för barnen. Vid ett misslyckande kan 

barnet skapa en negativ självbild och det får motsatt effekt som leder till en negativ syn 

på rörelse (Ericsson, 2005). För att upplevelsen ska bli positiv för barnen menar 

Ericsson (a.a.) att man ska ta tillvara på barnens spontana aktiviteter då barn ofta söker 

sig till aktiviteter de behöver träna och bli säkra på. Att ta tillvara på deras egna 

aktiviteter gör att de inte krävs planering eller dyrt material. Vid en promenad kan 

barnen klättra i ett träd, balansera på en stock eller hoppa över ett dike, detta är något 
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pedagogerna bör ta tillvara på genom att uppmuntra den motoriska träningen (Ericsson, 

2005). 

 

I Cashmore och Jones (2008) studie tycker pedagogerna att utgångspunkten ska vara i 

ett barn-styrt perspektiv på fysisk aktivitet, de menar att barnen gynnas mer av frihet i 

vilka val och med vem de utför fysisk aktivitet med. Grindberg och Langlo Jagtöien 

(2000) menar att det finns fyra ansvarsområden som förskollärare; planera, organisera, 

handleda samt utvärdera och uppföljning. Alla delarna krävs för att kunna uppfylla de 

intentioner och mål som finns i förskolans verksamhet. Förskolläraren behöver planera 

vad det är som ska ske och sedan kunna organisera de aktiviteter som planerats. De 

behöver även kunna handleda andra, både barn och kollegor. Förskollärarna behöver 

finnas där för att ge tips och råd under aktivitetens gång. Utvärdering och uppföljningen 

är en stor del av planeringen och aktivitetens genomförande, där frågor som; blev de 

som jag tänkt och/eller behöver jag ändra något, behöver analyseras. 

 

3.3 Miljöns påverkan för den motoriska utvecklingen 
Den miljö som barnen vistas i påverkar i hög grad deras motoriska utveckling därför är 

de viktigt att miljöerna barnen vistas i är väl genomtänkta för att utmana och stimulera 

barnen till motorisk träning (Ericsson, 2005). En miljö kan både främja och begränsa ett 

barn i den motoriska utvecklingen. Genom observationer synliggörs vad barnen 

intresserar sig för och miljöer kan skapas utefter det. Eftersom små barn undersöker 

med hela kroppen krävs de att de finns en anpassad miljö för dem.  

 

Uteleken är en viktig del i barnens motoriska utveckling och det krävs aktiva och 

närvarande pedagoger som finns där för att utmana, stötta och få med sig alla barnen i 

den motoriska aktiviteten. Barn blir bra på det som dem får träna på, får dem ingen 

motorisk träning kan dem inte heller utvecklas motoriskt (Osnes, Skaug och Karby, 

2012). Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) menar att det är viktigt att ge barnen 

möjlighet att utveckla sin motorik, då de ser att barn som är mer motoriskt säkra har en 

större fördel när det kommer till samspel och lek med andra barn. De menar vidare att 

de barnen har utvecklat en positiv självbild och en tro på sig själva och kan då röra sig 

på ett avspänt och naturligt sätt. 

 

Studerar man olika förskolegårdar så är det stor variation på dessa beroende på vilken 

skola eller förskola det gäller. En del utegårdar är små och andra är större, det 

önskvärda vore att alla gårdar ger barnen möjlighet till att hoppa, springa, balansera, 

klättra, gunga och snurra. Det är viktigt att gårdarna inspirerar till motoriska aktiviteter 

(Ericsson, 2005). Lekplatser behöver inte vara dyra klätterställningar utan naturen själv 

är fullt tillräcklig. Träd och buskar i kuperad terräng stimulerar motoriska träning minst 

lika bra (Ericsson, 2005 & Osnes m.fl., 2012). 

 

3.4 Pedagogernas roll i den motoriska träningen 
Cashmore och Jones (2008) visar i sin studie att pedagogerna observerar barnen i deras 

lek och aktivitet istället för att själva delta, dem får då syn på vad barnen intresserar sig 

för och kan därefter planera aktiviteter och miljöer utifrån barnens intresse och 

kunskapsnivå. Aktiviteterna och miljöerna kan då planeras så att barnen blir utmanade i 

sin fysiska aktivitet istället för att pedagogerna ska gå in och styra och sätta upp regler i 

barnens egna lek. Pedagogerna anser att barnen inte tycker det är lika roligt när de 

vuxna deltar i leken och deltagandet av barn blir då inte är lika stort. Barnen vill leka 

med sina kompisar och göra sina egna val i sin egna lek menar pedagogerna. Medans 
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Freshwater, Sherwood och Mbugua (2012) menar att pedagogerna i deras studie anser 

att det är lättare att få barnen delaktiga i aktiviteter om dem själva är med. Är man själv 

med som pedagog signalerar det att fysisk aktivitet är en viktig del. Att dem visar själva 

genom sitt deltagande att det främjar god hälsa och fysisk uthållighet. 

 

3.5 Aktiviteter inomhus och utomhus 
I Cashmore och Jones (2008) studie kom de fram till att inomhus är det för trångt att 

utföra fysisk aktivitet, de menar att det finns en stor risk att barnen skadar sig på möbler 

och andra hårda ytor. De aktiviteter som pedagogerna i studien uttrycker sig lämpas bäst 

inomhus är aktiviteter som musik och dans. Då det inte behövs lika stort utrymme till 

detta som till exempel springa och klättra. Sevimli-Celik och Johnsons (2013) studie 

visar att aktiviteter  inomhus är mer pedagogstyrda och av den lugnare karaktären, då 

det lämpar sig bättre med aktiviteter med lägre intensitetsnivå inomhus.  

 

Sevimli-Celik och Johnsons (2013) menar att aktiviteterna utomhus är mer fria och efter 

barnens önskemål, de aktiviteterna har ofta en högre intensitetsnivå. Det pedagogerna i 

studien ser som problematiskt med utomhusaktiviteter är att de inte har full uppsyn över 

barnen då ytorna är större utomhus. Andra problematiska aspekter som lyfts fram i 

studien är vädret, att barnen inte är rätt klädda vid kyla och regn eller att det inte finns 

tillräckligt med skydd för solen. Detta är också något som Ernst (2004) finner i sin 

studie. Då Ernst studie undersöker förskolor som ligger i innerstaden menar han att det 

blir ett problem när de ska ta sig till naturområden, då vägen dit inte är säker eller kräver 

transport och på så sätt krävs det mer resurser i form av personal. 
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4 Teoretisk ramverk  
I detta avsnitt presenterar vi vårt teoretiska ramverk som har utgångspunkt i didaktiken 

och undervisningsplaneringen.  

 

4.1 Didaktik och undervisningsplanering 
Vi börjar med att ge en definition av begreppet och sedan lite allmänt om didaktik. 

Därefter klargörs hur vi använder det i vår analys. 
 
4.1.1 Definition  

Didaktik är ett begrepp som det finns olika definitioner på. Nationalencyklopedin 

definierar didaktik som läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori 

och praktik (Nationalencyklopedien, 2017). Medan Larsson & Meckbach (2012) 

definierar didaktik som undervisningslära. De menar vidare att man arbetar utifrån 

några didaktiska huvudfrågor som vad, hur och varför och att dessa frågor brukar 

kompletteras med frågorna när, var, för vem och med vem.  

 

Klafki (1997) menar att det finns två didaktiska inriktningar, den allmänna didaktiken 

och ämnesdidaktiken. I den allmänna didaktiken är det de övergripande frågorna som är 

centrala, utgångspunkt är från generella teorier för undervisning och inlärning. Den 

allmänna didaktiken kan även vara didaktik som undervisning och inlärning utanför 

skolans arena. Med ämnesdidaktik avser Klafki (a.a.) den teoribildning inom det 

bestämda ämnet som kopplas till inlärnings- och undervisningsteori. Till exempel 

matematik didaktik, hur matematik lärs ut. 

 

Wahlström (2016) menar att didaktiken handlar om inlärningens teori och praktik, det 

finns inget givet sätt att undervisa. Utan alla undervisningstillfällen och elever är unika 

vilket kräver alternativa undervisningsvägar samt en flexibilitet hos pedagogerna. 

Larsson och Meckbach (2012) menar att det kan vara lätt att fastna i egna mönster och 

att pedagogen måste problematisera det man gör genom att börja reflektera över den 

kommande undervisningens innehåll; varför ska undervisningen innehålla just detta, 

vad är syftet med undervisningen samt vad är det som ska läras ut till barnen. Vidare 

menar Larsson och Meckbach (a.a.) att efter varje undervisningstillfälle krävs det 

efterreflektion för att utvärdera undervisningen, då kan pedagogen ta hjälp av följande 

frågor; blev det som jag tänkt, lärde eleverna sig det som var syftet med undervisningen.  

 

Som förskollärare i Sverige krävs det kunskap i att tolka styrdokument och formulera 

egna lokala pedagogiska planer. Det krävs också kunskap i att planera, organisera och 

utvärdera undervisningen eftersom varje undervisningstillfälle bygger på ett antal val; 

val av innehåll, hur man väljer att organisera, metoder samt hur själva 

undervisningsmiljön utformas (Larsson & Meckbach, 2012).  

 
4.1.3 Användning i analysen  

Sundberg (2016) beskriver hur en didaktisk analys och ett praktiskt läroplansarbete kan 

gå till. Han menar att den didaktiska analysen handlar om att utveckla en plan för hur 

kunskaper om läroplanen och didaktiken kan omvandlas till undervisning. Sundberg 

(a.a.) menar att undervisningsplanering kräver en öppenhet och flexibilitet och att det 

didaktiska arbetet är en uppgift som är kreativ.  
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Sundberg (2016) refererar till William Reid, Joseph Schwab och Wolfgang Klafki, som 

är tre av de mest ledande teoretiker inom läroplansteori och didaktik. De menar att den 

didaktiska analysen och undervisningsplaneringen innefattar tre aspekter. Den första 

aspekten bör innefatta de normativa-ideologiska aspekterna av innehållet, alltså hur 

läroplans- och skolbeslut på en internationell, nationell och lokal arena bygger på en 

viss kunskapssyn och på att vissa värden behöver tydliggöras. Den andra aspekten bör 

innehålla beskrivningar som förtydligar den aktuella kontexten och tydliggör villkor och 

förutsättningar för den konkreta undervisningen. Den tredje och sista aspekten bör 

innehålla en konkret handlingsplan som vägleder läraren i det konkreta läroplansarbetet 

och de olika didaktiska val som läraren ställs inför i undervisningen. Sundberg (a.a.) 

menar att dessa tre aspekter sedan ska integreras i analysen och det kan göras i tre olika 

steg. I det första steget är det naturligt att börja med läroplanen. Här står innehållsfrågan 

i centrum, där förstå mål, syfte och innehåll och hur dessa har kommit till. I den andra 

steget riktas uppmärksamheten mot undervisningen. Här ska fokus ligga på att förstå 

undervisningens kontext, det specifika innehållet och arbetsformerna. En fråga som kan 

ställas här är: På vilket sätt sätter kontextens villkor ramar för hur undervisningen 

bedrivs? I det tredje och sista steget sätts undervisningsplaneringen in i ett 

samhällsperspektiv, på vilket sätt påverkas undervisningen och de didaktiska frågorna 

av ramar och faktorer från den yttre kontexten (samhällspåverkan). I vår analys kommer 

vi främst utgå från steg två. vilket innebär att sätta in de mål, innehåll och arbetsformer 

(vad, hur, varför) i kontexten (intervjufrågorna och forskningsfrågorna) och de 

förutsättningar (svaren från respondenterna) som råder i det sammanhanget. Studera och 

analysera följande: Vilket innehåll väljs ut (vad-aktiviteter), hur undervisningen läggs 

upp och organiseras (hur-genomförs) och hur lärandet inom valt kunskapsområde 

bedöms (varför).  

 

I vår analys kommer vi utgå ifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför samt steg 

två i den mall för didaktisk analys som Sundberg (2016) beskriver och som vi beskrivit 

här ovan. Vi kommer att använda oss av Wahlströms (2016, s.138) tolkning1 av den 

didaktiska triangeln (figur 1) där vi byter ut begreppen innehåll, syfte och metod till de 

didaktiska frågorna vad, hur och varför (figur 2). Vår modifiering är tänkt att ge en 

helhetsbild av hur förskollärarna i studien arbetar med motorik. Hopmann (1997) menar 

att en av didaktikens viktigaste frågor är hur undervisningsverkligheten ska gestaltas. 

Det kan göras med hjälp av den didaktiska triangeln där man kan sätta in didaktikens tre 

grundpelare: innehåll, lärare och elev. Den växelverkan som pågår dessa begreppen 

emellan är av konstruktiv karaktär. Vem som är upphovsman till den didaktiska 

triangeln är ännu okänt, men det är klart att den har mycket gamla anor (Wahlström, 

2016). Hon menar vidare att den didaktiska triangeln illustrerar didaktikens tre 

grundpelare: innehållet, läraren och eleven (figur1) och relationen dem emellan. Vi har 

valt att modifiera triangeln och använda byta ut begreppen innehåll, lärare och elev till 

de didaktiska frågorna Vad, varför och hur (figur 2). Modellen och steg två används för 

att ge en helhetsbild av hur förskollärarna i studien arbetar med motorik.  

 

         

 

 

 

 

                                                 
1 Wahlström har i sin tur modifierat den didaktiska triangeln utifrån Hopmann (1997, s.201) 
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Figur 1: Den didaktiska triangeln   Figur 2: Vår tolkning av den 

(Wahlström, 2016, s. 138) didaktiska triangeln (modifierad 

tolkning av Wahlström, 2016, 

s.138) 

 

Under rubriken vad har vi sammanställt vad förskollärarna i studien anser sig själva och 

miljön på deras förskolor erbjuder barnen för motoriska aktiviteter. Hur rubriken 

fokuserar på hur förskollärarna i studien planerar eller genomför den motoriska 

aktiviteterna och under varför har vi redogjort för förskollärarnas motiveringen till 

varför de gör som de gör.  
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5 Metod 
I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet, datainsamlingsmetod, val av respondenter 

samt etiska ställningstaganden för att svara upp på syftet och frågeställningarna i denna 

studie.  

 

5.1 Metod för datainsamling 
Som utgångspunkt i vår studie har vi använt oss av innehållsanalys för att bearbeta vår 

emperi. Innehållsanalys är en metod för att dra slutsatser om ett innehåll och används 

för att tolka bland annat interjuver(Graneheim & Lundman, 2004). När vi analyserat vår 

empiri har vi utgått från de fem steg Graneheim och Lundman (2004) beskriver. Det 

första steget är att läsa empirin upprepade gånger för att bilda sig en helhet av 

materialet. I det andra steget väljs relevanta meningar och fraser ut. Dessa fraser kallas 

meningsbärande enheter. Det tredje steget innebär att korta ner utvalda fraser som är 

viktiga för syftet. I det fjärde steget kodar och grupperas meningarna i kategorier för att 

återspegla interjuverna för att slutligen formulera teman av empirin.   

 

Vi har valt att använda oss av intervjuer för att kunna svara på vårt syfte, där vi ska 

urskilja likheter och skillnader i svaren hos respondenterna. Kihlström (2007) menar att 

det är ett bra sätt att få reda på hur någon tänker om ett fenomen. Studien blir kvalitativ 

då datan utgörs av talade ord, som transkriberats till en skriven text (Denscombe, 2016). 

 

Då vårt syfte är att ge en nulägesrapport om hur förskollärare planerar och arbetar med 

motorik i förskolan anser vi att intervju är den mest lämpade metoden att använda. 

Genom att verkligen lyssna på en annan person får man reda på respondentens 

uppfattning om det man vill undersöka (Kihlström, 2007), i vårt fall hur pedagogerna 

arbetar med motorik i förskolan.  

 

Det finns olika former av intervju och vi har valt semistrukturerade då vi anser att den 

ger respondenterna chans att utveckla sina svar. Denscombe (2016) menar att en 

semistrukturerad intervju har en bestämd struktur men man kan också vara flexibel i 

ordningsföljden för att låta respondenten utveckla sina svar. Det är dock den som 

intervjuar som har ansvaret att hålla sig till ämnet.  

 

5.2 Val av respondenter 
Det finns en variation av olika sätt att tänka om ett innehåll (Kihlström, 2007), därför 

har vi valt att intervjua förskollärare på fem olika förskolor med en förhoppning om att 

få större spridning på svaren och hur de arbetar med motorik i sin verksamhet.  

 

Vi mailade ett tiotal förskollärare från olika förskolor och i olika kommuner med frågan 

om de kunde delta i en intervju. Vi ville få en spridning så vi mailade förskolor med 

olika inriktningar, så som Reggio Emilia, uteförskolor, motorikinriktade förskolor samt 

kommunala förskolor. Eftersom tiden för arbetet var begränsat kunde vi inte vänta på 

svar om deltagande för länge. Därför fick vi intervjua de fem första som tackade ja till 

att delta. Hade vi haft längre tid hade vi kunnat besöka de förskolor med speciella 

inriktningar för att snabbare få svar om deltagande i vår studie och på så sätt eventuellt 

fått tag på förskolor med inriktning mot utomhuspedagogik och motorik. 

 

Vi har intervjuat 5 förskollärare i olika kommuner i Sverige för att få en bredd i svaren i 

hur de arbetar med motorik, då det finns olika prioriteringar och förutsättningar. Dessa 

fem svarade och kunde ställa upp med kort varsel. Förskollärarna som vi intervjuat 
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arbetar i en stor stad i västra Sverige, en medelstor stad i östra Sverige och mindre orter 

i mellansverige. De vi har intervjuat är i åldrarna 25-60 år och har olika lång erfarenhet 

av yrket. Två av förskollärarna jobbar med de äldre barnen (3-5 år) och de övriga 

arbetar med de yngsta barnen (1-3 år). Ingen av förskollärarna vi intervjuat har gått 

någon speciell motorik utbildning, de har heller inte fått någon kompetensutveckling i 

ämnet.  

 

5.3 Genomförande  
Här presenterar vi hur empiriinsamlingen har gått till. Vi börjar med hur vi gick tillväga 

innan vi började insamlingen. Sedan följer hur vi gjorde under och därefter förklarar vi 

hur vi går tillväga efter vår empiriinsamling.  

 
5.3.1 Innan genomförandet 

Utifrån våra frågeställningar har vi formulerat ett antal intervjufrågor (se bilaga A) som 

svarar upp mot vårt syfte. Då vi inte vill ha givna svar har vi formulerat våra frågor på 

ett sätt som ska inbjuda pedagogen att själv utveckla sina tankar. Denscombe (2016) 

menar att det är viktigt att i förväg ta kontakt med dem som ska intervjuas och att tiden 

för intervjun passar båda. Det är viktigt att ha informerat om hur lång tid intervjun 

kommer ta så att respondenten kan avsätta tid, sedan är det viktigt att den avsatta tiden  

hålls. Han menar vidare att om intervjun utförs på respondentens arbetsplats ska en 

ostärd plats utses, detta kan vara svårt på förskolor då de flesta har ont om utrymme. 

Med fördel kan man låta respondenten utse en avskild/ostörd plats för intervjun, vilket 

vi lät respondenten göra. 

 
5.3.2 Under genomförandet 

Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna återgå och lyssna på svaren fler gånger 

men även för att vi skulle vara uppmärksamma och för att kunna ställa följdfrågor i 

stunden.  

 

Respondenten ska känna sig lugn och trygg så en avskild plats valdes av respondenten. 

Hur man är placerade mot varandra under intervjun är viktigt, Denscombe (2016) menar 

att det är bäst att sitta i 90 graders vinkel för att interaktionen ska bli bekväm för både 

den som intervjuar och den som blir intervjuad. Han menar vidare att sitter man mitt 

emot varandra kan det lätt bli en konfrontationskänsla över samtalet. Detta ville vi 

undvika och tänkte extra noga på hur vi placerade oss under intervjun.  

 

När intervjun börjar menar Kihlström(2007) att uppvärmningsfrågor är bra att ha 

förberedda, till exempel lite bakgrundsinformation om den man ska intervjua. Hon 

menar också att det är bra att informera om att det är okej att det blir tyst och fundera 

över sina svar under intervjun. Ofta har människor svårt för tystnad och känner sig lätt 

stressade i sådana situationer, men det är viktigt att ge tid för svar. Innan intervjun 

startade började vi med att prata allmänt om förskola och förskollärares erfarenheter 

inom yrket med syfte av att få en relation och skapa en trygghet hos respondenten.  

 
5.3.3 Efter genomförandet 

Efter varje intervju har vi noggrant lyssnat igenom intervjuerna flera gånger och 

transkriberat det som var relevant för vår studie. Ibland berättade respondenterna 

orelevanta saker som inte tillhört vårt syfte, därför valde vi att inte transkribera detta. Vi 

transkriberade intervjuerna för att sedan kunna läsa materialet flera gånger (Kihlström, 

2007; Denscombe, 2016). Vidare menar Kihlström att det handlar om att hitta mönster 

och variationer i svaren till sin analys. 
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Efter transkriberingen sammanställde vi våra intervjuer genom att skriva interjuvfrågan 

och svaren vi fick under respektive fråga. Varje respondent fick en färg så att vi enklare 

skulle få en bättre översikt över svaren och för att kunna hålla isär respondenterna. På så 

sätt var det enkelt för oss att urskilja likheter, skillnader och teman i svaren. Resultaten 

presenteras i löpande text där vi använder oss av citat från intervjuerna. Vidare 

presenteras resultatet med följande rubriker: Förskollärarens planering vid motorisk 

träning, Aktiviteter som erbjuds under den motoriska träningen samt Anledningar till 

den planerade motoriska träningen. Dessa rubriker är skapade utifrån våra 

frågeställningar som har utgångspunkt i de didaktiska frågorna Hur, Vad och Varför. 

Under rubriken, Förskollärarens planering vid motorisk träning, presenterar vi de teman 

som förekom i svaren under följande rubriker: Planerad motorisk träning, Spontan 

motorisk träning, Förskollärarens roll samt Hinder för den motoriska träningen?? 

Under den andra rubriken hittade vi följande teman: Aktiviteter och miljö inomhus samt 

Aktiviteter och miljö utomhus. Under den tredje och sista rubriken fann vi följande 

tema: Kroppskontroll, syftet med motorisk träning och Läroplanen.  

 

5.4 Fördelar och nackdelar med intervju som metod 
De fördelar vi kan se att intervjuer har är att man får direktkontakt med respondenten 

och har chans att ställa följdfrågor om man som forskare inte förstår eller vill ha ett mer 

utvecklande svar. Med intervju som metod finns det en möjlighet att gå in mer på djupet 

kring ämnet. Vilket vi tycker att vi fått i våra intervjusvar. Det kräver inte heller någon 

speciell utrustning, då det räcker att ha en mobiltelefon med inspelningsfunktion. Detta 

är även aspekter som Denscombe (2016) ser som fördelar med att ha intervju som 

datainsamlingsmetod.  

 

De nackdelar som finns med intervjuer är att det kan vara svårt att hålla sig till ämnet 

och att man som intervjuare känner sig oartig att avbryta och styra in respondenten på 

ämnet igen när denne svävar iväg. Denscombe (2016) skriver att det är viktigt att sätta 

en maxtid för intervjun och de det kan vara svårt att beräkna innan hur lång tid det 

kommer ta. Den som intervjuar kan då uppleva en stress av att inte hinna med alla 

frågor under den tiden. Eftersom en intervju är mer tidskrävande än till exempel en 

enkät, kan de vara svårt att hitta personer som har tid eller möjlighet att ställa upp.  

 

5.5 Validitet 
För att få reda på om en studie är valid behöver de granskas om studien är giltig vilket 

innebär att studien ska motsvara verkligheten. I studiens resultat och analysdel ska 

tanken för studien från start belysas (Allwood & Erikson, 2010). Om resultatet är 

trovärdigt och det går att lita på kan man se studien som valid. Detta ska dock kunna 

bekräftas genom att andra forskare ska kunna utföra samma studie och få liknande 

resultat (Lincoln och Guba, 1985). Vi kan se att vår studie är valid då vi utgår från hur 

fem förskollärare beskriver hur de arbetar med motorik i deras verksamheter. Det ger 

oss en inblick i hur arbetet kan se ut kring detta ämne. I resultatet använder vi citat från 

respondenterna vilket styrker validiteten och trovärdigheten i studien. 

 

5.6 Etiska ställningstagande 
I vårt arbete har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De tar 

upp fyra krav på forskning vilka är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 

nyttjandekravet. Vetenskapsrådet har förtydligat dessa på följande sätt  
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Informationskravet- Innebär att forskaren informera berörda personer om arbetets syfte 

och deras deras roll i studien. Det ska framgå att deltagandet är frivilligt och att de när 

som helst får avbryta sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). För att informera våra 

deltagare skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga B) där vi förklarade studiens syfte och 

gav dem information om deras deltagande.    

 

Samtyckeskravet- Detta innebär att respondenterna har rätt att bestämma över sitt 

deltagande, att de när som helst får avbryta utan att det ska få negativa följder 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna startade klargjorde vi för respondenterna att 

de när som helst under intervjuns gång har rätt till att avbryta sitt deltagande.  

 

Konfidentialitetskravet- De uppgifter som samlas in om respondenterna kommer att 

förvaras så att obehöriga inte kan ta dela av materialet (Vetenskapsrådet, 2002). I vårt 

arbete har vi använda oss av fiktiva namn så att materialet inte kan återkopplas till deras 

deltagande i studien.   

 

Nyttjandekravet- Materialet som samlas in ska endast användas till det projekt det berör 

och ska ej lämnas vidare till annan forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet 

kommer raderas när vi är klara med studien.  
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6 Resultat  
Nedan kommer vi presentera vårt resultat som vi valt att dela upp under tre 

huvudrubriker. Under den första rubriken, Förskollärarnas genomförande av motorisk 

träning, presenterar vi planerad motorisk träning, spontan motorisk träning, 

förskollärarens roll samt hinder för den motoriska träningen. Och under den andra 

rubriken, Aktiviteter som erbjuds under den motoriska träningen, presenterar vi 

aktiviteter och miljö inomhus och aktiviteter och miljö utomhus. Under den tredje 

rubriken, Anledningar till den planerade motoriska träningen, presenteras 

förskollärarnas svar under följande rubriker: kroppskontroll, syftet med motorisk 

träning och läroplanen.  

 

6.1 Förskollärarens genomförande av motorisk träning 
I följande avsnitt presenteras förskollärarnas svar utifrån den första frågeställningen. 

  
6.1.1 Förskollärarens genomförande av motorisk träning 

Förskollärarna i studien nämner alla att de har ett fast veckoschema där de har bestämda 

dagar då de utför någon form av aktivitet som övar barnens motorik. Samtliga nämner 

att de under veckan alltid besöker skogen eller går på promenad och att de använder sig 

av Friskis och Svettis miniröris, som är ett barnanpassa träningsprogram.  

   

“En gång i vecka går vi till skogen med alla barnen eftersom vi har den nära” 

 

“Varje onsdag har vi miniröris på förmiddagen med alla 3-4 åringarna,  

då går 5 åringarna på utflykt” 

 

Två av förskollärarna berättar att en gång i veckan går alla 5 åringar till skolans 

idrottshall. 

 

“När vi är där har vi som en gympalektion, vi bygger upp hinderbanor där  

barnen får hoppa, klättra och spring”    

 

En förskollärare berättar att på fredagar har de bestämt att de ska ha lite mer gympa, 

miniröris eller yoga, de vill ha något som bryter av det vanliga aktiviteterna. Samtidigt 

som hon menar att det inte är något motoriskt program de utför där barnen ska få träna 

på rulla, åla eller krypa under något.  

  
6.1.2 Spontan motorisk träning 

En förskollärare berättar att på onsdag förmiddagar har dem lite olika motoriska 

aktiviteter som mini röris, dans eller någon form av hinderbana utomhus. Vad 

förskollärarna väljer att göra med barnen planeras samma dag. 

 

“Vi använder inte någon planeringstid för att planera onsdagarna utan de 

bestäms samma dag”    

     

Två av förskollärarna påtalar att det sker mycket spontan motorisk träning när de är 

utomhus på gården. Båda berättar om vikten av att jobba nära barnen, att de vuxna 

finnas där och stötta och utmana barnen i deras fria lek.  
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“Kan de inte gå upp för trappen till rutschkanan är vi där och hjälper dem så de 

kommer upp”     

   

En förskollärare säger att ibland kommer de spontana aktiviteter utifrån vad man själv 

som pedagog är sugen på, på så vis får man med sig barnen. 

 

“Jag känner att nu kan de vara kul att dansa”  

 

Medan en annan förskollärare menar att det egentligen inte är så mycket planerad 

motorisk träning utan att de blir mer spontant, att de försöker utmana barnen där och då 

i deras lek.  

 
6.1.3 Förskollärarens roll vid motorisk träning  

Alla förskollärare i studien anser att de har ett stort ansvar i arbetet med motoriken i 

förskolan.  

 

“Jag måste själv vara positiv i arbetet kring motorik. De är jätteviktigt att jag 

deltar och utstrålar att de är roligt, då får jag också med barnen”  

 

Tre förskollärare anser att deras uppgift som pedagog är att stötta, uppmuntra och 

utmana barnen. En utav dem påtalar även vikten av att utmana barnen på rätt ställe, där 

barnen ligger i sin utveckling.  

 

“De får inte vara för svårt eller för lätt då kan man tappa dem.  

De gäller att hitta rätt utmaning” 

 

En annan menar att hennes uppgift är att motivera och att hennes egna signaler är 

jätteviktiga.  

 

“Tycker jag de är kul med miniröris så tycker barnen också att de är kul”  

 

Vidare menar hon att det är hennes uppgift att utmana och låta barnen prova själva. Att 

finnas där och stötta barnen om de behöver hjälp. 

 

“Jag håller min hand under dig. Den finns om du behöver. Typ om man 

balanserar. Om du känner du behöver hålla men testa själv först” 

 

Även fast att förskollärarna är med i barnens lek för att stötta och utmana vill en 

förskollärare lära barnen att leka med varandra och att de ibland kan vara svårt.  

 

“Det är svårt att få barnen att förstå att de kan leka och göra saker  

tillsammans med varandra” 

 

Det finns även en förskollärare som menar att om de bygger upp en hinderbana och lär 

några barn hur man ska göra kan de barnen sen lära de andra barnen. Vidare menar dem 

att man ibland måste ta ett steg tillbaka och observera.  

 

“För det kanske betyder att man på avstånd observera något som man har försökt 

sätta igång och som är viktigt” 

 

Vidare menar hon att ibland kan man inte alltid vara med i leken. 
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“Det finns så mycket andra saker som ska göra så som blöjbyte och så” 

 

En förskollärare menar att de alltid utgår från de barnen tycker är roligt i planeringen av 

motorik. De planerar inte in aktiviteter som barnen inte visar intresse eller tar initiativ 

för, utan det barnen visar intresse och engagemang för är det är som pedagogerna 

planerar för. En annan berättar att de gäller att testa nya aktiviteter så man hittar något 

för alla barnen. 

 

“Man behöver prova olika saker för att hitta vad som är roligt för olika barn. De 

är olika saker som är kul och de är mitt ansvar att plocka in” 

  
6.1.4 Hinder för den motoriska träningen 

En förskola har inte tillgång till en idrottshall men förskolläraren menar att allt man kan 

göra i en idrottshall kan man göra utomhus så där ser hon inga hinder i arbetet med 

motorik i förskolan. Något som hon däremot ser som ett hinder i arbetet med motorik är 

rädsla.  

 

“Att de här kan vara farligt, hur högt ska de få klättra i trädet. Vad ska vi sätta 

för gräns där både föräldrar och personal är trygga i det. Allt som är motoriskt 

och lite utmanande då kan man ju skada sig” 

 

Hon menar vidare att rädsla för skador är olika från pedagog till pedagog.  

 

 “De jag är trygg med kanske inte du är trygg med” 

 

En förskollärare menar att ett hinder i arbetet med motorik faktiskt kan vara att barnet 

själva inte vill och menar att en del barn kan vara nöjda med att bara sitta i vagnen och 

att utmaningen blir att få med och igång dem i den motoriska träningen. Medan en 

annan menar att barn idag är mer lata, många åker bil eller vagn till och från förskolan 

och de får inte någon vardagsmotion vilket leder till att barnen inte orkar delta i den 

motoriska träningen och menar att de ser hon verkligen som ett hinder. Även en annan 

förskollärare anser att många gånger blir barnet buret av vårdnadshavarna till och från 

förskolan eller att de får åka vagn i stället för att gå.  

 

“Så det är väl snarare vi vuxna som sätter stopp för barnens motorik tycker väl 

jag då” 

 

Två förskollärare anser att många gånger kan de vara personalen själva som är ett 

hinder. Att de inte uppmanar och uppmuntrar barnen till rörelse och ser den 

grovmotoriska träningen som rörig. Medans en annan förskollärare menar att  

 

 “Egentligen kan jag tycka att de är upp till oss att lösa hinderna”  
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6.2 Aktiviteter som erbjuds under den motoriska träningen 
I detta avsnitt presenterar vi förskollärarnas svar utifrån vår andra forskningsfråga. Vi 

börjar med att presentera aktiviteter och miljö inomhus för att sedan presentera 

aktiviteter och miljö utomhus. Vi har valt att pressentera aktiviteter och miljö 

inomhus/utomhus separat för det ska bli tydligare.  

 
6.2.1 Aktiviteter inomhus  

Majoriteten av förskollärarna ger uttryck för att inomhus aktiviteterna är mer lugna, 

exempel på aktiviteter som de utför är yoga, miniröris, dans och spel med motoriska 

övningar.  

 

“Det blir mer lugn och uppstyrd motorisk träning inomhus typ miniröris, dans 

och rörelsekort” 

 

Dessa aktiviteter blir ofta vuxenstyrda eftersom det är pedagogerna som håller i dem. 

Sen kan man även se att barnen anammar vad de har gjort i de styrda aktiviteterna 

genom sina egna lekar.  

 

“Vi har ju valt ut dom spel vi har /.../ och där använder sig barnen av 

motorikövningar. Och sen är det ju samma sak när man haft yoga, då lockar man 

ju även till, som de här yoga korten jag har haft förra terminen, då hade ju jag 

hand om den och så kom barnen och frågade mig om dom kunde låna dem, även 

i leken, då fick de göra de. De använder sig av det spontant hela tiden i leken 

och mycket i rolleken framförallt så när de rör sig och ska visa och dansa också, 

de kan ju spontant sätta på musik och dansa” 

 
6.2.2 Miljö inomhus 

En förskollärare ger uttryck för att de har ett syfte när de planerar miljön för de yngsta 

barnen: 

 

“Har man ettåringar behöver man ha en miljö som är bra för dem att röra sig, där 

de får träna sin motorik eftersom de håller på med de jättemycket. Nu har vi inte 

jättemånga jättesmå och då behöver man en annan miljö” 

 

Det finns förskollärare som ger uttryck för att det finns ont om plats för att ha ett syfte 

med hur de planerar sin miljö på inomhus då möbler och annat ska få plats.  

 

“Inomhus är det mycket möbler och vi är inte lika tillåtande  

att de springer runt” 

 

Förskollärarna menar också att skaderisken blir större inomhus eftersom 

verksamheterna har små lokaler där det inte är tillåtet att springa inomhus.  

 

“Vi har en regel om att man inte får springa inomhus”  

 

“Vi har faktiskt en regel om att vi går inne och springer utomhus” 

 

En förskollärare uttrycker  
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“Våra golv städas inte så ofta så de är snorhala, så även om de har strumpor med  

 tassar eller mockasiner på så halkar de ju” 

 

“De stora barnen springer omkull de små och då blir de bara tokigt” 

 

Vidare berättar ena förskolläraren att de har ett motorikrum som de är glada över att ha 

då de använder detta rum för den motoriska träningen där är det tillåtet för barnen att 

springa, hoppa och klättra. De är ett större rum där de finns bland annat ribbstolar, tjock 

madrass och rutschkana. Eftersom det är dåligt med utrymme används även rummet till 

andra aktiviteter som lego och bilbana så de krävs att leksakerna städas undan först om 

det ska användas till motoriska aktiviteter. 

 

En annan förskollärare menar att när de utformar miljön kommer motoriken lite i 

skymundan eftersom de fokuserar mer på språk och matematik. 

 

“Det hamnar lite i skymundan, faktiskt. /.../ jag tror man hellre vill lyfta fram 

språk och matematik tyvärr”.  

   
6.2.3 Aktiviteter utomhus 

Utomhus blir aktiviteterna mer fria och efter barnens egna initiativ då miljön erbjuder 

aktiviteter där barnen blir mer självständiga och de får använda sin fantasi mer.  Ute har 

barnen möjlighet att gunga, cykla och springa omkring. En förskollärare menar att de 

skulle kunna bli bättre på att utmana barnen med grovmotoriska övningar under 

utevistelsen på gården.  

 

“Vi har mycket löst material, så barnen kan bygga hinderbanor” 

 

“Ute får de röra sig fritt och hur de vill” 

 

En annan menar att de gör mer grovmotoriska övningar ute eftersom lokalerna inte är 

utformade eller planerade så att de har möjlighet att göra sådant inne. 
 
6.2.4 Miljön utomhus   

En förskollärare berättar att utegården jobbar de aktivt med, där ska de finnas möjlighet 

till rörelse.  

 

“Vi har ett klätterträd där grenarna gått av så just nu är de avancerad  

 klättring för att klättra där eftersom pinnarna är så små”  

 

Hon nämner att de även har en klätterställning och material som barnen kan använda till 

att bygga hinderbanor av. Vidare berättar hon att deras gård är under uppbyggnad då 

förskolan är nybyggd och att de från början var noga med att de skulle ha en kulle så att 

barnen kunde gå upp och springa ner och då träna sin balans.   

 

Två förskollärare berättar att de inte är nöjda med sin utegård då den inte är inspirerande 

eller pedagogisk genomtänkt.  

 

“Vår gård är inte jätterolig tycker jag. Vi har försökt komma med förslag  

men de blir ingenting”  
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“Sen tycker jag ju inte att vi har en utemiljö som lockar barnen 

tillräckligt mycket”. 

 

Förskollärarna menar att deras gård är så liten så det blir inte mycket motorisk träning 

därför går de på mer promenader eller ner till det stora gården och så att barnen ska få 

annan stimulans än vad de går på deras lilla gård.  

 

6.3 Anledningar till den planerade motoriska träningen 
I detta avsnitt presenteras förskollärarnas svar utifrån den sista forskningsfrågan.  

 
6.3.1 Barnens kroppskontroll 

Alla förskollärare nämner att det är viktigt att arbeta med motorik och att de gör de för 

att hjälpa barnen att utveckla och lära känna sin kropp. En förskollärare menar att det är 

viktigt att barnen får utveckla sin rörelse. 

 

“Man behöver använda alla sina muskler och man behöver träna balansen  

och få använda sig utav de” 

 

En förskollärare menar att barnen måste få koll på sin kropp så att de får lättare med sin 

inlärning. Hon menar vidare att man måste kunna hantera kroppen för att kunna sitta 

still och för inlärningens skull senare i livet. En förskollärare berättar att anledningen till 

att de jobbar med motorik är för att barnen ska få utveckla sin kroppsuppfattning men 

också att de handlar om respekt 

 

“Respekt för andras så värdegrunden kommer ju också in i det också  

när man rör sig att man inte ska va på en kompis å så det är mycket  

fördelar så och lära känna sin kropp”   

 

Majoriteten av förskollärarna ser sig ha ett syfte när de utför motorisk träning. En 

förskollärare menar att syftet vid motorik träningen alltid är att barnen ska utveckla och 

lära känna sin kropp. En annan menar att när de besöker i skogen vistas barnen på 

ojämn terräng med syfte att barnen får träna sin balans men även öga- fot och 

avståndsbedömning. När de arbetar med miniröris finns ett annat syfte, att barnen ska få 

koll på sin kropp och öva på sin koordination. Medans en förskollärare säger   

 

“Oj ett syfte, det borde man ju ha eller så. Jag borde ju ha ett bra svar på det” 

 
6.3.2 Läroplanen 

En förskollärare menar att som förskollärare har du ett ansvar att få med alla delar ur 

läroplanen 

 

“Det finns ingenting jag kan plocka bort”  

 

Vidare säger hon att förskollärarna har ett ansvar över att barnen ska få rolig 

rörelseaktivitet.  

 

“Alla delar är viktiga och ju roligare vi kan få de att tycka de är, desto mer gör 

de själva utan att vi behöver säga till eller organisera eller så” 

 

Hon fortsätter med att det är hennes ansvar att vid projektarbetet eller tema arbetet att få 

in alla delar i läroplanen och så även drama och rörelse  
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“I dramat så får man in i jättemycket där man kan röra sig på olika sätt. Vi har 

ett så otroligt stort ansvar på många delar som vi måste ha med oss hela tiden” 

 

Förskollärarna upplever ibland planeringen av motorisk träning som svår då ingen av 

förskollärarna har någon utbildning i ämnet från varken förskollärarutbildningen eller 

från utbildning via arbetsplatsen.  

 

“Jag har inte fått någon kompetensutveckling från jobbet heller” 
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7 Analys  
I detta avsnitt presenterar vi analysen av svaren vi fått från förskollärarna som deltagit i 

studien, utifrån den didaktiska triangeln med frågorna hur, vad och varför. Frågorna 

Hur, Vad och Varför kommer att utgöra rubriker och tillsammans bildar de en helhet i 

hur man didaktiskt kan tänka när man genomför den motoriska aktiviteten i 

verksamheten. Under Hur analyserar vi hur de arbetar/tankar bakom den motoriska 

träningen. Under Vad analyseras vad förskollärarna erbjuder för aktiviteter och miljöns 

utformning inne och ute samt under varför presenterar vi syftet med den motoriska 

träningen.Sist efter varje rubrik avslutar vi med en kort redogörelse utifrån ett didaktiskt 

perspektiv. 

  

7.1  Hur: Förskollärarens genomförande av motorisk träning  
Här presenteras analysen utifrå samma rubriker som i avsnitt sex.  

 
7.1.1 Förskollärarens genomförande av motorisk  

Utifrån vårt resultat kan vi se att förskollärarna genomför motoriska aktiviteter då de har 

ett återkommande veckoschema där besök i skogen och planerad miniröris är 

återkommande. Vid två förskolor besöker man idrottshallen en gång i veckan med alla 

fem åringar. För att verksamheten ska vara rolig och lärorik är det viktigt att erbjuda 

aktiviteter som gynnar barnets hela utveckling. Sevimli-Celik och E. Johnsons (2013) 

menar att planerar man inte sina aktiviteter på ett roligt och lustfyllt sätt är det lätt att 

man ger barnen en negativ bild av det. Eftersom skog och miniröris är uppskattat av 

barnen ser vi att förskollärarna har en tydlig idé när de genomför sina motoriska 

aktiviteter.   

 
7.1.2 Spontan motorisk träning 

Mycket av den spontana motoriska träningen sker i barnens fria lekar. De vuxnas roll i 

dessa lekar är att finnas till hands för att stötta och utmana. Vi ser även att en del 

spontana aktiviteter kommer från förskollärarna då de läser av barngruppens behov och 

intresse till exempel när de erbjuder dans. Ericsson (2005) menar att det är bra att 

pedagogerna tar tillvara på barnens spontana aktiviteter då det inte kräver så mycket 

planering. Vidare menar hon att barnen söker sig till aktiviteter som de själva känner sig 

osäkra på. Eftersom förskollärarna idag har lite tid till planering ser vi den spontana 

motoriska träningen som förskollärarna ger uttryck för att de tar tillvara på som något 

positiv.  

 
7.1.3 Förskollärarnas roll vid motorisk träning 

Vi kan urskilja två perspektiv i svaren om pedagogens roll, den aktiv och deltagande i 

barns lekar och de motoriska aktiviteterna samt den observerande eller den som är 

upptagen av andra situationer. Förskollärarna ger uttryck för att det är viktigt att man 

själv visar intresse för motoriska aktiviteter och att man tycker det är kul. Detta visas 

även i tidigare forskning. Freshwater, Sherwood och Mbugua (2012) menar är man själv 

delaktig som pedagog i aktiviteterna är det lättare att få med sig barnen. Vilket även 

signalerar att fysisk aktivitet är en viktig del i människans utveckling och välmående. I 

det andra synsättet vi kan urskilja i svaren uttrycker pedagogerna att de inte alltid har 

möjlighet att delta i barnens lekar och aktiviteter för att de måste observera eller utföra 

andra sysslor som till exempel blöjbyte. Ur ett barnperspektiv menar Cashmore och 

Jones (2008) att barnen inte alltid vill att pedagoger ska delta i deras lekar för att 

pedagogerna styr. Barnen vill själva planera sina lekar och aktiviteter. 
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7.1.4 Hinder för den motoriska träningen 

Ericsson (2005) menar att idag finns det ett trafikproblem utanför skolor och förskolor. 

Många barn får skjuts till och från förskolan eller skolan. Hon menar att om barnen 

skulle gå eller cykla till skolan kan man undvika trafikkaoset och barnen får en bra 

vardaglig motorisk träning. Detta problem kan även vi se i vår studie. Förskollärarna 

nämner att många barn blir hämtade med bil eller vagn och barnen har inte tillräckligt 

med ork för att delta i förskolans motoriska aktiviteter. Barnen blir då själva ett hinder 

då de inte orkar delta och väljer att sitta kvar i vagnen och titta på.  

 
7.1.5 Utifrån didaktik och undervisningsplanering 

Eftersom varje undervisningstillfälle bygger på ett antal val krävs det att undervisningen 

planeras men det krävs också att det efter en aktivitet finns tid till efterreflektion. Att de 

får chans att utvärdera om det gick som de tänkt (Larsson & Meckbach, 2012). Det 

krävs också att de finns en öppenhet och en flexibilitet hos förskollärarna för att hitta 

alternativa tillvägagångssätt eftersom alla undervisningstillfällen är unika (Sundberg, 

2016). I studien kan vi se att den spontana motoriken är mest framträdande, vilket visar 

att förskollärarna har en flexibilitet och en öppenhet i motorikarbetet med barnen. Men 

eftersom de inte använder sig av planeringstid har de inte möjlighet att utvärdera och 

reflektera den motoriska aktiviteten.  

 

7.2 Vad: Aktiviteter som erbjuds under den motoriska träningen 
Här presenteras analysen av aktiviteter som erbjuds inomhus samt miljön inomhus för 

att sedan presentera aktiviteter som erbjuds utomhus och miljön utomhus. Vi har delat 

upp aktiviteter och miljö för att det ska bli tydligare att följa med i texten.  

 
7.2.1 Aktiviteter inomhus 

Majoriteten av förskollärarna menar att inomhus är de lugnare pedagog styrda 

motoriska aktiviteter som genomförs eftersom de inte finns tillräckligt med utrymme till 

grovmotoriska aktiviteter. Cashmore och Jones (2008) visar också i sin studie att 

inomhus finns de inte plats att utföra fysisk aktivitet eftersom de finns stor risk för 

barnen att skada då lokalerna är för små. Inomhus kan man utföra musik och dans som 

inte kräver lika stort utrymme som när man springer och klättrar. Sevimli-Celik och 

Johnsons (2013) visar i sin studie att inomhus utförs aktiviteter med lägre 

intensitetsnivå som oftast är pedagog styrda.  

 
7.2.2 Miljö inomhus 

I vår studie var det en förskollärare som uttryckte att miljön ska vara motorisk 

utmanande för de yngre barnen medans de andra förskollärarna inte har möjlighet att 

tänka så eftersom deras lokaler är för trånga. Detta gör det svår för majoriteten av våra 

förskollärare när de ska planera inomhusmiljön ur ett motoriskt perspektiv. Osnes, 

Skaug och Karby (2012) menar att en miljö kan både främja och begränsa ett barn i 

deras motoriska utveckling.  

 

Hos förskolorna som har trånga lokaler ser vi en gemensam regel där barnen inte får 

springa inomhus på grund av skaderisken. Ericsson (2005) menar att miljön som barnen 

vistas i påverkar dem i deras motoriska utveckling och av den anledningen är de viktigt 

att ha genomtänkta miljöer där barnen får stimulans och utmanas i den motoriska 

utvecklingen. Detta kan ses som ett problem idag när lokalerna är små och 

barngrupperna stora.  
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7.2.3 Aktiviteter utomhus 

Utomhus erbjuds barnen andra aktiviteter där de själva får träna sin fantasi och motorik 

kan se vi i vår studie. Utomhus finns de möjlighet för barnen att bland annat, springa, 

cykla och gunga. Vi kan se att barnen har större möjlighet att ta egna initiativ till lek 

och rörelse utomhus. Sevimli-Celik och Johnsons (2013) kan även dem se i sin studie 

att aktiviteterna utomhus är mer fria och efter barnens egna önskemål och att 

aktiviteterna ute oftast är av en högre intensitetsnivå.  

 
7.2.4 Miljö utomhus 

Alla förskolor har olika förutsättningar vad det gäller utegårdarna. Två förskollärare 

anser att deras gård inte är tillräckligt inspirerande eller pedagogiskt genomtänkta 

medans en nyöppnad förskola jobbar aktivt med sin utegård för att den ska stimulera till 

rörelse. Tidigare forskning menar att det vore önskvärt om förskolor hade samma 

möjlighet till en inspirerande utemiljö. Miljön behöver inte innehålla dyra 

klätterställningar utan det naturliga som träd, buskar och kuperad terräng är fullt 

tillräckligt för motorisk träning (Ericsson, 2005 & Osnes m.fl., 2012). 

 
7.2.5 Utifrån didaktik och undervisningsplanering 

När man erbjuder barnen motorisk aktivitet måste det vara utifrån barnens intresse, det 

krävs att aktiviteterna är stimulerande och utmanande för barnen (Cashmore och Jones, 

2008). Ericsson (2005) menar att genom observationer av barns fria lek synliggörs vad 

som intresserar barnen men också vad barnen behöver hjälp med i sin utveckling. 

Därefter kan man skapa miljöer och aktiviteter som utmanar barnen i deras utveckling 

och lärande. Förskollärarna i vår studie nämner inte att de observerar barnen för att 

sedan planera lustfyllda motoriska aktiviteter men berättar att barnen däremot erbjuds 

aktiviteter som bland annat cykla, dans och gunga när barnen tar initiativ till de. 

 

7.3 Varför: Anledningar till den planerade motoriska träningen 
Här presenteras analysen för vår sista frågeställning utifrån de teman vi hittade. 

 
7.3.1 Barnens kroppskontroll 

Alla förskollärare nämner vikten av att ge barnen möjlighet att utveckla och lära känna 

sin kropp. Förskollärarna har olika syften vid olika aktiviteter för att ge barnen chans till 

att utveckla dessa färdigheter. Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) menar att när man 

lärt känna sin kropp och kan använda den på ett naturligt sätt känner man en tilltro till 

sin egen kompetens och tro på sig själv. Barn som fått öva upp sin motorik har lättare 

för att leka och samspela med andra. 

 
7.3.2 Läroplan 

En förskollärare menar att som förskollärare har du ett stort ansvar för att få med alla 

delarna ur förskolans läroplan, det finns ingen del som går att tabort. Grindberg och 

Langlo Jagtöien (2000) menar att förskolan har ett ansvar där de ska ge barnen tillfällen 

att vara fysiskt aktiva. Det är viktigt för barnens totala utveckling att de får en allsidig 

rörelse erfarenheter. Vilket kan upplevas som en utmaning då ingen av förskollärarna i 

studien har någon utbildning inom motorik vare sig från förskollärarutbildningen eller 

att de någon gång har fått en kompetensutveckling i området. Grindberg och Langlo 

Jagtöien (2000) menar att de krävs utbildning i ämnet för att man som ledare ska känna 

sig trygg och säker i arbetet, vilket även underlättar planeringen där det är många 

faktorer som ska tas hänsyn till vid planeringen av motoriken. 
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7.3.3 Utifrån didaktik och undervisningsplanering 

Det krävs att man i aktiviteter och undervisning behöver reflektera över vad det är för 

innehåll som ska förmedlas vidare till barnen. Vilket syfte finns med aktiviteten 

(Larsson och Meckbach, 2012). Förskollärarna i studien menar att syftet när de arbetar 

med motorik är att barnen ska lära känna sin kropp och att det finns skrivet i förskolans 

läroplan så det finns ett krav på att de ska erbjuda fysisk aktivitet i förskolan. Vi kan 

inte se att de har mer specifika syften som att barnen ska få möjlighet att lära sig att 

kasta, hoppa eller springa som är grundrörelser och viktiga i vår utveckling.  
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8 Diskussion  
I detta avsnitt för vi en diskussion om studiens resultat och analys del. Vi för även en 

diskussion om metoden därefter avslutar vi med fortsatt forskning och pedagogoiska 

implikationer. 

  

8.1 Resultat och analysdiskussion 
Då barn idag spenderar största delen av sin vakna tid på förskolan vore det önskvärt att 

verksamheterna erbjuder barnen chans till planerade motoriska aktiviteter så att de får 

möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter. Vilket resulterar att det läggs ett stort 

ansvar på förskolan. Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) menar att det ligger ett 

ansvar på förskollärarna att barnen ska få en positiv bild av fysisk aktivitet och sina 

rörelsebehov tillgodosedda. Vi kan utifrån vår studie se att barnen får tillgång till 

motorisk träning men att den sällan är planerad. Vi ser även att tid och kunskap är 

faktorer till varför det inte planeras mer för motorik i förskolans verksamhet.  

 

Det framkommer i förskollärarnas svar att alla arbetar med motorisk träning i sina 

verksamheter, men att det inte är någon som använder planeringstiden  för att planera 

den motoriska träningen utan det sker i spontana situationer. Ingen av de vi intervjuat 

har någon utbildning i ämnet vilket kan vara en faktor till att de inte planerar motorisk 

träning. Förskollärarna har inte tillräcklig med kunskap i hur motorisk träning för barn 

kan se ut eller  hur viktigt det är att barn får utveckla sina motoriska färdigheter. 

Sevimli-Celik och E. Johnson (2013) såg i sin studie att pedagogerna var osäkra på hur 

de skulle arbeta med motorisk träning eftersom de inte kände sig kompetenta nog. Detta 

kan vara en bidragande faktor till att våra respondenter inte planerar mer för den 

motoriska träningen.    

 

Idag är barngrupperna stora och lokalerna små. Förskolorna har inte det utrymmet för 

att bedriva motorisk träning inomhus. Det har under de senaste åren blivit vanligare att 

inomhus miljöerna ska möbleras så att det ska skapas mindre rum i det stora rummet. 

Detta leder till att det kan vara svårt för barnen att utföra motoriska aktiviteter inomhus 

och att det endast sker vid utevistelsen. Ericsson (2005) menar att det är viktigt att 

miljöerna på förskolan är väl genomtänkta så att de utmanar barnens motorik. Vi kan 

även se att förskolegårdarna som ingått i vår studie har en stor variation i hur motorisk 

stimulerande de är. Många gånger är de svårt att påverka utformningen som 

förskollärare då det krävs tid, pengar och godkännande från chefer och politiker. Detta 

betyder att förskollärarna måste finna alternativa lösningar i arbetet med motorik vilket 

kan vara svårt om inte kunskapen om motorisk träning finns.  

 

Vi kan se att tid är en bristvara och har förståelse i att förskollärarna inte har möjlighet 

att ägna all sin planeringstid åt den motoriska delen. Det är många delar av 

verksamheten en förskollärare ansvarar för att hinna med under sin vad vi upplever som 

korta planeringstid. Önskvärt vore dock att ibland planera utifrån de didaktiska 

frågorna, vad, hur och varför så att barnen utmanas medvetet i den motoriska delen i 

stället för att det ske spontant i barnens egna lek.  

 

8.2 Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att ge en nulägesrapport om hur fem förskollärare planerar 

och arbetar med motorisk i förskolan. Den kvalitativa metod som vi utgått ifrån anser vi 

har varit ett bra tillvägagångssätt för att uppnå vårt syfte och besvara våra 

frågeställningar. Genom de intervjuer vi har gjort har vi har vi fått en inblick i hur 
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förskollärarna tänker kring arbetet med motoriska aktiviteter. Vi har upplevt att de 

semistrukturerade intervjuerna vi använt oss av har gett oss en djupare förståelse då vi 

kunnat ställa följdfrågor och kunnat vara flexibla under intervjun.  

 

Resultatet kan upplevas som ensidigt då vi har överlag fått liknande svar vilket kan bero 

på att ingen av de intervjuade förskollärarna har någon specifik utbildning i ämnet 

motorik mer än de som gavs under förskollärarutbildningen. Samtidigt ser vi studiens 

resultat som trovärdig då förskollärarna har lyft liknande aspekter. För att få mer 

spridning på svaren hade det varit intressant att få tillgång till fler respondenter och även 

respondenter med mer kunskap i motorisk träning och på så vis fått ett fylligare resultat.  

 

8.3 Avslutning 
Vi kan uppleva en risk med att förskollärarna vi interjuvat inte planerar den motoriska 

aktiviteten medvetet. Eftersom förskolan ska stimulera alla barns utveckling och lärande 

enligt läroplanen, ställer vi oss frågan hur detta kan uppfyllas utan planering eftersom 

det krävs planering, utvärdering och reflektion för att alla barn ska bli utmanade i just 

sin utvecklingsnivå. Samtidigt som vi ser positivt på att barnen får en kollektiv 

motorikträning via andra planerade aktiviteter.  

 

8.4 Framtida forskningsområden 
För framtida forskning skulle det vara intressant utöka studien med observationer av 

förskollärare och deras arbete i verksamheten. För att sedan göra en jämförelse mellan 

intervjusvar och det som synliggjorts i observationerna. Vi tror att detta skulle ge ett 

fylligare resultat.  

 

8.5 Pedagogiska implikationer för verksamheten och yrkesrollen 

Med vår studie kan vi bidra med att synliggöra den motoriska delen i förskolans 

verksamhet. Motoriken finns hela tiden med i arbetet kring barnen i olika aktiviteter 

men det är sällan motoriken får någon planering eller framträdande roll. Att lyfta dessa 

frågor gör att vi synliggjort ett ämne som förtjänar mer planering och plats i arbetet med 

barnen eftersom forskning visar vilka positiva effekter motorikens inverkan har.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

Bakgrundsinfo 
Kön, ålder, erfarenheter-antal år, avdelning(ålder)? 

Vad är motorik för dig? 

Har du utbildning inom motorisk träning?  

Vilken? Fått kompetensutveckling i området? 

Tillgång till idrottshall?  

 

Frågor 
Planerar ni för motorisk träning eller är de något som sker spontant via barnens egna 

aktiviteter? Pedagogens spontanitet?  

 Hur ofta har ni planerade motoriska aktiviteter? 

 Vad för aktiviteter skulle de kunna vara? 

 Om nej, varför arbetar ni inte med planerade motorik aktiviteter? 

 

Skiljer sig den motoriska träningen utomhus/inomhus? På vilket sätt? Varför då? vilka 

aktiviteter? 

 

Har ni något syfte när ni planerar en motoriska aktivitet? Varför? Förklara mer! 

 (Barnen får springa av sig? Ska de träna någon rörelse?) 

 

Vad finns det för möjligheter och hinder som man stöter på i den vardagliga 

verksamheten  

när man jobbar med barns motoriska utveckling? (väder, personal, sjukdom, utrymme) 

 

Hur tänker ni när ni utformar miljön på förskolan med syfte på motorik?  

 Eller får de motorisk träning vid utelek eller i besöket i skogen? 

  hur ofta besöker ni skogen? 

 

Vilken roll har du som pedagog i arbetet med motorisk träning? 

Hur uppmuntrar ni barnen till fysisk aktivitet? 

  



  
 

II 

 

Bilaga B Missivbrev 
Hej 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som är inne på vår sista 

termin. Vi håller just nu på att skriva vårt examensarbete och vi har valt Motorik som 

vårt ämne. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskolan arbetar med motorik ur ett 

didaktiskt perspektiv och vad förskollärare planerar för motorisk träning. 

 

Vi har tagit del av tidigare forskning och litteratur i ämnet, men har även för avsikt att ta 

hjälp av verksamma förskollärare i form av intervjuer. Vi vill intervjua dig som har 

kunskap om och dagligen arbetar med barn. Vi ser era kunskaper som värdefulla för 

vårt arbete. Intervjun kommer bestå av ett antal frågor. Vi beräknar att intervjun 

kommer ta ca 40-45 min, och hoppas att ni har möjlighet att delta. Vi kommer att spela 

in intervjun så att vi kan gå tillbaka och lyssna på den igen, när vi är klara med analysen 

av vårt material kommer ljudfilerna att raderas. 

 

Vi kommer att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vilket innebär 

att deltagandet är frivilligt och att du närsomhelst får avbryta intervjun och ditt 

deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att vi 

använder fiktiva namn och dina svar kommer endast användas i vår studie. 

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss för mer 

information.   

 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Malin Karlsson                      xxxxxx@student.lnu.se 

Rebecca Svensson                 xxxxxx@student.lnu.se 
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