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Abstrakt 

Studien handlar om motorik och fysisk aktivitet i förskolan. Forskning som tidigare 

genomförts inom motorik visar att beroende på vilket utrymme barnen har att röra 

sig på påverkar deras fysiska aktivitetsnivå. Detta gör det relevant att undersöka hur 

förskollärare arbetar med motorik genom fysisk aktivitet och i vilka av förskolans 

miljöer de arbetar med motorik. Syftet med studien är att undersöka hur 

förskollärare arbetar med motorisk utveckling genom fysisk aktivitet i förskolan 

olika miljöer. Studien bygger på intervjuer från 7 förskollärare som har minst 5 år 

erfarenhet av förskolläraryrket. Resultatet som framkommer i studien är att 

förskollärarna främst arbetar med grovmotorik utomhus då det är större ytor att röra 

sig på, miljöerna inomhus inbjuder istället till finmotorik som kräver mindre 

rörelser. De flesta förskollärarna planerar aktiviteter som gynnar motoriken. 

Resultatet analyserades genom sociokulturellt perspektiv där det framgår att barn lär 

sig av varandra och förskollärarna utförde gruppaktiviteter med barnen. Genom 

uppsatsen kan man få en fördjupad kunskap inom motorisk utveckling i förskolan, 

hur det påverkar barnet, vilken roll förskolläraren har och hur viktigt miljön är för 

barnen. 

Nyckelord 

Motorik, fysisk aktivitet, förskolans miljö, förskola, barn. 
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Inledning 

Vi har båda ett intresse av fysisk aktivitet och under utbildningen på 

förskollärarprogrammet på Linnéuniversitet läste vi en valbar kurs som heter “Hälsa 

och motorik”. Där väcktes våra tankar kring hur förskollärare arbetar med motorik 

genom fysisk aktivitet och i vilka miljöer de arbetar med motorik. Studier har visat 

att barn som har en mer utvecklad motorik i årskurs 1 och 2 har bättre 

skolprestationer (Ericsson 2003). Genom att förskollärare arbetar med motorik i 

förskolan får barnen i tidig ålder möjlighet till att utmanas och utvecklas inom 

motoriken och detta kan gynna barnen när de sedan börjar skolan så att de får bättre 

skolprestationer. En vanlig tanke kring barns motoriska utveckling är att den sker 

naturligt, men forskning har visat att barn behöver utmanas genom fysiska 

aktiviteter för att utveckla en bra motorik (Stodden & Goodway 2007). Detta gör det 

viktigt för förskollärare att aktivt arbetar med motoriken genom fysisk aktivitet i 

förskolan, detta för att alla barn ska få möjlighet till att utvecklas inom motoriken 

oavsett om de är mer eller mindre fysisk aktiva på egen hand.  

I förskolan är det förskollärarna som planerar inomhusmiljön, vilket material som 

ska finnas i de olika rummen och hur mycket utrymme barnen får att röra sig på. 

Förskolans utomhusmiljö kan förskolläraren inte påverka helt själv, de kan däremot 

påverka vilket material som erbjuds till barnen utomhus. Tidigare forskning visar att 

miljön påverkar barns motoriska utveckling, får barn vistas i miljöer med stora 

utrymmen och material som stimulerar till motorisk träning kan detta leda till att 

barn utvecklas inom motoriken (Hinkley, Crawford, Salmon, Okely & Hesketh 

2008; Wikland 2013). Detta innebär att det är viktigt för förskollärare att ha en miljö 

med större utrymmen till barnen att röra sig på och material som är stimulerande för 

barnen.  

I läroplanen för förskolan står att barn ska få möjlighet till att utmanas och utvecklas 

inom motorik (Lpfö 18). Läroplanen ger inga konkreta exempel på hur förskollärare 

ska arbeta med motorik, därav vårt intresse för hur förskollärare arbetar med 

motorik och i vilka miljöer.   
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1  Bakgrund  

I bakgrunden redogörs förskolans verksamhet, styrdokumenten för förskolan och 

viktiga begrepp definieras. Tidigare forskning kommer också redovisas och 

bakgrunden avslutas med det teoretiska perspektivet. 

1.1 Förskoleverksamheten 
Barn mellan 1-5 får gå i förskolan och barnen brukar delas in i olika grupper utefter 

sin ålder. Förskolan består av flera yrkesgrupper som har olika utbildningar. Varje 

förskola har en förskolechef som har ansvar för all personal i förskolan så som 

förskollärarna och barnskötarna. Förskolläraren har som ansvar att följa och arbeta 

utefter de mål som finns i läroplanen. Förskolläraren har även ett pedagogiskt 

ansvar när det kommer till barnens lärande och utveckling. Förskollärarna som 

anställs i förskolan ska vara legitimerade förskollärare, detta för att de ska ha den 

utbildning som behövs för undervisningen förskollärarna ska ha i förskolan. 

Barnskötarnas uppgift är att bidra med deras kompetens i barnens lärande, 

utveckling och omsorg. Förskollärare och barnskötare bildar tillsammans ett 

arbetslag, i arbetslaget kan det även finnas personal med särskilda kompetenser det 

kan exempelvis vara en musikpedagog. Arbetslaget jobbar tillsammans med det 

pedagogiska arbetet men det är förskollärarna som ansvarar för att arbetet blir gjort 

efter läroplanens mål (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). 

1.1.1 Förskolans miljö 

Engdahl och Ärlemalm-Hagser (2015) menar att när det talas om förskolans miljö 

syftar det till en miljö i verksamheten som är kreativ och utmanande för alla barn. 

Det är en fysisk miljö både inne och ute där de kan utforska på ett lekfullt sätt med 

alla sina sinnen. Miljön som utformas på förskolan ska utgå från barnens behov och 

tillgodose att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolans miljö kan 

bestå av de lokaler där förskolan bedriver sin verksamhet, den utemiljö som finns i 

anslutning och det material som finns till för barnen att använda. Det är i förskolans 

miljö som barnen får möjlighet till att lära sig och utveckla sina erfarenheter på egen 

hand eller tillsammans med andra i de möten som sker i miljön. 

1.1.2 Läroplanen i förskolan 

Läroplanen för förskolan är det styrdokument som förskolans verksamhet ska följa. 

I läroplanen finns det mål som förskolan och förskollärarna ska utgå ifrån och sträva 

mot. Ett mål från läroplanen för förskolan är: “Förskolan ska ge varje barn 

förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt 

välbefinnande” (Lpfö 18, s. 13). Det finns även riktlinjer för förskollärare att utgå 

ifrån. En riktlinje är: “Förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och 

stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling” (Lpfö 18, 

s. 15). 
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1.2 Centrala begrepp 

1.2.1 Motorik  

Motorik är ett svårdefinierat begrepp som avser människans totala rörelsekapacitet, 

det innefattar allt som har med människans rörelser och rörelseutveckling att göra 

(Sigmundsson & Vorland Pedersen 2004; Ericsson 2005). För att kunna ge en exakt 

definition av begreppet motorik behöver man sätta samman flera olika begrepp från 

olika ämnesdiscipliner. Dock kan det skapa problem då en sammansättning av flera 

begrepp kan skapa en uppfattning av att faktorer som saknas i definitionen är 

betydelselösa. Motorik i sin enklaste definition är rörelse eller ett samspel mellan 

nervsystemet och musklerna (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). Ett vanligt sätt att 

dela upp motorik är genom att gruppera dem i fin- och grovmotorik. Uppdelningen 

av motorik är meningsfull i dagligt tal då det klargör vad som menas, men en 

indelning är svår att göra i praktiken då gränserna mellan fin- och grovmotorik är 

subjektiva (Sigmundsson & Vorland Pedersen 2004; Osnes, Skaug & Eid Kaarby 

2012).  

 

Motorisk utveckling kan definieras som en förändring av det motoriska beteendet 

över tid. Den motoriska utvecklingen betraktas ofta ske utan yttre påverkan, då det 

är något som är förutbestämt. Vilket betyder att barn lär sig motoriska färdigheter 

efter hand att de har uppnått en tillräcklig mognad och då kommer rörelserna av sig 

själva. Det antas att den motoriska utvecklingen sker enligt ett visst mönster och i 

steg allteftersom barnet blir äldre denna utveckling pågår under hela livet (Osnes, 

Skaug & Eid Kaarby 2012; Sigmundsson & Vorland Pedersen 2004). 

1.2.2 Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet är allt som ökar energiförbrukningen, det vill säga allt man gör över 

en vilonivå. När man på förskolan är ute på promenad kan det ses som fysisk 

aktivitet då pulsen är högre under promenad än vid vila (Schäfer Elinder & 

Faskunger 2006; Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). Fysisk aktivitet handlar även 

om lek, det är barnen själva som bestämmer om en aktivitet är en lek eller inte. Barn 

som till exempel springer i en backe håller på med fysisk aktivitet men barnen 

upplever det som en lek (Osnes, Skaug & Eid Kaarby 2012). 

 

För att motorik och rörlighet ska utvecklas är det nödvändigt med fysisk aktivitet, då 

det ökar självkänslan och minskar stressen. Barnfetman för barn i förskoleåldern 

ökar. Hos barn under fem år bedömdes 43 miljoner barn år 2010 vara överviktiga. 

Rekommendationer för ett förskolebarn är att komma upp i 10 000 - 14 000 steg 

under en dag. Det är få barn i förskoleverksamheten som kommer upp till detta antal 

steg (Raustorp 2013). 

1.3 Tidigare forskning 

1.3.1 Utomhusmiljö respektive inomhusmiljö 

I en studie där barnens fysiska aktivitet studerades skedde insamlingen av empirin 

både i innemiljön och i utemiljön. Studien gjordes mellan två olika förskolor där den 

ena förskolan hade en större förskolgård och en utomhusmiljö som var mer 
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stimulerande för barnen till lek och rörelse än den andra förskolan. Barnens 

rörelseintensitet var högre hos de som gick på förskolan med mer stimulerande 

miljö och större förskolgård. Det märktes även skillnad i barnens rörelseintensitet 

om barnen var ensamma eller i grupp, då den var högre när de var ensamma. Om 

barnen var inomhus eller utomhus påverkade hur fysisk aktiva de var, barn som 

vistades utomhus var mer fysisk aktiva än när de var inomhus (Pagels & Raustorp 

2013). Det har framkommit genom studier att det finns olika faktorer som påverkar 

barns fysiska aktivitet, några av faktorerna är om föräldrar är delaktiga i fysisk 

aktivitet tillsammans med barnen och den tid barn spenderar utomhus (Hinkley, 

Crawford, Salmon, Okely & Hesketh 2008). Den främsta faktorn är den tid barnen 

spenderar utomhus, då barn som spenderar mer tid utomhus är mer aktiva än barn 

som spenderar större delen av dagen inomhus. Det som påverkar den fysiska 

aktiviteten i innemiljön är främst om det finns stora ytor för barnen att använda i 

leken, barns tillgång till leksaker har inte någon påverkan på deras fysiska aktivitet 

(Hinkley et al. 2008; Wikland 2013). Barnens nivå av fysisk aktivitet och 

stillasittande kan även påverkas av tillgången till teknisk utrustning, exempelvis 

datorer och lärplattor. Det är avgörande för barns hälsa att de får tillräcklig fysisk 

aktivitet, förskolan kan vara ett viktigt komplement för de familjer som är 

socioekonomiskt utsatta genom att erbjuda fysisk aktivitet och värdefulla vuxna 

förebilder (Wikland 2013). 

1.3.2 Fysisk aktivitet och motorik  

Den motoriska utvecklingens påverkan på den fysiska aktiviteten är något som inte 

brukar ses som en orsak till fysisk inaktivitet och övervikt. Det har lagts stort fokus 

på att främja barns fysiska aktivitet och litet fokus på den roll som 

utvecklingsprocessen gällande barns rörelse och den framväxande motoriken har för 

deras fysiska aktivitetsnivå (Stodden & Goodway 2007). 

 

Barns uppfattning av sina motoriska färdigheter påverkar deras fysiska aktivitet. 

Barn som anser att de har sämre motoriska färdigheter är mindre benägna att delta i 

fysiska aktiviteter jämfört med de barn som anser att de har goda motoriska 

färdigheter. Barnens egen uppfattning skapar på så sätt en spiraleffekt. De barn som 

inte deltar i fysiska aktiviteter blir inte utmanade till att förbättra sin motoriska 

utveckling medan de barn som har goda motoriska färdigheter fortsätter att utveckla 

dem. Barns fysiska aktivitet i de tidiga åren påverkar deras motoriska utveckling. En 

ökad fysisk aktivitet skapar fler möjligheter för barn att utveckla sina grundläggande 

motoriska färdigheter. En vanlig missuppfattning är att barn naturligt utvecklar en 

grundmotorik men det finns många barn som inte kommer att utveckla en tillräckligt 

god grundmotorik för att kunna ta del av den i framtiden (Stodden & Goodway 

2007).  

 

Ericsson (2003) tar upp att i årskurs 1-2 har ungefär hälften av eleverna små eller 

stora brister i sin motorik. Efter att eleverna har fått mer fysisk aktivitet och träning 

inom motoriken har antalet elever med stora motoriska brister minskat. Elever som 

har en god motorik har även en bättre koncentrationsförmåga än de elever med 

brister i sin motorik i både årskurs 2 och 3. Genom att eleverna har fått mer fysisk 

aktivitet och motorisk träning i skolan har elevernas koncentrationsförmåga 
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förbättras. Förbättringarna har kunnat visas mellan årskurs 1 och 2 då de fått en 

ökad fysisk aktivitet som har lett till att eleverna fått en bättre motorik. I Ericssons 

(2003) studie undersökte man även om det fanns ett samband mellan elevernas 

motoriska utveckling och skolprestationer. Det framkom att elever med god motorik 

har en bättre skolprestation, det märktes även mellan de elever med små respektive 

stora brister i motoriken. De elever med små brister i motoriken hade sämre 

skolprestationer än de med god motorik och de hade bättre skolprestationer än de 

elever med stora motoriska brister. Studien visar att skolprestationen förbättras av 

fysisk aktivitet och träning av motoriken.   

1.4 Teoretiskt perspektiv 

1.4.1 Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs tankar och arbete 

om utveckling, lärande och språk. Vygotskij hade ett intresse för människans 

utveckling ur två perspektiv, ett biologiskt och ett sociokulturellt och ville 

undersöka hur de båda perspektiven samverkade (Säljö 2014). Den biologiska 

utvecklingen startar redan från det att barnet föds och handlar om en utveckling av 

färdigheter såsom att lära sig kontrollera sin kropp, hand-öga koordination, gå och 

springa. Denna utveckling sker på grund av biologiska processer vilket gör att 

utvecklingen i stort ser likadan ut oberoende av den kulturella kontexten. Det är 

först när barnet börjar kommunicera med sin omgivning som det sociokulturella 

perspektivet påverkar utvecklingen (Säljö 2011). 

 
Det som är centralt i det sociokulturella perspektivet är att lärande och utveckling 

sker genom att man är deltagande i sociala sammanhang. Vygotskij kom fram till att 

människan i sitt lärande utvecklar förmågor som är kulturella, såsom att lösa 

problem, läsa och skriva med hjälp av medierande redskap. Dessa medierande 

redskap är hjälpmedel för att kunna förstå omvärlden. De medierande redskapen är 

av två olika slag, språkliga och materiella. Vygotskij menade att det främsta 

redskapet var språket då det är med hjälp av att kommunicera med andra människor 

som vi kan uttrycka oss och organisera vår omvärld. Med hjälp av språket kan vi 

förmedla oss och skapa en gemensam förståelse med andra människor. Det sociala 

samspelet i kommunikation är en viktig del i lärandet och utvecklingen hos 

människan då det pågår ett utbyte av meningsskapande och förståelse mellan de som 

är deltagande i de sociala sammanhangen (Säljö 2011; Säljö 2014).  

 
Det begrepp som är mest känt inom det sociokulturella perspektivet är den 

proximala utvecklingszonen. Vygotskij ansåg att människan ständigt befinner sig i 

utveckling och lärande. När en färdighet eller ett begrepp är behärskad, är 

människan även väldigt nära till att kunna behärska ytterligare något mer. I den 

proximala utvecklingszonen är man som mest mottaglig för instruktioner och 

förklaringar. Med hjälp av instruktionerna och förklaringarna kan uppgifter till stor 

del klaras av på egen hand men vid vissa delar av uppgiften kan finnas ett behov av 

att låna kompetens från en mer erfaren person. Det är här det behövs en kompetent 

äldre vän eller en lärare som kan stötta, utmana och vägleda barnet i lärandet (Säljö 

2011; Säljö 2014). 
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2 Syfte och frågeställning 

Barn som själva upplever sin motorik som dålig är mindre fysisk aktiva och tidigare 

forskning visar att motoriken är inget som utvecklas per automatik utan den måste 

övas och utmanas. Tidigare forskning påvisar även hur barns motorik påverkar 

skolprestationen barn med sämre motorik har sämre skolprestationer. Barn behöver 

även en miljö som är stimulerande och med stora ytor där de har möjlighet till större 

rörelser. Den tidigare forskning som gjorts ligger till grund för vårt formulerande 

syfte  

2.1 Syfte 
Syftet är att belysa förskollärares arbete kring barns motoriska utveckling genom 

fysisk aktivitet i förskolans olika miljöer.  

2.2 Frågeställningar 
 På vilket sätt beskriver förskollärare att de arbetar med motorik och fysisk 

aktivitet i förskolan? 

 I vilka miljöer arbetar förskollärare med motorisk utveckling? 
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3 Metod 

I metoden redogörs det för de val av metod som gjorts och urvalet av deltagare. 

Därefter beskrivs genomförandet av studien och de kvalitets- och etiska krav som 

behöver uppfyllas. Till sist nämns de problem som uppstått i och med metodvalet. 

3.1 Val av metod 
Inför valet av metod gjordes noggranna överväganden kring vilken metod som kan 

besvara syftet och de frågeställningar som uppsatsen bygger på. De metoder som 

övervägdes att användas var observationer, enkäter och intervjuer. Observationer 

undersöker vad människor gör och genom data ses beteendet men inte vad som sägs 

eller avsikter med det som görs. Enkäter ger respondenterna förkodade svar som kan 

upplevas som begränsande och forma resultatet efter forskaren snarare än 

respondenten. I intervjuer framkommer det vad respondenten säger sig göra eller 

tror sig göra och inte vad respondenten faktiskt gör. Respondenternas åsikter och 

tankar kan komma fram genom intervjuer. Genom intervjuer kan forskaren få mer 

djupgående och detaljerad information då det kan ställas följdfrågor (Denscombe 

2016).  

3.1.1 Intervjuer  

Den metod som valdes till intervjuerna är kvalitativ metod, en kvalitativ 

undersökningsmetod används för att undersöka egenskaper hos människan och 

dennes värld. Denna undersökning sker genom att tolka ord (Bryman 2018; 

Carlström & Carlström 2006). Kvalitativa intervjuer brukar kännetecknas av att 

frågorna som ställs är enkla och raka men som ger svar som är innehållsrika. I 

kvalitativa intervjuer ska intervjuaren försöka skapa en förståelse för den 

intervjuades sätt att tänka, handla eller bete sig, man ska få svar på hur-frågan 

snarare än varför-frågan (Trost 2013). I kvantitativ metod produceras data i form av 

siffror och är en metod som är att föredra då man ska hantera stora mängder av data 

(Denscombe 2016). Baserat på detta valdes en kvalitativ metod då det som ska 

undersökas är det talade ordet hos förskollärare då de beskriver hur de arbetar med 

motorik. Den kvalitativa metoden ger genom en tolkning av det som sägs svar på 

hur-frågan som ställs i undersökningen. 

3.2 Urval  
Studien är utförd på fyra förskolor där två av förskolorna har samma förskolechef.  

Förskolorna ligger i södra Sverige. Det är totalt sju legitimerade förskollärare som 

har minst 5 års erfarenhet som deltog i studien. Urvalen gjordes genom ett subjektivt 

urval, enligt Denscombe (2016) innebär detta att forskaren väljer medvetet ut sitt 

urval utifrån vilka som kan ha mest erfarenhet eller kunskap kring ämnet. Urvalet 

gjordes utifrån förskolor som vi vet har kunskap kring motorik och fysisk aktivitet. 

Förskollärare som valdes har arbetat några år i förskolan då de troligen har mer 

erfarenheter av ämnet. I tabell 1 visas information om deltagarna. 
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Tabell 1: Information om deltagarna 

Deltagare: Antal år verksam 

förskollärare:  
Arbetat på flera 

förskolor:  
Ålder på barnen på 

avdelningen 

Förskollärare 

1 
30 år Ja 2 år 

Förskollärare 

2 
9 år Ja 5 år 

Förskollärare 

3 
26 år Ja 3 år 

Förskollärare 

4 
10 år Ja 4-5 år 

Förskollärare 

5 
30 år Ja 1-5 år 

Förskollärare 

6 
16 år Ja 2 år 

Förskollärare 

7 
16 år Ja 4 år 

 

3.3 Genomförande  

3.3.1 Intervjufrågor 

Vid framtagningen av intervjufrågorna (se bilaga 1) som användes i studien var 

utgångspunkten de frågeställningar som tagits fram. Intervjufrågorna inleds med ett 

par frågor som inte är kopplade till ämnet, detta för att få den som blir intervjuad att 

känna en trygghet i att svara på intervjufrågorn. Trost (2013) menar att de första 

frågorna i intervjun är avgörande för hur intervjun kommer att gå och att om man 

inleder med allt för störande frågor kan det vara svårt att bygga upp ett förtroende 

hos den som blir intervjuad. De resterande frågorna delades in i områden som rörde 

planeringen av och arbetet med motoriken i förskolan, inomhusmiljöns påverkan på 

arbetet med motoriken samt de begränsningar som kan finnas i miljön och arbetet 

med motoriken. De frågor som kan uppfattas som otydliga förtydligades med hjälp 

av följdfrågor under intervjuerna. Det gjordes ingen provintervju, men under de två 

första intervjuerna kom det till en fråga som lades till för de kommande 

intervjuerna. Frågan som lades till är 9 b i bilaga 1. 

3.3.2 Genomförande av intervjuer 

Vi tog först kontakt med totalt tre förskolechefer via mail där vi skickade med ett 

informationsbrev (se bilaga 2), den första förskolechefen svarade och gav samtycke 

och vi fick mailadresser till två förskollärare. Den andra förskolechefen gav också 
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sitt samtycke och skickade vidare mailet till tre av sina förskollärare där en av 

förskollärarna svarade och ville delta i studien. Den tredje förskolechefen sa att vi 

inte kunde komma på grund av att det var för många på deras förskola som gjorde 

studier. Vi kontaktade då en ny förskolechef via mail där vi skickade med 

informationsbrevet. När vi efter några dagar inte fick svar ringde vi istället upp och 

fick då dennes samtycke. Vi fick till oss att på egen hand ringa till avdelningarna 

och fråga förskollärarna om de ville delta. De förskollärare vi mailade fick 

informationsbrevet skickat till sig och de förskollärare som vi ringde fick 

informationsbrevet muntligt. Vid kontakten med förskollärarna kom vi överens om 

en tid när vi skulle komma till deras arbetsplats och genomföra intervjuerna. När vi 

träffade respektive förskollärare berättade vi återigen syftet med intervjun och de 

fick skriva under ett informerat samtycke (se bilaga 3). Vi berättade även att 

intervjun kommer att spelas in och att det bara är vi forskare som har tillgång till de 

inspelade intervjuerna. En ljudupptagning av en intervju är mer pålitlig och utförlig 

än enbart anteckningar och det mänskliga minnet (Denscombe 2016). Intervjuerna 

varade mellan 10 och 20 min.  

 
Vi deltog båda två vid samtliga intervjutillfällen förutom ett tillfälle då en av oss 

inte hade möjlighet. Under intervjuerna ledde en av oss intervjun och den andra satt 

med och för att ställa eventuella följdfrågor. Enligt Trost (2010) kan det ur 

intervjuarens synvinkel vara fördelaktigt att vara två, där intervjuarna kompletterar 

varandra och kan på så sätt få in en större mängd information. En aspekt man måste 

ha i åtanke är att det finns en risk för att skapa en intervju där den intervjuade 

känner sig i underläge, detta måste undvikas. Vi var ute på fyra olika förskolor där 

vi på tre av dem intervjuade två förskollärare vardera, en som jobbar med 1-3 

åringar och en som jobbar med 4-5 åringar. På den fjärde förskolan intervjuade vi 

endast en förskollärare. Vi intervjuade deltagarna en åt gången, detta för att alla 

skulle få komma till tals och ge oss en mer tillförlitlig bild av deras verklighet. Om 

man, enligt Trost (2010), skulle ha flera personer vid intervjutillfället kan det uppstå 

ett etiskt problem, då deltagarna i intervjun inte har tystnadsplikt vilket man som 

intervjuare har.  

 
Vid de dagar där vi intervjuade två förskollärare från samma förskola delade vi upp 

inspelningarna inför transkriberingen som vi gjorde samma dag eller dagen efter vi 

utfört intervjuerna. Vid den intervjun där bara en av oss deltog fick den som inte 

medverkade transkribera inspelningen för att ta del av vad som sades under 

intervjun, transkriberingen skedde dagen efter att intervjun gjordes. Hur 

ljudinspelningen ska transkriberas beror på vad innehållet i transkriberingen ska 

användas till. Om forskaren endast är ute efter information behövs inte 

transkriberingen ske ordagrant om forskaren däremot är ute efter hur informationen 

förmedlas behöver transkriberingen vara mer ordagrann (Denscombe 2016). 

Transkriberingen skedde inte ordagrant då det är vad som förskollärarna säger som 

är av intresse till undersökningen och inte hur dem säger det. Det är tidskrävande att 

transkribera intervjuer men det är en tillgång vid kvalitativ datainsamling. 
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3.4 Bearbetning och analys av data  
Processen att analysera data består av fem delar, dessa kan ni se i tabell 2. 

 
Tabell 2: Arbetssätt vid analys 

1. Bearbeta data - genom transkribering och skriva ut transkriberingen. 

2. Utforskning av data - leta efter kategorier/teman och kommenterar data. 

3. Analysera data - kodar data och gruppera koderna i kategorier eller teman, 

jämför kategorierna/teman.  

4. Presentera data - skriver ner resultatet av data. 

5. Datans validering - skapa en röd tråd i arbetet och återkoppla till deltagarna vid 

behov. 

(Denscombe 2016) 

 

Innan kvalitativ data analyseras behöver denna data förberedas och bearbetas så att 

deb kan finnas tillgänglig för analys exempelvis genom transkribering (Denscombe 

2016). Efter intervjuerna lyssnades materialet igenom och transkriberades, talet blev 

till skrift för att få en bättre överblick av vad som sades. 

 

Enligt Denscombe (2016) kan transkriberingen hjälpa till för att lättare utföra en 

mer detaljerad sökning och jämförelse mellan den data som samlats in. Det är även 

lättare vid analysen att använda sig av en transkribering än av en ljudinspelning. I 

transkriberingen behöver varje rad få ett nummer detta för att lättare lokalisera och 

hitta enskilda delar i transkriberingen. Analysen av kvalitativ data innefattar samtal 

och text. Ord är mer än bara en beskrivning av något, det går till exempel att 

analysera orden för att få fram vad orden innebär. 

 

Det finns olika tillvägagångssätt när samtal och texter ska analyseras, där ett av 

tillvägagångssätten är grundad teori. Grundad teori bygger på att texten granskas 

detaljerat, data kodas och sedan kategoriseras. Insamlad data tittas igenom flera 

gånger och forskaren skriver kommentarer under läsningen av data, detta för att 

kunna hitta mönster för att sedan kunna koda och kategorisera datainsamlingen. 

Kodningen som sker kan bestå av namn eller siffror. Forskaren behöver komma 

fram till vilka databitar som ska vara kodade det kan till exempel vara ett särskilt 

ord eller uttryck. När data har kodats behöver den kategoriseras i grupper eller 

teman (Denscombe 2016). I transkriberingen fick varje rad ett nummer och blev 

sedan utskrivna för att underlätta vid bearbetningen och analysen av data. Innan 

kodningen och kategoriseringen börjades lästes all insamlad data genom och det 

skrevs kommentarer under tiden. 

 

Vid analysen av datainsamlingen kommer vi att använda oss av det sociokulturella 

perspektivet, detta för att tolka det resultat som framkommer i studien.  
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3.5 Kvalitetskriterierna  

3.5.1 Validitet  

Validitet i forskning kan beskrivas som att resultatet som framkommer i studien är 

träffsäkert, exakt och om den data som framkommer är av rätt typ för att undersöka 

det valda ämnet. Det är svårt att garantera validitet i kvalitativa forskningsstudier 

därför väljer många att använda sig av trovärdighet som begrepp. För att skapa en 

trovärdighet för forskningen kan man som forskare använda sig av 

respondentvalidering. Vilket betyder att data återkopplas till deltagarna för att 

bekräfta eller förbättra den förståelse forskaren har skapat (Denscombe 2016). 

Ytterligare en aspekt att ha i åtanke enligt Allwood och Erikson (2017) är den 

interna koherensen, att de slutsatser och resonemang som förs i studien stämmer 

överens och inte säger emot varandra. I studien har vi utgått från frågeställningarna i 

framtagningen av intervjufrågorna för att försöka försäkra en validitet i det 

undersökta ämnet. Detta för att hålla oss till ämnet och syftet för studien och genom 

det skapa en röd tråd i arbetet. 

3.5.2 Reliabilitet   

Reliabiliteten, tillförlitligheten, vid forskning kan uttryckas som att resultatet måste 

gå att bekräfta, vilket betyder att andra ska kunna komma fram till samma resultat 

om studien skulle göras om. Vid genomförandet av en kvalitativ forskningsstudie 

finns det inget absolut sätt att garantera att det man har fått fram är rätt. Detta då det 

är omöjligt att återskapa en social miljö och forskaren kan bli integrerad i 

insamlingen av data (Denscombe 2016). Att återskapa och få exakt samma resultat 

som i denna studie kan vara problematiskt, då forskaren har en inverkan på 

intervjuerna och den relation som skapas vid intervjun. Ett liknande resultat skulle 

gå att återskapa, då det som undersökts är hur arbetet med motorik genom fysisk 

aktivitet genomförs på fyra olika förskolor och resultatet som kom fram är något 

överensstämmande. Det skulle i och med detta även kunna vara liknande på flera 

förskolor. 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet  (2002) tar upp att vid forskning behövs det ta hänsyn till 

individskyddskravet. Individskyddskravet kan delas upp i fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.  

 

Informationskravet - forskaren ska ge information till undersökningsdeltagarna 

kring forskningens syfte. Deltagarna ska även få information om att det är frivilligt 

att delta i undersökningen och att de kan avbryta sitt deltagande under processens 

gång (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Samtyckeskravet - forskaren behöver deltagarnas samtycke och att deltagarna har 

rätt att avbryta deras medverkan utan att det ger några negativa konsekvenser för 

deltagarna (Vetenskapsrådet 2002).  
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Nyttjandekravet - all information som samlas in om deltagarna får endast användas 

till forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Konfidentialitetskravet - alla uppgifter om deltagarna ska behandlas med 

konfidentialitet, uppgifterna ska förvaras så obehöriga inte kan komma åt dem 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

Vi tog hänsyn till de fyra huvudkraven genom att förskolecheferna först fick ta del 

av ett informationsbrev (se bilaga 2). En av förskolecheferna skickade vidare detta 

informationsbrev till en av sina förskollärare. De förskollärare vi själva kontaktade 

fick ta del av informationsbrevet via mail eller muntligt. Vid intervjutillfället fick 

alla deltagarna läsa och skriva under ett informerat samtycke (se bilaga 3). De data 

som samlats in kommer endast användas till denna forskning och det är bara vi 

forskare som kommer ha tillgång till all insamlad data och information. Det kommer 

inte nämnas några namn på deltagarna eller deltagarnas arbetsplatser. 

 

3.7 Metodproblem  
Det var svårt att få kontakt och hitta deltagare som ville ställa upp. Det var en del 

tillfrågade som fick tacka nej på grund av sjukdomar, tidsbrist och att det inte fanns 

möjlighet att gå ifrån barngruppen. Det gjorde att datainsamlingen drog ut på tiden. 

Att vi valde att genomföra intervjuerna på förskollärarnas arbetsplatser kan ha 

bidragit till att det var problematiskt att få dem att ställa upp. Hade vi erbjudit 

telefonintervju som ett alternativ hade det kanske varit lättare och gått snabbare att 

samla in den data vi behövde. När vi kom till förskolan och skulle intervjua var det 

vid två tillfällen där den tillfrågade förskolläraren inte kunde ställa upp, denna 

frågade då en av sina kollegor. Detta gjorde att vi fick två förskollärare som inte var 

förberedda på att bli intervjuade.  

3.8 Metoddiskussion 
Den valda metoden gick som tänkt, då det material som samlades in var tillräckligt 

för att kunna besvara frågeställningarna uppsatsen bygger på. Ett kännetecken för 

kvalitativa intervjuer är att svaren är innehållsrika och frågorna som ställs är enkelt 

utformade (Trost 2013). Detta upplevde vi under intervjuerna då deltagarna gav 

innehållsrika svar på de frågor som ställdes, även om det inte var många frågor som 

ställdes blev helheten av intervjuerna innehållsrika. Vi trodde intervjuerna skulle ta 

längre tid än vad de gjorde. Förskolecheferna fick information om att intervjuerna 

kommer ta ca 30 till 40 minuter, de tog istället 5 till 20 minuter att genomföra.  

 

Genom att välja intervjuer som metod fick vi reda på förskollärarnas egna tankar 

kring motorik och fysisk aktivitet samt hur de ser på arbetet med detta i förskolans 

miljöer. Hade det istället valts observationer som metod hade vi fått se hur 

förskollärarna arbetar istället för att höra om det. Denscombe (2016) tar upp att 

genom intervjuer får man inte reda på vad intervjuaren faktiskt gör utan vad denne 

tror eller sägs göra. Hade det istället gjorts observationer hade det kunnat bli ett 

annat resultat än eftersom vi hade kunnat se hur ofta och i vilka miljöer det faktiskt 

arbetar med motorik och fysisk aktivitet. Det hade även  kunnat genomföras både 

intervjuer och observationer för att få ett bredare resultat på frågeställningarna. 
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Anledningen till att endast förskollärare intervjuades beror på att det står i 

läroplanen att “förskollärare ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i 

sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling” (Lpfö18, s. 15). Det är 

förskollärarna som har ansvaret för att barnen får arbeta med motorik och fysisk 

aktivitet och drav valet att enbart intervjua förskollärare. Vid valet av förskollärare 

ville vi att de skulle ha minst fem års erfarenhet då de har hunnit se lite mer av 

förskolläraryrket. Vi ville få information från olika förskolor för att inte riskera att 

få samma svar av förskollärarna därför valde vi att dela upp intervjuerna på fyra 

olika förskolor.  

 

Genom att ha subjektivt urval kan detta påverka studien då det medvetet valdes ut 

förskolor som har kunskap kring motorik och fysisk aktivitet. Detta kan ses som en 

brist till resultatet för studien då det kan lett till att förskollärarna gett likande svar 

på intervjufrågorna. Det kan ha lett till att studien inte speglar den allmänna 

verkligenheten utan visar på goda exempel.  

 

Då framtagandet av intervjufrågorna utgick från studiens frågeställningar kan det ha 

lett till att intervjufrågorna är ledande mot studiens syfte. Det kan ha påverkat att 

vissa frågor inte är öppna utan är mer bekräftande av den uppfattning vi som 

forskare hade innan studiens genomförande. Vid genomförandet av intervjuerna 

valdes det att ha en som ledde intervjuerna medan den andre satt med för att hjälpa 

till med förtydliganden eller följdfrågor till det förskollärarna svarade. 

Uppfattningen från förskollärarna var att det skapade en tydlighet i vart frågan 

skulle komma och de kunde fokusera på att svara på frågan. Trost (2010) menar att 

då man har två intervjuare kan de komplettera varandra och få ut mer information 

under intervjuerna. Platsen för intervjuerna var respektive förskollärares egen 

arbetsplats. Vi valde att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats för att det 

skulle kunna skapa en trygghet hos förskollärarna då det är en bekant miljö. Det kan 

även underlätta för förskollärarna att gå med på att delta i intervjuerna då de kan gå 

ifrån på sin arbetstid istället för att ta av sin fritid. Ljudupptagningen spelades in 

med hjälp av två mobiltelefoner och vi upplevde att vissa av förskollärarna 

uppfattade ljudinspelningen som ett störande moment. Under intervjun sneglade de 

på mobiltelefonerna som låg mellan oss forskare och förskolläraren, där de 

placerades för att inspelningen skulle bli bra. Detta hade kunnat avhjälpas om 

mobiltelefonerna hade lagts en bit bort så att de inte låg i deras direkta synfält.  

 

Transkriberingen av intervjuerna underlättade vid kategoriseringen och analysen av 

resultatet. Transkriberingarna skrevs ut för att lättare kunna bearbeta den insamlade 

data. Hade vi enbart använt oss av ljudinspelningarna för ta fram ett resultat hade vi 

inte fått samma helhetssyn som den skrivna texten transkriberingarna ger. 

Denscombe (2016) menar att transkriberingar av ljudinspelningarna kan underlätta 

vid jämförelse av data.  
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4 Resultat 

Här kommer det resultat som har framkommit i intervjuerna av förskollärarna att 

redogöras. Resultatet redovisas utifrån studiens frågeställningar där förskollärarnas 

arbetssätt kommer först och därefter vilka miljöer de arbetar i. 

4.1 Förskollärares syn på och arbetssätt med motorik och fysisk 

aktivitet 

4.1.1 Motorisk utveckling och fysisk aktivitet 

Fem av de sju intervjuade förskollärarna tog upp både finmotorik och grovmotorik 

som begrepp när de tänkte på motorik i förskolan. Förskollärare 1 och 7 tog endast 

upp grovmotoriken. En av de fem som nämner både fin- och grovmotorik, 

förskollärare 3, nämner även att det har att göra med att arbeta bort vissa av de 

reflexer man föds med. Förskollärare 1 och 4 ansåg att den motoriska utvecklingen 

har med att barnen skapar en uppfattning om sin kropp och vad de klarar av att göra 

själva. Förskollärare 1 sa: 

 
En del kommer och kan inte gå och då lär de sig gå, hoppa, krypa. Att de 

klarar att sätta sig på en stol utan hjälp. Den åldern utvecklas hela tiden, man 

ser nya grejer de klarar hela tiden. 

Förskollärare 4 ansåg att fysisk aktivitet är när barnen får utföra en utmanande och 

pulshöjande aktivitet. Förskollärare 5 påpekade att det kan vara en fysisk aktivitet 

där barnen använder sin kropp i sin lek. Övriga fem förskollärare ansåg att det 

handlar om barns rörelse, det kan vara i form av att de springer, hoppar, klättrar eller 

planerade aktiviteter som förskollärarna erbjuder barnen att vara delaktiga i. 

Förskollärare 2 sa: 

Det är ju egentligen hela tiden, barn rör ju sig egentligen hela tiden. 

Majoriteten av förskollärarna tyckte att motorisk utveckling och fysisk aktivitet hör 

ihop då det är med hjälp av den fysiska aktiviteten som barnen utvecklar sina 

motoriska färdigheter. Förskollärare 5 sa: 

Den motoriska utvecklingen är det som vi kan se vad som har hänt, för ett år 

sedan kunde det här barnet det här och nu kan det här barnet detta istället. Och 

fysisk aktivitet är själva verktyget för att kunna se den motoriska utvecklingen. 

Förskollärare 1 påpekade att det inte alltid är att motorik och fysisk aktivitet hör 

ihop då barn kan lära sig motorik även utan att delta i fysiska aktiviteter. Då de vid 

påklädning kan trä på jackan på en arm och sedan den andra är det ett motoriskt 

lärande utan fysisk aktivitet. 

4.1.2 Förskollärarnas arbetssätt 

De flesta av förskollärarna sa att de planerar för motorisk utveckling och fysisk 

aktivitet i verksamheten. Förskollärare 1 sa: 
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Man planerar vart man ska gå för att göra vissa saker, till exempel går vi till 

den lilla lekplatsen där de får gunga, springa, klättra och åka rutschkana. 

Förskollärare 4 sa att i det projekt de har med barnen för tillfället blir det mycket 

motoriskt arbete då de tar sig till projektet, men det är inget de har i åtanke vid 

planeringen. Medan förskollärare 7 inte ansåg att de jobbar speciellt mycket med 

motorik då det är många andra delar i verksamheten som står i fokus. När de alla 

berättar om hur de arbetar med motorik och fysisk aktivitet har de många exempel 

på detta. Det är framförallt någon form av planerad aktivitet som gymnastik, mini 

röris eller danslekar som de arbetar med och dessa planerade aktiviteter genomförs 

ofta med en grupp barn. Förskollärare 1, 2 och 3 har bestämda dagar då de arbetar 

med motorik och fysisk aktivitet. Förskollärare 5 och 6 berättade att de försöker få 

in någon motoriskt utvecklande aktivitet varje dag, exempelvis att de går på 

promenader till skogen eller när de är ute på gården. Förskollärare 6 berättade också 

att de inte planerar all fysisk aktivitet då de ser att barnen springer och rör sig ändå 

samt att det uppstår mycket spontan fysisk aktivitet. Någon form av material som 

rockringar, sjalar eller en hinderbana är också något som alla förskollärare utom 

förskollärare 7 använder sig av i arbetet med den motoriska utvecklingen. 

Förskollärare 5 sa att med hjälp av en hinderbana kan barnen öva på att gå 

balansgång och klättra på nivåer som barnen uppfattar som lagom utmanande. Om 

barnen själva får vara med att bygga hinderbanan får de även öva på det sociala. 

Förskollärare 5 sa:  

Då är det både den motoriska, den sociala samspelet, nu lägger du den där och 

jag lägger den här, turtagning. 

4.1.3 Förskollärarnas förhållningssätt 
Alla förskollärare berättade att om ett barn skulle vara på en annan nivå än de andra 

barnen i barngruppen skulle de utmana och uppmuntra det barnet till att testa det 

barnet behöver stöd i. Förskollärare 3 sa att de fångar upp barnet och lockar barnet 

till att våga lite mer och våga delta. Förskollärare 6 nämnde att de har en speciell 

trappa som är som en klättervägg för att ta sig upp till rutschkanan. De vuxna på 

förskolan har uppmanat barnen till att klättra upp själva och då sett att de till slut 

klarat det. De har även sett att barn som är jämnåriga och inte haft den träningen 

inte kommer upp själva. Förskollärare 5 påpekade att: 

Vi som förskollärare är ju här för att stödja barnen i hela deras utveckling. 

Förskollärare 1 berättade även att om de märker att ett barn inte vill vara med på 

gymnastiken är de nöjda med att låta barnet sitta med. Eftersom de märkt att barnet 

kommer delta när barnet känner sig säker på att testa, att de utgår från barnet behov.   

4.2 Motorisk utveckling i förskolans miljöer 

4.2.1 Inomhus 

4.2.1.1 Finmotorik 

Fyra av förskollärarna sa att det i inomhusmiljön främst är finmotorik som erbjuds i 

olika miljöer på avdelningen. De miljöer som framförallt erbjuder finmotorik är 
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ateljén samt bygg-och konstruktionsrummet vilket är miljöer som barnen har 

tillgång till hela tiden. De aktiviteter där barnen arbetar med finmotorik är vid 

målning där de håller i pensel eller pennan, när barnen pärlar eller när de bygger 

med byggklossar eller lego. Förskollärare 2 sa: 
 

Det finmotoriska har man ju egentligen hela överallt med pussel, spel, rita, 

pärla och så där. Det är sånt som de alltid har tillgång till. 
 
Förskollärare 1, 3 och 7 nämnde inget om finmotorik.  
 

4.2.1.2 Grovmotorik 

Förskollärare 1 och 2 nämnde vid intervjun att de har tillgång till en lekhall minst en 

gång i veckan. I lekhallen vet barnen att där inne får man springa, hoppa och klättra, 

det finns till exempel ribbstolar som barnen har tillgång till. I lekhallen blir det 

mycket grovmotorik. Förskollärare 1 arbetar även inne på avdelningen med 

grovmotorik och sa vid intervjun: 

 
När de springer tänker man åh nej inte springa inomhus, men barnen behöver 

få ut sin rörelse. 
 
Förskollärare 3 och 4 berättade under intervjun att de har tillgång till skolans 

idrottshall när det är skollov där de kan vara och arbeta med grovmotoriska 

aktiviteter. Förskollärare 4 och 6 har vid intervjutillfället ett tomt rum på 

avdelningen där de kan arbeta med grovmotoriska aktiviteter, barnen kan få springa 

där inne. Förskollärare 6 sa: 
 

Här inne ska det vara lugnt men vill ni springa så kan ni gå in där. 
 
I dessa rum nämnde förskollärarna att de kan bygga upp en hinderbana till barnen. 

Förskollärare 2 och 7 nämnde att de inte arbetar med grovmotorik inne då de vill att 

det ska vara lugnt inomhus. Förskollärare 7 sa: 
 

Det är mycket de här att man ska lära barnen att inne så är det lugnt och ute 

springer vi. 
 
Förskollärare 5 nämnde att de kan bygga upp en hinderbana till barnen. 

4.2.1.3 Begräsningar inom grovmotorik 

Förskollärare 1 och 7 såg inte några begränsningar i inomhusmiljön när det gäller 

grovmotoriska aktiviteter. De andra fem förskollärarna nämnde att lokalerna är för 

små inomhus för att kunna ha några grovmotoriska aktiviteter, de får inte plats med 

material eller barnen inomhus till aktiviteter inom grovmotoriken då det har stora 

barngrupper. Förskollärare 3 sa: 
 

Det är både gruppstorleken och få små utrymmen helt enkelt, just med tanke 

på säkerheten också. 
 



18(28) 

 

Förskollärare 3, 4 och 5 berättade att man kan lösa detta genom att flytta undan på 

möbler för att skapa en större yta att vistas på. Förskollärare 4 sa: 
 
Men med lite fantasi och lite flexibilitet brukar man ju kunna lösa det mesta. 

4.2.2 Utomhus 

Alla sju förskollärare nämnde att de arbetar med grovmotorik utomhus, både på 

förskolgården och i olika närmiljöer, såsom skogen eller andra lekplatser. Den 

planerade aktivitet som alla förskollärare har är promenader till antingen en skog 

eller en lekpark. Förskollärare 1, 2 och 4 säger att de erbjuder barnen hinderbanor 

utomhus. 

 
Vi brukar bygga upp hinderbanor och så, men det är ju så mycket mer än bara 

det. 
 
Alla förskollärare sa att förskolgården erbjuder barnen att utmanas inom motoriken 

med olika byggnader som finns på gården eller olika höjdskillnader som finns, 

någon har en kulle på gården och en annan förskollärare berättade att de har en stor 

sten där barnen kan klättra upp på och sedan hoppa nedför. Förskollärare 6 sa: 
 

Vi har ju vår kulle här ute som de kan gå upp och ner, de springer och rullar 

ner för den här kullen.  

4.3 Sammanfattning  
Förskollärarna såg på fysisk aktivitet som något där barnen rör sig, det kan vara via 

lek eller planerade aktiviteter i grupp. En av förskollärarna såg fysisk aktivitet som 

något som höjer barns puls. Majoriteten av förskollärarna ansåg att motorik och 

fysisk aktivitet är kopplat till varandra, när barn utför en fysisk aktivitet utvecklas 

deras motorik. En av förskollärarna ansåg att motoriken även kan utvecklas utan 

någon fysisk aktivitet. Alla förskollärare nämnde att de arbetar med grovmotorik på 

något sätt. En del förskollärare arbetade med det både i inomhusmiljön och 

utomhusmiljön medan andra bara arbetar med det i utomhusmiljön. Det som gör att 

en del förskollärare bara arbetade med grovmotorik utomhus beror på att 

barngrupperna är för stora och att lokalerna inne är för små. Finmotorik var det bara 

fem förskollärare som nämnde att de arbetar med och detta gör de främst i 

inomhusmiljön. Två av förskollärarna planerade inte aktiviteter som handlar om 

motoriken, de övriga fem förskollärarna hade planerade aktiviteter en eller flera 

gånger i veckan. Aktiviteterna som erbjöds för barnen var dans, mini röris, 

gymnastik eller promenader. Vissa förskollärare påpekade att all fysisk aktivitet inte 

behöver planeras då det sker spontant för barnen när de är utomhus. Alla 

förskollärare berättade att om det finns ett barn i barngruppen som behöver stöd och 

utmaning inom motoriken erbjuds detta. Det sker genom att pedagogerna är 

närvarande och finns där för att stötta och uppmuntra barnen till att våga testa.   
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5 Analys 

Här analyseras resultatet utifrån tidigare forskning och det teoretiska perspektivet.  

 

5.1 Arbetssätt motorik och fysisk aktivitet 
I resultatet framkom att alla förskollärare arbetar med motorik och fysisk aktivitet 

på något sätt i barngruppen. De flesta använder sig av någon form av planerad 

gruppaktivitet såsom gymnastik eller promenader till skogen. Under de planerade 

aktiviteterna får barnen öva på och utmanas i flera olika motoriska färdigheter 

genom fysisk aktivitet såsom att gå på ojämnt underlag i skogen, klättra, springa och 

balansera. Sociokulturellt perspektiv handlar om att barn lär sig nya kunskaper och 

utvecklas tillsammans med andra barn, med hjälp av kommunikation med andra kan 

barnet få förståelse för det som händer runt omkring (Säljö 2011). Då aktiviteterna 

sker i grupp kan barnen lära sig av varandra genom att de ser vad och hur de andra 

barnen gör och då testar själva. 

 

Enligt Stodden och Goodway (2007) behöver barn utmanas i sina motoriska 

färdigheter för att utveckla en motorik som är utvecklad nog för att de ska kunna ha 

nytta av den i vuxen ålder. Alla intervjuade förskollärare arbetar för att uppmuntra 

barnen på förskolan till att delta i olika fysiska aktiviteter och utmanar dem utifrån 

deras behov och nivå. I det sociokulturella perspektivet används begreppet den 

proximala utvecklingszonen då man utgår från barnets nuvarande kunskapsnivå för 

att stötta barnet vidare i sin utveckling. För att barnet ska kunna behärska något nytt 

behöver barnet stöd av en mer kompetent individ (Säljö 2011). Att denna stöttning 

och uppmuntran är till fördel för barnens motorik kan man se i resultatet då vissa 

förskollärare kunnat se en utveckling hos barnen då nya barn har kommit till i 

barngruppen efter hand.  

 

Den fysiska aktiviteten barn deltar i under deras tidiga år påverkar deras motoriska 

utveckling och att man därför behöver fokusera på deras motoriska utveckling och 

inte enbart den fysiska aktiviteten (Stodden och Goodway 2007). Förskollärarna 

berättar att de i arbetet med motorisk utveckling och fysisk aktivitet försöker att 

arbeta på många olika sätt för att få in många olika motoriska färdigheter i 

aktiviteterna. De använder sig av förplanerade program som mini röris och 

hinderbanor där barnen får öva på att klättra, balansera, krypa och springa. De 

brukar även gå på promenader till skogen där underlaget är ojämnt för att utmana 

barnens balans. 

5.2 Miljöer 
Det framkom i resultatet att alla förskollärarna arbetar med grovmotorik utomhus, 

en anledning till detta beror på att vissa av förskollärarna ser begränsningar i arbetet 

med grovmotorik i inomhusmiljön. Lokalerna på förskolorna är för små och 

barngrupperna för stora för att få plats, även om de kan flytta på möblerna på 

avdelningen så är det lättare och smidigare för förskollärarna att ta med sig det 

grovmotoriska utomhus. Att barn rör sig inomhus beror på om det finns stora ytor 

för barnen att röra sig på (Hinkley, Crawford, Salmon, Okely & Hesketh 2008; 
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Wikland 2013). Detta är något som vissa av förskollärarna upplever, att det inte 

finns tillräckligt med yta för barnen inomhus för några större aktiviteter och 

rörelser. Detta resulterar i att förskollärarna istället arbetar med finmotoriken 

inomhus då detta inte kräver lika stora ytor. I intervjuerna med förskollärarna 

framkom det att hälften har ett rum på sin förskola eller avdelning där barnen får 

utföra större rörelser, där de kan springa och vara fysiskt aktiva. Detta innebär att 

dessa barn kan vara lika fysiskt aktiva inomhus som utomhus då de erbjuds 

utrymme till fysisk aktivitet i innemiljön.  

 

Grovmotorik erbjuds till alla barnen i olika utomhusmiljöer, både på förskolgården, 

lekplatser och i skogen. På förskolgården har alla förskollärare en utomhusmiljö 

som stimulerar och erbjuder barnen utmaningar inom grovmotorik till exempel 

genom hinderbana, klätterställningar, olika stora stenar eller ojämn mark. 

Förskolgårdar som har en miljö som stimulerar barnen till att vilja röra på sig har 

barn som rör på sig mer (Pagels & Raustorp 2013).   
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6 Diskussion 

I diskussionen diskuteras resultatet kopplat till bakgrunden och egna tolkningar och 

sedan tas avslutande reflektioner och fortsatt forskning upp.  

6.1 Resultatdiskussion  
Stodden och Goodway (2007) nämner att barn som själva känner att de har en sämre 

motorik väljer att vara mindre fysiskt aktiva. Detta leder då till att dessa barn inte 

utmanas inom motoriken och inte kan förbättra eller utvecklas inom vissa motoriska 

färdigheter. Hur detta påverkar barnen nämner Ericsson (2003) att barn i årskurs 1 

och 2 som har motoriska brister även har svårare att koncentrera sig. Alla 

förskollärare berättar att de skulle utmana och uppmuntra barn som behöver extra 

stöd i sin motoriska utveckling, det kan vara att låta barnen få testa mycket själva 

och att som vuxen uppmuntra barnen till att våga testa på egen hand. En 

förskollärare säger att så länge barn är med på gymnastiken även om barnet bara 

tittar på är det bra och att detta barn kommer delta i aktiviteterna när det känner sig 

redo att testa. Genom att förskollärarna fångar upp de barn som behöver extra 

utmaningar och stöd inom motoriken kan detta leda till att barnen får det stöd och 

hjälp som behövs för att våga vara mer fysisk aktiva. Barn som redan i förskolan får 

stöd till sin motoriska utveckling kan detta påverka att deras koncentration i skolan 

blir bättre än om barnen inte hade fått samma stöd och utmaningar i förskolan.  

 

Det skiljer sig åt mellan förskollärarna hur de arbetar med motorik i förskolan, 

någon jobbar inte alls med motoriken och några har en bestämd dag då de alltid 

arbetar med någon form av fysiska aktiviteter som berör barnens motorik. Några 

förskollärare försöker arbeta med motoriken varje dag. Majoriteten av förskollärarna 

erbjuder barnen olika material för att utmana deras motorik, det kan vara material 

för att bygga upp en hinderbana. I läroplanen för förskolan (lpfö18) står det att 

barnen ska få möjlighet till att utvecklas inom motoriken och det är förskolläraren 

som har ansvaret att barn får denna möjlighet. Detta är något som majoriteten av 

förskollärarna arbetar utefter, läroplanen är det som förskollärarna utgår ifrån när de 

planerar aktiviteter och detta innebär att de flesta förskolor arbetar på något sätt med 

motorik i förskolan. Det står inte i läroplanen hur man ska arbeta med motoriken 

därför kan det skilja sig åt mellan olika förskolor hur de arbetar och vad de erbjuder 

barnen för motoriska utmaningar.  

 

Det som tydligt framkommer i resultatet är att arbete med motorik och fysisk 

aktivitet kräver större ytor. Många av de intervjuade förskollärarna har nämnt att de 

har begränsade och små miljöer på sina förskolor. Det är mindre tidskrävande att gå 

ut för att arbeta med motorik och fysisk aktivitet än att tillfälligt möblera om i 

miljön inomhus. Därför tror vi att det kan vara en anledning till att de väljer att 

arbeta med det utomhus. Det kan även vara lättare att genomföra aktiviteter där 

barnen lättare får en högre intensitet i leken utomhus då det inte blir samma 

påfrestning på ljudnivån eller rörelserna utomhus som det kan bli inomhus. Pagels 

och Raustorp (2013) menar att barn är mer fysiskt aktiva utomhus. Detta kan som 

tidigare nämnt bero på att miljön ute är mer tillåtande för större rörelser.  

 



22(28) 

 

Det framkommer i resultatet att förskollärarna delar upp arbetet med motoriken i 

grovmotorik och finmotorik, då de på grund av vad de har tillgång till för miljöer på 

förskolorna skapar vissa begränsningar. Då lokalerna på förskolorna ofta består av 

många mindre rum finns det inte utrymme för att genomföra grovmotoriska 

aktiviteter tillsammans med hela barngruppen inne. En annan anledning som vi 

anser kan vara orsak är att det förespråkas en lugn innemiljö. Då blir det inte tillåtet 

att springa, hoppa och klättra inne för att det stör de andra barnen som kan behöva 

en lugnare miljö. 

 

6.2 Avslutande reflektioner och framtida studier 
I denna studie har vi fått fördjupad kunskap om arbetet i förskolan med den 

motoriska utvecklingen hos barn, både ur ett hälsoperspektiv och ur ett lärande 

perspektiv. Vi kommer att ta med oss en utökad förståelse för att den motoriska 

utvecklingen påverkar barnet i många olika områden såsom socialt samspel, 

kommunikation med andra och en ökad självkänsla. Det som har framkommit ur 

analys och diskussion är att förskolläraren har en viktig stöttande och utmanande 

roll i barns motoriska utveckling. Detta är något vi kommer ta med oss in i vårt 

framtida uppdrag som förskollärare. Genom att inte tvinga barnen till deltagande 

utan uppmuntra och utgå från barnets behov skapar förskollärare möjligheter för 

barnen att öka sin självkänsla. Studien har visat att de aspekter i miljön som 

påverkar barns fysiska aktivitet är om de har tillgång till stora ytor både inomhus 

och utomhus. Detta har gett oss ytterligare motivation till att som blivande 

förskollärare skapa inspirerande och utmanande miljöer både i inne och ute.  

 

Då vi enbart valde att använda intervjuer som metod skulle man i vidare studier 

kunna använda sig av en kombination av metoder. En studie där intervjuer och 

observationer används för att undersöka arbetet som förskollärarna utför med barns 

motoriska utveckling i förskolan. Ett annat perspektiv man skulle kunna undersöka 

är hur barnen uppfattar sin egen motoriska utveckling. Om de uppfattar att de 

utvecklas genom de fysiska aktiviteter som sker på förskolan eller hur de tänker 

kring sin egen motorik. 

 

  



 

23(28) 

 

 

Referenser 

 

Allwood, C M. & Erikson, M G. (2017). Grundläggande vetenskapsteori för 

psykologi och andra beteendevetenskaper. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. 3.uppl. Stockholm: Liber AB.  

 

Carlström, I. & Carlström Hagman, L-P. (2006). Metodik för utvecklingsarbete och 

utvärdering. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Engdahl, I. & Ärlemalm-Hagsér, E. (2015). Att bli förskollärare mångfacetterad 

komplexitet. Malmö: Liber AB.  

 

Ericsson, I. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en 

interventionsstudie i skolår 1-3. Diss. Malmö: Malmö Högskola. 

 

Ericsson, I. (2005). Rör dig - lär dig: motorik och inlärning. Stockholm: SISU 

idrottsböcker.  

 

Hinkley, T., Crawford, D., Salmon, J., Okely, A D. & Hesketh, K. (2008). Preschool 

Children and Physical Activity: A Review of Correlates. American Journal of 

Preventive Medicine. 34(5), ss.435-441. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379708001554?via%3Dihu

b [Hämtad: 2018-11-14] 

 

Lpfö 18 (2018). Läroplan för förskolan. Stockholm: Skolverket.  

https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/reviderad-

laroplan-for-forskolan [Hämtad 2019-01-07] 

 

Osnes, H., Skaug, H N. & Eid Kaarby, K M. (2012). Kropp, rörelse och hälsa i 

förskolan. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Pagels, P. & Raustorp A. (2013). Att studera förskolebarns fysiska aktivitet. 

Socialmedicinsk tidskrift. 90(4), ss. 510-517. 

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1023/829 

[Hämtad: 2018-11-14] 

 

Raustorp, A. (2013). Fysisk aktivitet och fysisk självkänsla. Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB.  

 

Schäfer Elinder, L. & Faskunger, J. (red.). (2006). Fysisk aktivitet och folkhälsa. 

Stockholm: Statens folkhälsoinstitut R.  

 

Sigmundsson, H. & Vorland Pedersen, A. (2004). Motorisk utveckling- Nyare 

perspektiv på barns motorik. Lund: Studentlitteratur AB. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379708001554?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379708001554?via%3Dihub
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/reviderad-laroplan-for-forskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/forskolan/laroplan-for-forskolan/reviderad-laroplan-for-forskolan
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1023/829


24(28) 

 

 

Stodden, D F. & Goodway J D. (2007). The Dynamic Association between Motor 

Skill Development and Physical Activity. Journal of Physical Education, 

Recreation & Dance. 78(8). ss. 33-49. https://search-proquest-

com.proxy.lnu.se/eric/docview/61969526/A09100D780F74517PQ/17?accountid=14

827 [Hämtad: 2018-11-15] 

 

Säljö, R. (2011). L.S. Vygotskij- forskare, pedagog och visionär. I Forssell, A. 

(2011). Boken om pedagogerna. 6. uppl. Stockholm: Liber AB. ss. 153-177. 

 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan- teoretiska traditioner. I Lundgren, U P., 

Säljö, R. & Liberg, C. (red). (2014). Lärande skola bildning. 3.utg. Stockholm: 

Natur och kultur. ss. 248-309. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. 4.uppl. Lund:Studentlitteratur AB.  

 

Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. [Stockholm]: Elanders Gotab 

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pd

f [Hämtad 2018-12-03] 

 

Wikland, M. (2013). Att bedöma stödjande miljöer för fysisk aktivitet i förskolan. 

Socialmedicinsk tidskrift, 19(4), ss 561-571. 

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1024/842 

[Hämtad: 2018-11-14]   

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/61969526/A09100D780F74517PQ/17?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/61969526/A09100D780F74517PQ/17?accountid=14827
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/eric/docview/61969526/A09100D780F74517PQ/17?accountid=14827
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1024/842
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/smt/index.php/smt/article/view/1024/842


 

25(28) 

 

 

Bilaga 1 – Intervjufrågor  
 
1) Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

2) Har du arbetat på flera olika förskolor?  

3) Hur gamla är barnen på din nuvarande avdelning? 

4) Vad är motorisk utveckling i förskolan för dig?  

5) Vad är fysisk aktivitet i förskolan för dig?  

6) Anser du att motorisk utveckling och fysisk aktivitet hänger ihop? 

7) Kan du beskriva något exempel? 

8) Hur tänker ni kring motoriken vid planering av aktiviteter i verksamheten? 

9) Hur jobbar ni med motorisk utveckling i förskolan?  

a) Kan du beskriva några exempel?  

b) Om ni märker att något barn inte riktigt är där de andra barnen är i 

motoriken, brukar ni ge möjlighet till detta barn att testa mer då? 

c) I vilka miljöer arbetar ni med motorisk utveckling? 

10) När ni planerar förskolans inomhusmiljö vad har ni för tankar kring hur miljön 

ska vara?  

11) Hur ser du på motorisk utveckling i inomhusmiljön?  

a) Kan du beskriva några exempel? 

12) Anser du att inomhusmiljön behöver vara mer utmanande inom motoriken i 

olika åldrar? 

13) Vilka åldrar anser du behöver en mer utmanande inomhusmiljö? 

a) Varför anser du detta?  

14) Kan du se några begränsningar i miljön inne i arbetet med barns motoriska 

utveckling? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

 
 

Till dig som jobbar inom förskoleverksamhet-  

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie.  

 

Dagens barn får inte tillräckligt med fysisk aktivitet då dagens samhälle är mer 

stillasittande. Detta kan leda till ohälsa och övervikt. Forskning har visat att med 

hjälp av fysisk aktivitet och motorisk träning kan öka barns skolprestation.  

 

Förskolan kan fungera som ett komplement genom att erbjuda fysisk aktivitet och 

värdefulla förebilder till de barn som finns i verksamheten. Därför vill vi undersöka 

de uppfattningar om och möjligheter till fysisk aktivitet och motorik som finns i 

olika förskoleverksamheter. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet för 

att utveckla barns motorik.   

 

I intervjustudien kommer totalt 6 förskollärare intervjuas, antalet intervjuer kommer 

delas upp på 3 förskolor. Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när 

som helst under studien avbryta din medverkan. Intervjuerna kommer att 

genomföras på din arbetsplats och beräknas ta 30-40 minuter.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och 

det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. 

Intervjuerna kommer att spelas in enbart med ljudupptagning. Inga enskilda 

personer eller förskolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Efter 

examensarbetet är avslutat kommer det insamlade materialet att förstöras.  

 

Vi heter Maja och Sara och går på Linnéuniversitetet i Kalmar och läser till 

förskollärare. I utbildningen ingår att göra ett examensarbete, vilket är anledning till 

att denna studie kommer att göras. Har du några frågor så hör gärna av dig. 

 

Kalmar 2018-11-21 

 

Studerande: Handledare: 

Telefon:  

E-mail:  

Telefon:  

E-mail:  

 

Bilaga 3 – Informerat samtycke 



 

27(28) 

 

 

 
 

Bakgrund och syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet för 

att utveckla barns motorik. Forskning har visat att med hjälp av fysisk aktivitet och 

motorisk träning kan man öka barns skolprestation. Förskolan kan fungera som ett 

komplement genom att erbjuda fysisk aktivitet och värdefulla förebilder till de barn 

som finns i verksamheten. Därför vill vi undersöka de uppfattningar om och 

möjligheter till fysisk aktivitet och motorik som finns i olika förskoleverksamheter. 

 

Hur går studien till? 

Om du väljer att delta i denna studie kommer följande att ske:  

 Du kommer att delta i en intervju där du får svara på intervjufrågor om 

barns motorik och fysisk aktivitet i förskolan. Intervjun kommer att ske på 

den förskola du arbetar på och beräknas ta ca 30-40 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in med en diktafon för ljudupptagning.  

 Efter intervjun kan du kanske bli kontaktad för ytterligare frågor eller 

förtydliganden.  

 

Frivillighet 
Ditt deltagande i denna studie är helt frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka 

din medverkan utan att behöva ange någon anledning till varför du avbryter. Alla 

personuppgifter och data som lagras i och med studien kommer då att förstöras. Om 

du vill dra tillbaka ditt deltagande efter att du har fullföljt studien ber vi dig kontakta 

oss (se kontaktuppgifter nedan). 

 

Hantering av data och konfidentialitet 

Dina uppgifter kommer lagras och bearbetas i konfidentiell form vilket betyder att 

intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med bestämmelser i 

från Vetenskapsrådet. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till dem, uppgifterna 

kommer enbart att användas för forskningsändamål. Resultaten från studien kan 

komma att presenteras i universitetets uppsats portal, men enskilda individer 

kommer då inte att kunna identifieras. 

 

Samtycke 

Jag bekräftar härmed att jag kommer att delta som studiedeltagare i den aktuella 

studien. Jag har mottagit muntlig och skriftlig information om studien och har haft 

möjlighet att få mina frågor om studien besvarade. Jag är medveten om att mitt 

deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Signatur 
Ort och datum:  

 

Signatur deltagare: 
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Namnförtydligande deltagare: 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Studerande: 

 

Handledare:  

 

E-mail:  

 

E-mail: 

 

Telefon:  Telefon:  

 

 


