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Abstrakt 
Det här självständiga arbetet studerar vilka möjligheter det finns för barn att träna på 
deras motoriska utveckling på förskolegården. Tidigare forskning har visat att 
förskolegården inte ger barnen den bästa möjligheten för motorisk träning och därför 
studeras ämnet. Med utgångspunkt i Ericssons (2008) observationsschema har en 
egen analysmodell skapats med tolv motoriska grundformer. Utifrån denna modell 
har 25 förskolegårdars utformningar studerats för att se vilka möjligheter de har för 
barn att främja den motoriska utvecklingen. Resultatet visar att alla förskolegårdarna 
inte ger barnen möjlighet att träna på alla de tolv motoriska grundformerna och att det 
finns stora skillnader i hur förskolegårdarna är uppbyggda. Förhoppningen med 
studien är att bidra till hur förskolegårdar kan utformas för att på bästa sätt främja 
barns motoriska utveckling.  
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Motorik, fysisk aktivitet, förskolegård, konstruerad utemiljö, naturlig utemiljö.  
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1 Inledning 
Enligt Statistiska Central Bureau (SCB, 2019) är 94% av barnen i åldrarna tre till fem 
år inskrivna i förskolan idag. Det betyder att många barn spenderar en stor del av sina 
första år på förskolan.  
 
Tidigare forskning visar att barns motoriska utveckling har stor inverkan på framtida 
inlärningsmöjligheter. Ericssons (2019) studie visar att ju bättre motoriska färdigheter 
barnen har desto lättare har de att lära sig och koncentrera sig i skolan. I förskolans 
läroplan (Skolverket, 2018, s.9) står det ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt 
aktiva.”  Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) menar att barns grovmotoriska 
utveckling utmanas och främjas bäst utomhus där det finns mer rörelsefrihet. 
Samtidigt säger Mårtensson (2004) att det finns mindre möjligheter att göra utflykter 
i dagens förskola och poängterar därför vikten av att förskolegården utmanar barnen.  
 
I Mårtensson (2004, s.132) slutreflektion av resultatet skriver hon ”Samtidigt som 
förskolegården har blivit en allt viktigare del av många barns uppväxtmiljö tycks 
planeringen kring dessa miljöer ha blivit mindre ambitiös under senare decennier”. 
Hon menar att det handlar om att det numera är svårare att placera ut förskolor på 
stora tomma tomter i bra lägen och att det idag inte är ovanligt att förskolor är belägna 
mitt inne i bostadsområden där utemiljön delas med andra. Med grund i vikten av 
rörelsefrihet och Mårtenssons konstaterande vill jag studera hur förskolegårdar är 
uppbyggda och fokuserar på hur de kan ha möjlighet att främja barns motoriska 
utveckling. 
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2 Syfte och frågeställning 
Eftersom barn spenderar en stor del av sin tid på förskolan ligger det i verksamhetens 
intresse att kartlägga hur främjande förskolegårdarna är för barnens motoriska 
utveckling. Därför är mitt syfte med gällande studie att bidra med kunskap om hur 
förskolegårdars utformning kan ge möjlighet för barnen att främja den motoriska 
utvecklingen.  

2.1 Frågeställningar 
• Vilka förutsättningar finns hos förskolegårdarna för att möjliggöra barns 

motoriska utveckling? 
• Vilka likheter och skillnader finns det i utformningen mellan de olika 

förskolegårdarna för att möjliggöra främjandet av barns motoriska 
utveckling?  
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3 Bakgrund 
I detta kapitel definieras de centrala begreppen motorik, fysisk aktivitet och 
förskolegård. Vidare presenteras tidigare forskning som berör fysisk aktivitet i 
utemiljön, motorik i konstruerad och naturlig utemiljö samt hur den motoriska 
utvecklingen påverkar vidare inlärning. Till sist presenteras studiens teoretiska 
utgångspunkt och studiens analysmodell som har skapats med utgångspunkt i 
Ericsson (2008) mini MUGI-modell.  
 

3.1 Centrala begrepp 
Nedan definieras de tre centrala begrepp som kommer användas genomgående i 
hela studien. 

3.1.1 Motorik och fysisk aktivitet 
Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) definierar motorik som allt som har med rörelse 
att göra. Det är ett samspel mellan musklerna och nervsystemet. När barnen övat på 
en rörelse tillräckligt många gånger blir den automatiserad och det betyder att rörelsen 
genomförs utan att man tänker på den. För att en motorisk inlärning ska kunna ske 
behöver barnen öva på de 12 motoriska grundformerna som ska utvecklas. 
 
Enligt Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) är fysisk aktivitet all kroppsrörelse utförd 
av skelettmuskulatur som leder till en ökad energiförbrukning över den i vila. De 
definierar även motorik som allt som har med rörelse att göra och därför är motoriken 
en del av den fysiska aktiviteten.  

3.1.2 Förskolegård 
Boverket (BFS 2015:1) sammanfattar allmänna råd utifrån Plan- och bygglagen 
(2010:900) som gäller för hur förskolegårdar ska planeras. De ska vara i anslutning 
till förskolan och vara välplanerad till ändamålet, förskolegårdarna bör innehålla 
lekytor, varierad terräng och möjligheter för fysisk och pedagogisk aktivitet.  

3.2 Tidigare forskning 
Nedan presenteras de resultat tidigare forskning inom studiens ämne har kommit fram 
till. Den tidigare forskningen inleds med den fysiska aktiviteten i utemiljön och 
fortsätter med presentation av motorik i naturlig och konstruerad utemiljö. Till sist 
presenteras tidigare forskning som visar vilken påverkan den motoriska utvecklingen 
har på barns vidare inlärning.   

3.2.1 Fysisk aktivitet i utemiljön 
I Stodden och Goodways (2007) studie framkommer det att det finns ett samband 
mellan motorisk utveckling och fysisk aktivitet. Barn som inte anser sig ha en god 
motorik väljer att avstå från fysiska aktiviteter och kan på så sätt inte heller träna och 
utveckla sina motoriska färdigheter. Den fysiska aktivitet barn deltar i redan i tidig 
ålder får på så sätt en stor påverkan på den motoriska utvecklingen och framtida 
fysiska aktiviteter. De diskuterar att det är vanligt att vi tror att barn utvecklar en god 
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grundmotorik naturligt utan påverkan från omgivningen, men de anser att det inte 
stämmer.  
 
Williams, Pfeiffer, O’Neill, Dowda, McIver, Brown och Pate (2008) studerar även de 
förhållandet mellan de motoriska färdigheterna och den fysiska aktiviteten hos barn i 
förskolan. Deras studie visar liknande resultat som Stodden och Goodways (2007), 
att vilka motoriska färdigheter barnen besitter spelar roll för hur aktiva de är i 
förskolans fysiska aktivitet. Ju bättre barnen är motoriskt desto mindre tid spenderar 
de stillasittande därför kan motoriken spela en stor roll för barnens hälsa i sin helhet 
och för vilka aktiviteter de väljer på förskolan. 
 
Telama, Yang, Viikari, Välimäki, Wanne och Raitakari (2005) studerar fysisk 
aktivitet från barn till vuxna under 21 år. Studien visar att om ett barn är fysiskt aktivt 
under en längre kontinuerlig tid av barndomen är chansen större att barnet bibehåller 
detta in i vuxenlivet. Det gör att en god hälsa uppehålls och sjukdomar kan undvikas 
i framtiden. Det är på så sätt viktigt att barn redan i förskolan får chansen att möta 
fysisk aktivitet på daglig basis.  
 
Mårtensson (2004) har gjort en studie där hon undersöker den fysiska utemiljön och 
betydelsen för barnens utomhuslek på förskolegårdarna. Hon studerar två 
förskolegårdar varav den ena var belagd på landsbygden och den andra i Stockholms 
förort. I sitt resultat visar hon vilka konstruerade miljöer som finns på de två olika 
gårdarna. På landsbygdsgården finns tre klätterställningar, bollplank, två 
spiralgungor, en träkana och två lekhus. På förortsgården finns tre sandlådor, två 
gungställningar, en rutschkana, en klätterställning och en karusell. Landsbygdsgården 
består till största del av plan mark till skillnad från förortgården som ligger i kuperad 
terräng. På landsbygdsgården visar resultatet att det finns en kulle där barnen kan rulla 
ner från, det finns cyklar där de kan träna på att trampa, träkanan erbjuder träning på 
klättring tillsammans med klätterställningar och den öppna miljön bjuder in till att 
springa. På förortsgården finns mer inslag av skog och naturmark, gården erbjuder 
klätterträd, öppna ytor i både plan och kuperad terräng för springlekar. Hon kommer 
fram till att barnen på de båda olika gårdarna tränar på flera olika motoriska 
färdigheter, men på olika sätt och med olika typer av utformningar av utemiljön. 

3.2.2 Motorik och naturlig utemiljö 
Det finns tidigare forskning som berör hur miljöns utformning har en stor påverkan 
på den motoriska utvecklingen. De flesta forskarna fokuserar mycket på den naturliga 
närmiljön och dess påverkan på utvecklingen av barnens motoriska färdigheter. 
Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) studerar turkiska barn och deras motoriska 
utveckling genom att först göra tester på barns motorik och sedan bedriva 
utomhusundervisning i förskolan under tio veckor. Därefter genomförs ytterligare 
tester som visar att barns motoriska utveckling förbättras. Deras slutsats är att 
utevistelsen är viktigt för att främja barns motoriska utveckling. Även i Sjöstrand 
Öhrfelts (2014) studie uppfattas det i diskursanalysens resultat av två böcker att 
motoriken är den del av utomhuspedagogiken som har störst positiv hälsoeffekt på 
barnen. Hon diskuterar att förskolor med utomhuspedagogik och som spenderar 
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mycket tid utomhus i en naturlig utemiljö främjar därigenom barnens motoriska 
utveckling som leder till att bland annat koncentrationsförmågan ökar.  
 
McClain och Vandermaas-Peeler (2016) har gjort en studie där de har studerat barn i 
två olika naturliga utemiljöer där det finns möjlighet att klättra, hoppa, balansera och 
många fler fysiska aktiviteter. De undersöker bland annat hur barn rör sig och hur 
mycket motoriska utmaningar de ställs inför och tränar på. I resultatet visar det sig att 
det är väldigt låga siffror kopplat till negativa känslor av barns reaktioner på 
utmaningarna, trots att de befinner sig i en utmanande utemiljö. McClain och 
Vandermaas-Peeler forskning kommer fram till att barn inte är rädda för utmaningar 
och hur mycket det finns att ta tillvara på om man har tillgång till en naturlig utemiljö 
som innefattar utmaningar för den motoriska utvecklingen.  

3.2.3 Motorik och konstruerad utemiljö 
Till skillnad från tidigare forskare som endast undersökt sambandet mellan motorik 
och naturlig utemiljö utanför förskolegårdar har Nel, Joubert och Hartell (2017) gjort 
en studie i Sydafrika där de studerar förskolegårdar och deras inverkan på sensoriska 
och motoriska färdigheter hos barnen. Några av lärarna i studien slår fast att om det 
inte finns möjlighet för barnen att vistas i en så naturlig utemiljö som möjligt kan det 
ändå främja barnens utveckling att vistas i en utemiljö som är konstruerad för att 
främja barnens motoriska utveckling. De menar att det inte kan skada barnen att vistas 
i en utemiljö som är konstruerad och inte naturlig när inte tillgängligheten finns för 
något annat. Holle (1987) skriver även hon att naturen är den bästa lekplatsen men 
vill även mena att om det inte finns möjlighet till att vistas i naturen kan konstgjorda 
lekplatser ge liknande möjligheter till motorisk utveckling. En lekplats kan liknas med 
förskolegårdarnas utformning på många sätt. Holle menar vidare att det är 
eftersträvansvärt att det på varje lekplats ska finnas möjligheter för att utveckla alla 
de motoriska färdigheterna. Lekplatserna bör innehålla möjligheter att träna på att 
rulla och krypa, hoppa gå och springa i olika terränger, balansera, klättra, hänga, 
kasta, fånga, cykla, springa över hinder. Hon skriver att det är en fördel om marken 
är kuperad och om det finns klätterställningar med olika typer av utmaningar.  
 
En viktig del för barns fysiska aktivitet är enligt Pagels och Raustorp (2013) 
förskolegårdens utformning. De har genomfört en studie där de jämför en förskola 
med traditionell förskoleverksamhet med en förskola som arbetar med 
utomhuspedagogik, varav den sistnämnda har en förskolegård med ytan tre gånger så 
stor som den förstnämnda. Resultatet visar att den andra förskolan, som både har 
bättre och större utemiljö, där är barnen mer fysiskt aktiva och därför menar de att 
förskolegårdens utformning kan främja den fysiska aktiviteten hos barn. Den studie 
de genomförde berör fysisk aktivitet vilket innefattar flera saker, bland annat den 
motoriska utvecklingen. Cardon, Van Cauwenberghe, Labarque, Haerens och De 
Bourdeaudhuij (2008) har genomfört en liknande studie i Belgien där de undersöker 
hur aktiva barnen är under utevistelsen på förskolegården på 40 olika förskolor. Deras 
resultat visar precis som Pagels och Raustorp (2013) att ju mer utrymme barnen har 
desto mer fysiskt aktiva är de. 
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Cardons et.al (2008) studie visar att tillgängligheten av lekredskap så som gungor och 
rutschkanor inte har någon inverkan på att förbättra den fysiska aktiviteten. 
Författarna diskuterar olika anledningarna till varför det kan vara så.  En anledning 
anser de kan vara att de 40 förskolor och deras lekredskap som studerats inte varit 
optimala. De menar att det skulle kunna vara så att ett annat resultat uppnåtts om 
andra typer av lekredskap studerats. Den andra anledningen de nämner är att 
lekredskap ofta leder till köbildning och därav stillastående barn. Det som studien 
visar är att mer utrymme per barn är associerat med mer fysisk aktivitet. I en senare 
studie tillför Cardon, Labarque, Smits och De Bourdeaudhuij (2009) nytt lekmaterial 
på 10 förskolor, på 10 andra förskolor målas markeringar dit på förskolegården, på 
10 förskolor tillförs både nytt lekmaterial och markeringar målas dit och på de 10 
sista förskolorna förändras inget utan de hade funktionen som kontrollförskolor. 
Resultatet de får fram av detta är att den fysiska aktiviteten inte förändras på någon 
av förskolorna där förändringar tillförs. O’Dwyer, Fairclough, Ridgers, Knowles, 
Foweather och Stratton (2013) fick i sin studie fram samma resultat, som Cardon et.al 
(2009), när de tillför mer aktiva lekinsatser i form av redskap och undervisning. Under 
sex veckor visar inte barnen på mer fysisk aktivitet än de barn som inte fick 
lekinsatserna. O´Dwyer et.al (2013) kommer fram till att sex veckor är för kort tid för 
att se förändring hos barnens fysiska aktivitet och de vill även mena att som lärare 
vara försiktig med att tillföra olika program för fysisk aktivitet i förskolan och istället 
göra det i skolan. Trots att den fysiska aktiviteten inte höjs menar Cardon et.al (2009) 
i sin studie att barnen valde att leka mer med sakerna när de tillförs nytt och målas 
vilket kan utveckla de motoriska färdigheterna som behövs för att vidare kunna 
utveckla den fysiska aktiviteten. Därför går det enligt Cardon et.al att konstatera att 
lekredskap ändå har en långsiktig påverkan på den fysiska aktiviteten. Sugiyama, 
Okely, Masters och Moore (2012) studerar hur aktiva barn är under tiden i förskolan. 
Deras studie skiljer sig från ovannämnda forskares resultat. De menar att barnen är 
mer aktiva om det finns konstruerat lekmaterial på förskolan istället för bara öppna 
ytor. Klätterställningar och rutschkanor kan främja barnens fysiska aktivitet i 
förskolan och de får bland annat träna på att klättra, krypa och hoppa.  

3.2.4 Motorisk utvecklings betydelse för vidare inlärning 
Tidigare forskning visar hur viktig den motoriska utvecklingen är för barnens 
koncentrationsförmåga. Nel, Joubert, och Hartell (2017) har gjort en studie där lärare 
i resultatet upplever att bristen av motorisk och sensorisk utveckling bidrar till att 
barnen får inlärningssvårigheter vilket har blivit mer vanligt under de senaste åren. I 
studien poängterar lärarna att den motoriska utvecklingen är viktig i förberedandet 
för barnens skolgång. De menar att barnen sitter mer still numera och motoriken 
stimuleras inte lika mycket och kopplade då detta till den ökade mängden av barn 
med inlärningssvårigheter i dagens skola. Ericsson (2019) studerade barn under 9 år 
i Sverige med syftet att undersöka den långsiktiga påverkan av motoriska färdigheter 
på skolarbetet. Det hon gör i sin studie är att undersöka hur arbetet utifrån MUGI 
modellen påverkar barns inlärning, MUGI står för motorisk utveckling som grund för 
inlärning. Resultatet visar att förbättringen av de motoriska färdigheterna även 
påverkar inlärningen positivt och i jämförelse med en kontrollgrupp som endast hade 
vanlig fysisk aktivitet två gånger i veckan. Gruppen som tränats utifrån MUGI-
modellen visar mycket bättre inlärning i speciellt svenska och matematik. Grindberg 
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och Langlo Jagtøien (2001) bekräftar det Ericsson (2019) uttrycker och menar att en 
förutsättning för att barn ska kunna lära sig läsa är den motoriska utvecklingen, därför 
kan motorisk träning hjälpa de barn som har svårt att läsa och är en viktig förutsättning 
för den vidare inlärningen. Grindberg och Langlo Jagtøien menar vidare att när barn 
tränar motoriken sker en kognitiv utveckling. När färdigheten tränats så pass mycket 
att den blivit automatiserad gör barnen det utan att tänka och en kognitiv resurs 
frigörs, då kan barnen tänka på andra saker samtidigt som de utför rörelser. 
Danielsson (2001) skriver om kopplingen mellan barns motoriska utveckling och dess 
påverkan på hjärnans utveckling. När kroppen tränar motoriska färdigheter tränar 
hjärnan på att komma ihåg. Hon menar även att barn som får röra sig blir mer 
motiverad till att lära sig. 

3.3 Sammanfattning 
Den tidigare forskningen visar hur den bästa förutsättningen för motorisk utveckling 
är att vistas i naturlig utemiljö. Samtidigt visar den även hur den konstruerade 
utemiljön kan kompensera för bristen av vistelse i naturlig utemiljö och framhåller att 
det på så sätt kan främja den motoriska utvecklingen också. Den motoriska 
utvecklingen visar tidigare forskning har stor påverkan på vidare inlärning för barn 
och studier visar att mer motorisk träning generar i bättre studieresultat hos barn. Den 
tidigare forskning kommer fram till att de barn som har svårigheter i skolan kan få 
lättare i skolan om de tränar upp sin motoriska utveckling.  

3.4 Teoretisk utgångspunkt 
Allwood och Erikson (2017) menar att socialkonstruktionisterna ville lyfta fram 
konstruktionernas koppling till vår föreställningsvärld, alltså vår syn på verkligheten. 
Allwood och Eriksons definition av socialkonstruktionism kopplat till min studie är 
att vi har socialt konstruerat våra språkliga begrepp och våra visuella upplevelser och 
erfarenheter. De lyfter att det handlar om våra föreställningar och tolkningar av 
omvärlden och jag kommer studera utformningar utifrån hur jag tolkar hur de kan 
främja den motoriska utvecklingen hos barnen.  Min utgångspunkt är därför att mina 
tolkningar av studiens empiri utifrån nedanstående analysmodell som är 
konstruktioner av vilka motoriska grundformer som finns möjlighet att utveckla på 
olika förskolegårdar. 

3.5 Analysmodell 
De finns tolv grovmotoriska grundformer som barn utvecklar i förskolan och de är: 
gå, springa, hoppa, klättra, hänga, balansera, stödja, åla, krypa, rulla, kasta och fånga. 
Grovmotorik är ett samlingsnamn för de stora kroppsrörelserna. Dessa former är de 
som barn bör stimuleras till att utveckla under tiden i förskolan och alla barn gör det 
i olika takt (Danielsson, 2001).  
 
Ericsson (2008) beskriver vad de olika grovmotoriska grundformerna innebär. Rulla 
är att kunna göra det rytmiskt både rakt och åt sidan åt både höger och vänster. Åla 
innebär att liggande på mage ta sig fram med ett diagonalmönster, alltså motsatt arm 
och ben. Krypa liknas vid åla och genomförs med diagonalmönster fast istället 
stående på händer och knän. Att endast vara stående på händer och knän utan att ta 
sig framåt är ett exempel på vad begreppet stödja innebär. Balansera är att kunna 
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sätta fötterna framför varandra på en linje med tårna framåt, det kan även att kunna 
återfå balansen och stå stadigt. Hoppa innebär att kunna både göra det på ett ben eller 
jämfota, framåt och över något. Springa är när hälen rör vid underlaget och höften 
sträcks ut. Gå är förutsättningen för att du sedan ska kunna springa och innebär 
samma sak. Klättra liknas vid diagonalmönstret då det används för att ta sig upp för 
något. Hänga är när all vikt läggs på armarna och man hänger ner på något vis. Kasta 
och fånga görs med föremål mellan varandra eller kastas i något.  
  
Ericsson (2008) har tagit fram MUGI modellen (motorisk utveckling som grund för 
inlärning) som är en utvecklingsmodell som används för att observera och förbättra 
barns motoriska utveckling. I observationsschemat för förskolan som heter mini-
MUGI modellen ingår nio stycken av de tolv motoriska grundformerna som barnen 
enligt Danielsson (2001) ska få möjlighet att utveckla och träna redan i förskolan. De 
som ingår i Ericssons (2008) modell är: kasta, fånga, hoppa, gå, krypa, balansera, 
stödja, rulla och åla.  
 

MUGI-övning Mindre svårighet, 
Osäkerhet eller tveksamhet 

Stor svårighet 

1.Kasta och fånga stor boll   
2.Studsa stor boll 3ggr i följd   
3.Hoppa svikthopp jämfota   
4.Gå inåt med tårna   
5.Krypa   
6.Balansgång   
7.Landaufunktionen   
8.Härma kroppsrörelser:   

a. Värma axlarna   
b. Armarna korsas   
c. Armarna sträcks upp   

9.Hinderbana:   
a. Rulla på långmatta 7 m   
b. Åla på långmatta   
c. Längdhopp över dike   
d. Höjdhopp över trollina   

Tabell 1 Mini-MUGI observationsschema   Ericsson (2008, s.47-48) 

Utifrån ovanstående schema har jag skapat en egen analysmodell där jag även adderat 
tre motoriska grundformer, springa, klättra och hänga, som inte ingår i Ericssons 
(2008) modell.   
 
Ericsson (2008, s.23) skriver ”Att kunna springa, hoppa och balansera är tre viktiga 
grovmotoriska utvecklingssteg som är bra att kunna när det gäller att vara med i 
rörelselekar”. Hon ger även exempel på motorisk träning på redskap och på en 
hinderbana ges barnen bland annat möjlighet att träna på att klättra och hänga i 
ribbstolar. Springa, klättra och hänga ingår i de tolv motoriska grundformer 
Danielsson (2001) skriver om och därför har jag även valt att ta med dessa i min 
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analysmodell. Ericssons modell studerar barns motoriska utveckling, men min 
analysmodell med utgångpunkt i mini-MUGI modellen studerar istället vilka 
möjligheter förskolegårdarna ger barn för att den motoriska utvecklingen ska kunna 
ske. 
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4 Metod 
Studiens frågeställningar handlade om hur förskolegårdar såg ut och det undersöktes 
genom att studera olika förskolegårdar. En form av dokumentationsstudie som 
grundades i bilder genomfördes. Denscombe (2018) kallar den typen av studie för 
bildbaserad forskning där bilderna blev den insamlade data som sedan analyserades.  

4.1 Urval 
I urvalet av förskolor att besöka ville jag ha förskolegårdar med olika utseenden. 
Därför valdes förskolor i fyra olika kommuner att besökas för att förhoppningsvis 
uppnå en spridning eftersom planeringar av förskolegårdar kunde skilja sig åt mellan 
kommuner. Boverket (BFS 2015:1) har sammanfattat allmänna råd för hur 
förskolegårdar ska utformas, men hur råden tolkades och förskolegårdarna 
utformades kunde skilja sig mycket åt. Förskolorna som besöktes var belägna både i 
stadsmiljö, villaområden samt på landsbygden och jag valde även både privata och 
kommunala förskolor. Tanken bakom urvalet var att utöver olika kommuner fortsätta 
uppnå en spridning på gårdars utseende och storlek.  
 
Urvalet påverkades även av vilka som svarade på missivet som skickades ut och med 
god svarsfrekvens kunde de flesta av mina tilltänkta gårdar besökas. När urvalet 
skulle bestämmas utgick jag från det Denscombe (2018) beskriver som 
bekvämlighetsurval. Det innebär att forskaren till exempel väljer 
undersökningsplatser som ligger närmre hellre än de som ligger längre bort. Valet av 
närliggande kommuner och förskolegårdar gjordes för att restiden och 
bensinkostnaden inte skulle vara så stor.  

4.2 Genomförande 
Först skickades ett missiv ut, (se Bilaga 1) till 14 förskolechefer som tillsammans 
ansvarade för 28 förskolegårdar. Där informerades förskolecheferna om hur 
dokumentationen skulle genomföras samt syftet med den data som samlades in. Alla 
förskolechefer utom två svarade och gav sitt medgivande att genomföra studien på 
deras tillsammans 25 förskolegårdar. Tre förskolegårdar blev bortfall genom att två 
förskolechefer inte svarade på missivet. Tillsammans bestämdes tider och dagar som 
passade för att genomföra dokumentationen på. Vissa besök genomfördes på helgtid 
då gårdarna stod tomma och öppna. Några andra förskolor besöktes under dagtid när 
förskolebarnen åt lunch. Vid två av besöken följde förskolechefen med mig och 
berättade om och visade gårdarna.  
 
Jag gick runt på förskolegårdarna och dokumenterade det jag utifrån min 
analysmodell och teoretiska utgångspunkt socialkonstruktionism hur jag tolkade att 
förskolegårdarna gav barnen möjlighet att utveckla de tolv motoriska grundformerna. 
Mitt dokumentationsverktyg var min egen mobiltelefon och jag fotograferade 
förskolegårdarna när det inte var några barn eller vuxna ute.  
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4.2.1 Databehandling 
När data samlats in analyserades den genom en innehållsanalys. Enligt Denscombe 
(2018) är det ett sätt att kvantifiera innehållet i bilderna där bilderna bryts ner, delas 
in i kategorier och räknar ut frekvensen av olika enheter. 
Bilderna studerades och en tabell för varje förskolegård skapades där de olika 
utformningarna/materialen redovisades samt vilka motoriska grundformer de gav 
barnen möjlighet att utveckla. Utifrån de 25 tabellerna sammanställdes en generell 
lista med vilka motoriska färdigheter som barnen hade möjlighet att utvecklas kopplat 
till de 29 olika utformningar/material som hittats. I sammanställningen lades de 
utformningar/material som liknade varandra ihop, exempelvis olika former av 
klätterställningar. De flesta klätterställningar såg lite olika ut och det fanns även de 
förskolegårdar som hade klättermöjligheter i form av fristående repstegar eller 
klätternät, men alla gav barnen samma möjlighet för utmaning. Därför namngavs alla 
olika sorters konstruerade klätterställningar och liknande material som 
klätteranordning. Samma sak gjordes även med volträcke, ringar och trapets som alla 
är olika typer av hänganordningar. Balansbanorna som fanns på de olika 
förskolegårdarna var lika varandra och bestod av ditsatt naturligt material så som 
stenar, stockar och stubbar, därför fick de samlingsnamnet balansbanor. I resultatet 
lades några motoriska grundformer ihop och samlades under samma rubrik eftersom 
de var lika varandra för att undvika upprepning. Springa och gå, kasta och fånga samt 
krypa och åla lades ihop eftersom deras utformningar/material som hade möjlighet att 
utmana barnen till stor del var samma.  
 
Nedan presenteras tabell 2 som utgår från min analysmodell och som sammanställde 
alla utformningar/material och som sedan användes för att ta reda på vilka möjligheter 
de hade att träna på de motoriska grundformerna. I Bilaga 2 finns exempelbilder på 
varje utformning/material som funnits på gårdarna.  

Utformning/material	 Springa	 Gå	 Klättra	 Hoppa	 Hänga	 Krypa	 Åla	 Stödja	 Balansera	 Rulla	 Kasta	 Fånga	

1.Klätteranordning	 	            
2.Basketkorg	 	            
3.Gungor	 	            
4.Gungbräda	 	            
5.Gympamatta	 	            
6.Hål	i	vägg	 	            
7.Hängbro	 	            
8.Kabeltrummor	 	            
9.Kaststation	 	            
10.Klätterträd	 	            
11.Kulle	 	            
12.Kuperad	terräng	 	            
13.Lastpallar	 	            
14.Linbana	 	            
15.Mål	 	            
16.Målning	på	
marken	 	            
17.Parallella	
balansrep	 	            
18.Hänganordning	 	            
19.Stenar	(stora)	 	            
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I tabell 3 nedan sammanställdes sedan hur många förskolegårdar som hade varje 
utformning/material, alltså frekvensen av varje enhet. 
 
Utformning/material	 Antal	Gårdar	 	
1.Sandlåda	 24	 	
2.Gungor	 24	 	
3.Öppen	yta	 21	 	
4.Balansbana	 21	 	
5.Trappa	 20	 	
6.Gång/väg	 20	 	
7.Klätteranordning	 18	 	
8.Kulle	 17	 	
9.Löst	naturmaterial	 17	 	
10.Kabeltrummor	 12	 	
11.Tunnel	 11	 	
12.Mål	 10	 	
13.Stenar	(stora)	 9	 	
14.Klätterträd	 8	 	
15.Hänganordning	 7	 	
16.Lastpallar	 7	 	
17.Kuperad	terräng	 6	 	
18.Målning	på	marken	 5	 	
19.Gympamatta	 5	 	
20.Parallella	balansrep	 5	 	
21.Traktordäck	(stående)	 4	 	
22.Hål	i	vägg	 4	 	
23.Basketkorg	 3	 	

20.Sandlåda	 	            
21-Spindelnät-
liggande	 	            
22.Traktordäck	
(stående)	 	            
23.Trappa	 	            
24.Tunnel	 	            
25.Tälthus	 	            
26.Öppen	yta	 	            
27.Balansbana	 	            
28.Löst	
naturmaterial	 	            

29.Gång/väg	 	            Tabell 2 Utformningar/material 
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24.Tälthus	 3	 	
25.Hängbro	 1	 	
26.Linbana	 1	 	
27.Kaststation	 1	 	
28.Gungbräda	 1	 	
29.Spindelnät(liggande)	 1	 	

Tabell 3 

I tabell 4 som är placerad nedan har utformningar/material analyserats och en 
sammanställning av vilka motoriska grundformer de ger barnen möjlighet att träna på 
i utsatta.  

 
I studiens resultat sammanställdes tabell 3 och 4 under varje underkategori. I första 
resultatdelen placerades en mindre tabell med sammanställningen av de 

Utformning/material	 Springa	 Gå	 Klättra	 Hoppa	 Hänga	 Krypa	 Åla	 Stödja	 Balansera	 Rulla	 Kasta	 Fånga	

1.Klätteranordning	 	  X X X    X    
2.Basketkorg	 	          X X 
3.Gungor	 	   X         
4.Gungbräda	 	  X X     X    
5.Gympamatta	 	       X  X   
6.Hål	i	vägg	 	     X       
7.Hängbro	 	 X           
8.Kabeltrummor	 	 X X X     X    
9.Kaststation	 	          X  
10.Klätterträd	 	  X X X        
11.Kulle	 X X        X   
12.Kuperad	terräng	 X X  X     X    
13.Lastpallar	 	  X X         
14.Linbana	 	  X X X    X    
15.Mål	 X X      X   X X 
16.Målning	på	marken	 X X  X         
17.Parallella	balansrep	 	 X   X    X    
18.Hänganordning	 	    X        
19.Stenar	(stora)	 	  X X         
20.Sandlåda	 	       X     
21-Spindelnät-liggande	 	  X   X X      
22.Traktordäck	
(stående)	 	     X X      
23.Trappa	 	 X X          
24.Tunnel	 	     X X      
25.Tälthus	 	     X       
26.Öppen	yta	 X X           
27.Balansbana	 	 X  X     X    
28.Löst	naturmaterial	 	 X  X     X    
29.Gång/väg	 X X           
ANTAL:	 6 12 9 12 5 5 3 3 8 2 3 2 

Tabell 4 Utformningar/material samt vilka motoriska grundformer de ger barn möjlighet att träna på. 
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utformningar/material och deras motoriska grundformer de gav möjlighet att utmana 
som var kopplade till underkategorin.  De motoriska grundformerna fick 
förkortningar i form av första två bokstäverna i varje grundform.  

4.3 Etiska aspekter 
När studien genomfördes togs hänsyn till forskningsetiska aspekter som 
Vetenskapsrådet (2017) skriver om. Vid observationsstudier i form av bilder skriver 
Vetenskapsrådet att det är viktigt att tänka över etiska aspekter. De skriver att 
forskaren har som uppgift att inte undanröja identitet på deltagare i studien. Jag har 
på grund av detta valt att dokumentera när det inte finns några barn eller vuxna på 
gården. Förskolornas namn och placering är inte heller nämnda i studien.  
 
Vidare skriver Vetenskapsrådet (2017) att samtycke och information om studien ska 
ges vid observationer och när förskolecheferna svarade på mitt missiv gav de även 
sitt samtycke för mig att genomföra studien på de aktuella förskolegårdarna. I mitt 
missiv (se bilaga 1) beskrevs studiens syfte och tillvägagångssätt och på så sätt 
informerades förskolecheferna om vad min insamlade empiri skulle användas till.  

4.4 Metoddiskussion 
Under min insamling av data besöktes förskolegårdarna när de var tomma ur en etisk 
synpunkt. Det som kan ha påverkat mitt resultat är då framförallt de material som inte 
fanns framme under insamlingen av data. Det fanns på gårdarna bodar och förråd som 
säkerligen innehöll material som kunde bidragit i min studie. Till exempel kunde 
bollar och cyklar använts i mitt resultat. Det saknades på många ställen möjligheter 
att kasta och fånga, men det kanske fanns de möjligheterna egentligen bara att de var 
inlåsta. På fyra av gårdarna följde förskolechefen med runt och visade gårdarna. Om 
studien skulle göras om är det ett tillvägagångssätt som kunde använts på alla gårdar. 
Fördelen med att besöka gårdarna själv var att det endast blev min uppfattning av 
vilka motoriska möjligheter som fanns. En annan sak är att tänka på är att det är min 
bild av hur redskapen kan användas utifrån min analysmodell. Det är inte säkert att 
barnen använder de olika materialen/utformningarna till det jag uppfattat. 
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5 Resultat 

5.1 Förskolegårdarnas förutsättningar för utveckling av barns motorik  
Här presenteras första delen av studiens resultat och alla de tolv motoriska 
grundformerna presenteras samt vilka utformningar/material som ger barnen 
möjlighet att träna på dessa.  

5.1.1 Hoppa 
Samtliga 25 förskolegårdar gjorde att barnen hade möjlighet att utveckla den 
motoriska grundformen hoppa. Totalt gav tolv utformningar/material barnen den 
möjligheten och de presenteras nedan.  
Utformning/material Antal gårdar Motorisk grundform 
Gungor 24 Ho 
Balansbana 21 Ho, Ba, Gå,  
Löst naturmaterial 20 Ho, Ba, Gå 
Klätteranordning 18 Ho, Kl, Hä, Ba 
Kabeltrummor 12 Ho, Kl, Ba, Gå 
Stenar (stora) 9 Ho, Kl, Ba 
Klätterträd 8 Ho, Kl, Hä 
Lastpallar 7 Ho, Kl 
Kuperad terräng 6 Ho, Ba, Gå, Sp 
Målning på marken 5 Ho, Gå, Sp 
Linbana 1 Ho, Kl, Ba, Hä 
Gungbräda 1 Ho, Kl, Ba 

 
Gungor fanns på alla förskolegårdar utom en. Gungorna gav barnen en viss möjlighet 
att hoppa från och ner i sanden. Klätteranordningar var vanligt förekommande på 
förskolegårdarna och på dessa fick barnen möjlighet att klättra upp på och sedan 
hoppa ned från. En annan vanligt förekommande utformningar/material var 
balansbanor som bestod av stenar, stubbar, stockar och upphöjda balansplankor som 
var placerade med lite mellanrum och gav på så sätt barnen möjlighet att hoppa 
däremellan. Av löst naturmaterial kunde barnen få möjlighet att skapa sina egna 
balansbanor om de lades ut med lite mellanrum och även de förekom på de flesta 
förskolegårdar. Kabeltrummor, lastpallar, klätterträd och stora stenar gav barnen 
möjlighet att klättra upp på dessa för att sedan hoppa ner igen.  
 
Utformningar/material som inte förekom på så många förskolegårdar var kuperad 
terräng som innefattade ojämn mark och kunde vara trädrötter i marken som barnen 
fick möjlighet att hoppa över. Hopphagar i form av målningar på marken fanns på 
några få förskolegårdar och bjöd in till att hoppa. Gungbräda och linbana fanns endast 
på varsin förskolegård och de gav barnen möjlighet att åka och gunga för att sedan 
hoppa ned därifrån.  
 
Alla de naturliga utformningarna/materialen gav barnen stora möjligheter att träna på 
att hoppa framförallt klätterträden och de stora stenarna. De förekom dock på färre än 
hälften av förskolegårdarna och det skulle kunna tolkas ur en säkerhetsfråga. Många 
träd som inbjuder till klättring kan innehålla dåliga grenar som är för tunna eller gamla 
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så risken finns att skadas. Därför kan dessa behövas tas bort. Även stora stenar kan 
vara en säkerhetsfråga med tanke på hur hårda de är om barnen skulle ramla och slå i 
stenen. Det är istället vanligare med klätteranordningar som ger samma motoriska 
utmaningar som ett klätterträd. Klätteranordningarna och balansbanorna gav naturliga 
sätt att hoppa ned och mellan saker för att ta sig ner och fram. 

5.1.2 Balansera 
Samtliga 25 förskolegårdar gav barnen möjlighet att träna på den motoriska 
grundformen balansera. Åtta utformningar/material som presenteras nedan gav 
barnen den möjligheten.  
 
Utformning/material Antal gårdar Motorisk grundform 
Balansbana 21 Ba, Ho, Gå,  
Löst naturmaterial 20 Ba, Ho, Gå 
Klätteranordning 18 Ba, Ho, Kl, Hä 
Kabeltrummor 12 Ba, Ho, Kl, Gå 
Kuperad terräng 6 Ba, Ho, Gå, Sp 
Parallella balansrep 5 Ba, Hä 
Gungbräda 1 Ba, Ho, Kl 
Linbana 1 Ba, Ho, Kl 

 
Klätteranordningar förekom på många förskolegårdar. På klätteranordningarna fanns 
det olika sätt att balansera på. När barnen klättrade upp för ett klätternät eller en 
repstege tränades balansera. Balansbanorna och det lösa naturmaterialet kunde 
innefatta flera olika material som barnen gavs möjlighet att balansera på. 
Kabeltrummor som förekom på ungefär hälften av förskolegårdarna gav barnen 
möjlighet att träna på att balansera. På dessa kunde de försöka gå på liggande och på 
så sätt började de rulla. De hade även möjlighet att träna balansera när de stod på 
stillastående kabeltrummor. Den kuperade terrängen som inte var vanligt 
förekommande bland förskolegårdarna gav barnen möjlighet att samtidigt som de 
sprang eller gick träna på balansen eftersom kuperad terräng innebär ojämn mark. Ett 
annat material som inte fanns på så många gårdar var parallella balansrep och dessa 
kunde barnen träna sin balans när de försökte sidledes ta sig fram på repet. På tre av 
förskolegårdarna var det rep och på två av gårdarna var det istället stockar i samma 
höjd. Det var på så sätt olika svårighetsgrader på balansrepen.  
 
Det som utmärkte sig i motoriska grundformen balansera var de konstruerade 
balansbanor som fanns på de flesta gårdarna med tydligt syfte att ge barnen möjlighet 
att träna på deras balans. Kabeltrummor var även ett material som förekom på många 
förskolegårdar och det är ett material som kunde ge barnen möjligheter att träna på 
flera olika motoriska grundformer.  

5.1.3 Springa och gå 
Samtliga 25 förskolegårdar gav barnen möjlighet att träna på de motoriska 
grundformerna springa och gå. Det fanns sex stycken utformningar/material som gav 
barnen möjlighet att träna på att springa. Samtliga av dessa ingick även grundformen 
gå i. Gå ingick även i de flesta utformningar/material som barnen hade möjlighet att 
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använda när det tränade på grundformen balansera vilket gjorde att det fanns tolv 
utformningar/material totalt som gav barnen den möjligheten och de presenteras 
nedan.  
 
Utformning/material Antal gårdar Motorisk grundform 
Balansbana 21 Gå, Ho, Ba 
Öppna ytor 21 Gå, Sp 
Gång/väg 20 Gå, Sp 
Trappa 20 Gå, Kl 
Löst naturmaterial 17 Gå, Ho, Ba 
Kullar 17 Gå, Sp, Ru 
Kabeltrummor 12 Gå, Ba, Ho, Kl 
Mål 10 Gå, Sp, Ka, Få, St 
Kuperad terräng 6 Gå, Sp, Ho, Ba 
Målning på marken 5 Gå, Sp, Ho 
Parallella balansrep 5 Gå, Hä 
Hängbro 1 Gå 

 
Gång/väg fanns på de flesta förskolegårdarna och ledde oftast runt på förskolegården. 
Till stor del var den asfalterad och gav barnen möjlighet att gå/springa runt på 
förskolegården på ett plant underlag. På den asfalterade gången fanns på få 
förskolegårdar även målningar på marken i form av till exempel långa ormar som 
bjöd in till att springa och gå längs med. Även de öppna ytorna gav barnen möjlighet 
till att leka olika lekar som både kunde vara planerade och spontana och innehöll 
gå/springa. De gårdar som inte hade öppna ytor kunde istället ha en större kulle som 
tog plats och även den gav barnen möjlighet att träna på springa och gå upp och ned 
för. Mål i olika storlekar fanns på lite mindre än hälften av förskolegårdarna och de 
gav barnen möjlighet att utöva bollsporter. Den sista utformningen som gav barnen 
möjlighet att träna på både springa och gå var den kuperade terrängen som inte fanns 
på så många gårdar. Avsaknaden av kuperad terräng kunde bero på att 
förskolegårdarna till stor del var belägna inne i bostadsområden där marken är 
naturligt platt. Alla förskolegårdar hade inte heller möjligheten till att ha mycket 
öppna ytor eftersom deras totala yta för förskolegården var begränsad.  
 
Utöver dessa sex utformningar/material gav även balansbanor, löst naturmaterial, 
trappor, kabeltrummor, parallella balansrep och hängbron barnen möjlighet att träna 
på grundformen gå.  

5.1.4 Klättra 
Samtliga 25 förskolegårdar gav barnen möjlighet att träna på den motoriska 
grundformen klättra. De nio olika utformningar/material som gav barnen den 
möjligheten presenteras nedan.  
 
Utformning/material Antal gårdar Motorisk grundform 
Trappa 20 Kl, Gå 
Klätteranordning 18 Kl, Ho, Hä, Ba 
Kabeltrummor 12 Kl, Ho, Ba, Gå 
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Stenar (stora) 9 Kl, Ho 
Klätterträd 8 Kl, Ho, Hä 
Lastpallar 7 Kl, Ho 
Gungbräda  1 Kl, Ho, Ba 
Linbana 1 Kl, Ho, Hä, Ba 
Liggande spindelnät 1 Kl, Kr, Ål 

 
Trappor fanns på de flesta gårdarna och ledde antingen upp till en rutschkana eller till 
förskolans ingång. För små barn kan trappor vara en motorisk utmaning när det gäller 
att klättra eftersom de inte alltid kan gå upp utan tvingas till att klättra på grund av för 
höga trappsteg. Klätteranordningarna gav barnen en självklar möjlighet att träna på 
att klättra och kunde bestå av repstegar, klätternät, stegar, brandstänger och 
klätterväggar. Kabeltrummor, stora stenar och lastpallar gav barnen möjlighet att 
klättra upp på. Träd fanns på de flesta gårdarna, men endast åtta gårdar hade träd som 
gick att klättra i. De andra gårdarna hade istället höga träd utan grenar i barnens höjd. 
Gungbrädan, linbanan och det liggande spindelnät fanns gav barnen möjlighet att 
träna på att klättra, men fanns bara på en gård vardera.  

5.1.5 Stödja 
24 av 25 förskolegårdar gav barnen möjlighet att träna på den motoriska grundformen 
stödja. Det fanns tre olika konstruerade utformningar/material som gav barnen den 
möjligheten och de presenteras nedan.  
 
Utformning/material Antal gårdar Motorisk grundform 
Sandlåda 24 St 
Mål 10 St, Gå, Sp, Ka, Få 
Gympamatta 5 St, Ru 

 
Sandlådan kunde ge barnen möjlighet att träna på att stödja när de stod på alla fyra i 
sandlådan och till exempel körde en bil i sanden. Målen gav barnen möjlighet att träna 
på att stödja när de sparkade en boll och på så sätt stödjer på det andra benet. Även 
Gympamatta som fanns på få förskolegårdar gav barnen möjlighet att träna på att 
stödja när de skulle slå en kullerbytta och då befann sig på alla fyra i läget för att 
stödja.   
 
Stödja var svårt att se på endast möjligheterna i utformningar/material eftersom det 
egentligen kan ske lite var som helst. När barnen spelar fotboll med målen tränar 
barnen automatiskt på att stödja, medan gympamattan och sandlådan endast är 
möjlighet och ingen garanti att barnen tränar på att stödja när de använder det 
materialet.  

5.1.6 Hänga 
22 av 25 förskolegårdar gav barnen möjlighet att träna på den motoriska grundformen 
hänga. Fem olika utformningar/material som presenteras nedan gav barnen möjlighet 
att träna på att hänga.  
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Utformning/material Antal gårdar Motorisk grundform  
Klätteranordning 18 Hä, Kl, Ho, Ba 
Klätterträd 8 Hä, Kl, Ho 
Hänganordning 7 Hä 
Parallella balansrep 5 Hä, Ba 
Linbana  1 Hä, Kl, Ho, Ba 

 
Alla saker som barnen hade möjlighet att klättra upp till så som klätteranordningarna 
och klätterträden gav barnen möjlighet att hänga i utan att ha något under fötterna. 
Hänganordningarna fanns på några förskolegårdar och var ringar, volträcke och 
trapets. Barnen hade möjlighet att hänga med händerna eller knäna i dessa. De var de 
som var konstruerade till ändamålet hänga och gav på så sätt barnen bästa möjlighet 
att göra detta, men de var placerade på en tredjedel av förskolegårdarna. De parallella 
balansrepen gav barnen möjlighet att hänga utifrån när de gick sidled längs med repen 
och linbanan gav barnen möjlighet att hänga i snöret när de färdades längs med 
linbanan istället för att sitta ner.  

5.1.7 Rulla 
17 av 25 förskolegårdar gav barnen möjlighet att träna på den motoriska grundformen 
rulla. De två olika utformningar/material som gav barnen den möjligheten presenteras 
nedan.  
 
Utformning/material Antal gårdar Motorisk grundform 
Kulle 17 Ru, Gå, Sp 
Gympamatta 5 Ru, St 

 
Kullar fanns på många gårdar och gav barnen möjlighet att rulla nedför dessa. De 
kullarna som fanns var oftast höga och hade i de flesta fall en rutschkana att åka ned 
för. De kanske därför inte bjöd in lika mycket till att rulla ned för utan att man istället 
ville åka och behövde på så sätt introduceras till att rulla ned från dessa. Även 
gympamattan kunde inbjuda barnen till att rulla på då det ofta görs på en liknande 
matta inomhus.  

5.1.8 Krypa och åla 
15 av 25 förskolegårdar gav barnen möjlighet att träna på den motoriska grundformen 
krypa. Det fanns totalt fem olika konstruerade utformningar/material som gav barnen 
möjlighet till att träna på att krypa. Tre av dessa utformningar/material gav även 
barnen möjlighet att träna på att åla. Nedan presenteras alla fem.  
 
Utformning/material Antal gårdar Motorisk grundform  
Tunnel 11 Kr, Ål 
Traktordäck (stående) 4 Kr,Ål 
Hål i vägg 4 Kr 
Tälthus 3 Kr 
Spindelnät(liggande) 1 Kr, Ål 
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Tunnlar förekom på lite mindre än hälften av förskolegårdarna. I tunnlarna kunde 
barnen antingen åla eller krypa genom. Även stående traktordäck som är halvt gav 
barnen möjlighet att antingen krypa eller åla under. Många av tunnlarna och 
traktordäcken låg i anslutning till balansbanorna och verkade på så sätt ingå i någon 
form av satsning på att träna motoriska grundformer. Det liggande spindelnätet gav 
barnen framförallt möjlighet att åla under, men det gick även att krypa.  
Hål i vägg och tälthusen gav barnen möjlighet att krypa igenom eller in till. Tälthusen 
hade små ingångar och var sedan större i taket när de väl kommit in.  

5.1.9 Kasta och fånga 
12 av 25 förskolegårdar gav barnen möjlighet att träna på de motoriska 
grundformerna kasta och fånga. Det är tre olika utformningar/material som gav 
barnen denna möjlighet presenteras nedan.  
 
Utformning/material Antal gårdar Motorisk grundform 
Mål 10 Ka, Få, Gå, Sp, St 
Basketkorg 3 Ka, Få 
Kaststation 1 Ka 

 
Mål i olika storlekar fanns på lite mindre än hälften av förskolegårdarna och gjorde 
att barnen hade möjlighet att utöva olika bollsporter så som fotboll och handboll.  
Basketkorgar var inte vanligt förekommande på förskolegårdarna, men där hade 
möjlighet att kasta bollar i korgen och till varandra då de även får möjlighet att träna 
på att fånga. En förskolegård hade en kaststation där barnen hade möjlighet att kasta 
olika saker i spann och få poäng när de träffade.  
 
Kasta och fånga fanns inte jättemånga möjligheter för barnen att träna på. Det fanns 
inte mer fastsatt material som erbjöd detta på gårdarna, däremot fanns det kanske 
möjligheter för detta i form av det material som tas fram från bodar och skåp när 
barnen vistas på gården.  

5.2 Likheter och skillnader mellan de olika förskolegårdarnas 
utformningar/material för främjandet av den motoriska 
utvecklingen 

Här presenteras den andra delen av resultatet som fokuserar på vilka likheter och 
skillnader som fanns på de olika förskolegårdarna.  

5.2.1 Likheter 
Förskolegårdarna hade flera liknande utformningar/material. Det fanns både likheter 
i att samma utformning/material fanns på flertalet förskolegårdar samt likheter i hur 
de olika utformningarna/materialen gav barnen möjlighet att träna på samma 
motoriska grundformer. De konstruerade och naturliga materialen kunde ge barnen 
möjlighet att träna på samma motoriska grundformer.  
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5.2.1.1 Gungor och sandlådor 
En likhet mellan de olika förskolegårdarna var gungor och sandlådor som förekom på 
nästan alla förskolor. De placeras dock inte ut på förskolor med fokus på motoriken 
eftersom de inte alltid utmanade barnen motoriskt. Att barnen väljer att hoppa från 
gungorna förekommer inte alltid och det kan även vara förbjudet att göra detta på 
grund av säkerhetsrisken. Därför såg jag inte gungorna som någon stor del av den 
motoriska utvecklingens möjligheter utan mer som en eventuell möjlighet. Även 
sandlådorna hade en begränsad möjlighet att utmana barnen motoriskt. Det var endast 
ifall de stod på alla fyra och körde med till exempel en bil eller grävde med en spade 
de kunde träna på den motoriska grundformen stödja. Det går därför att säga att de 
vanligaste materialen som fanns på förskolegårdarna och som gjorde de mest lika 
varandra inte med säkerhet gav någon större motorisk utmaning.  

5.2.1.2 Balansbanor 
När jag genomförde mina besök på förskolegårdarna märkte jag att balansbanor 
förekom på de flesta gårdarna (21 av 25). Balansbanorna liknade varandra då de var 
byggda i mestadels naturmaterial så som små stenar, stubbar och stockar. Men 
utformningarna och vilken typ av naturmaterial som använts skiljde sig åt. Vid flera 
av balansbanorna fanns även anslutande tunnlar eller traktordäck som gav barnen 
möjlighet att träna på att krypa och åla. Nedan visas två olika typer av balansbanor.  
 
 

  
Figur 1 balansbana  Figur 2 balansbana 

Att förskolegårdarna erbjöd både balansbana som utmanade gå, hoppa och balansera 
tillsammans med möjligheterna för att krypa och åla gjorde att de gav möjlighet att 
träna på flera av de motoriska grundformerna sammanhängande på en mindre yta.  

5.2.1.3 Konstruerat och naturligt material/utformningar 
Balansbanorna som är konstruerat material och det lösa naturmaterialet som istället 
är naturligt material gav även liknande möjligheter för barnen att träna på de 
motoriska grundformerna hoppa, gå och balansera. Det kunde på så sätt liknas med 
varandra och det som mest skiljde de åt var att balansbanorna var fastsatta i marken 
och konstruerade för ändamålet att ta sig fram på banan. Det lösa naturmaterialet 
kunde istället användas till flera saker så som att bygga, leka med eller skapa egna 
balansbanor. På bilderna nedan gavs barnen samma möjligheter att träna på hoppa, 
balansera och gå men med två olika typer av utformningar/material.  
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Figur 3 löst naturmaterial  Figur 4 balansbana 

 
En annan liknelse mellan konstruerat material och naturligt material är 
klätteranordningar och klätterträd. Det konstruerade materialet klätteranordning som 
fanns på många av förskolegårdarna (18 av 25) gav barnen möjlighet att träna på de 
motoriska grundformerna hoppa, balansera, klättra och hänga. Ett liknande naturligt 
material var klätterträden (8 av 25) som även de gav barnen möjlighet att träna på de 
motoriska grundformerna hoppa, klättra och hänga.  

5.2.2 Skillnader  
Gårdarna skiljde sig åt i hur många av de motoriska grundformerna de hade möjlighet 
att låta barnen träna på, samt hur många olika sätt de gav barnen möjlighet att träna 
på dessa. Hur utformningar/materialen såg ut skiljde sig samt vilka skillnader det 
fanns i den naturliga respektive den konstruerade utemiljön.  

5.2.2.1 Utmaningar i den motoriska utvecklingen 
En skillnad mellan förskolegårdarna var hur mycket varje gård gav barnen möjlighet 
att träna på de motoriska grundformerna. Det kunde skilja mycket åt mellan de olika 
gårdarna. Det som var avgörande här var hur mycket material som fanns på gårdarna 
och hur mycket motoriska utmaningar de genererade i. Till exempel fanns det på fem 
förskolegårdar fem olika möjligheter för barnen att träna på den motoriska 
grundformen springa. Samtidigt som det på tre gårdar endast fanns en möjlighet för 
barnen att träna på springa. Det visar att det fanns stora skillnader gårdarna emellan 
med både vilken typ av utformning/material som erbjöds samt hur mycket olika 
utformningar/material. Det som också spelade in var storleken på gårdarna kontra 
antalet barn.  
 
Två av förskolegårdarna hade till största delen endast naturmaterial på sina gårdar. 
De hade alla de sex utformningar/material som tillhörde kategorin naturlig utemiljö: 
Kuperad terräng, öppna ytor, kullar, klätterträd, stora stenar och lösa naturmaterial. 
De hade även utöver den naturliga utemiljön lagt till sandlåda, klätteranordningar och 
gungor. De två förskolegårdarna gav barnen möjlighet att träna på alla motoriska 
grundformer förutom krypa och åla.  
 
När gårdarna är så pass naturligt utformade går det att fundera på varför har 
klätteranordningar lagts till när det finns klätterträd som ger samma möjlighet att träna 
på de motoriska grundformerna klättra, hoppa och hänga. En tanke är att den naturliga 
utemiljön inte ger samma möjligheter för barnen att utmanas i olika svårighetsgrader. 
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För ett litet barn kan det vara svårt att lära sig klättra i träd på grund av sin längd, då 
måste det finnas något som kan utmana även de barnen så de har möjlighet att träna 
på att klättra. En annan tanke är att klätterträden kanske inte var lika inbjudande till 
att klättra upp i och att en klätteranordning ser mer inbjudande ut.  
 
De flesta förskolorna hade en blandning av naturlig och konstruerad utemiljö men 
med den konstruerade som överrepresentativ. De konstruerade miljöerna täckte alla 
de motoriska grundformerna, men de naturliga miljöerna som förskolegårdarna hade 
gav inte barnen möjlighet att träna på alla de motoriska grundformerna.  
 
Barnen behöver få möjlighet att träna upp deras motoriska grundformer och utmanas 
efter vart de befinner sig i utvecklingen. För ett litet barn kan det vara nog med 
utmaning att klättra upp för en trappa medan ett större barn med mer utvecklade 
motoriska färdigheter behöver få träna på olika klätteranordningar så som klätternät 
eller klätterväggar. Flera förskolor hade olika svårighetsgrader på hur de motoriska 
grundformerna kunde utmanas. Några hade olika storlekar på klätteranordningarna.  
 

  
Figur 5 liten klätteranordning  Figur 6 stor klätteranordning  

Det som skiljde utformningarna/materialen åt var även hur frekvent de fanns på de 
olika förskolegårdarna. Det fanns de utformningar och material som fanns på flertalet 
förskolegårdar samtidigt som det fanns de som endast fanns på en. Linbana och 
gungbräda var exempel på sådana. De förekom på få gårdar, men de generade i flera 
möjligheter för motorisk utveckling.  

5.2.2.2 Öppna ytor 
Öppna ytor fanns på 21 av 25 förskolegårdar men hur mycket öppen yta som fanns 
skiljde sig åt. På 9 förskolegårdar var det mycket öppen yta som antingen betyder en 
stor yta eller flera öppna ytor. På Resterande 12 förskolegårdar var det lite öppen yta.  

  
Figur 7 lite öppen yta  Figur 8 stor öppen yta 
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Skillnaden beror på hur stora förskolegårdarna är och hur mycket yta de har till sin 
befogenhet. De gårdar som har mycket öppna ytor har fortfarande mycket material 
utsatt. Det som kunde vara en anledning till att de förskolegårdarnas storlek skiljde 
sig åt är antalet barn och avdelningar som delar på förskolegården. En annan 
anledning kan vara placeringen av förskolan. Vissa av förskolorna som besöktes är 
belägna mitt inne i staden och har inte mycket utrymme på sina gårdar. Andra 
förskolor var belägna på landsbygden med skog runt omkring och större gårdar. De 
förskolegårdar som var belägna mitt i staden hade på så sätt inte samma möjligheter 
för den naturliga utemiljön och var därför mer konstruerad än de som låg på 
landsbygden. 

5.2.2.3 Krypa och åla 
15 av 25 förskolegårdar gav barnen möjlighet att träna på krypa och åla.  
 
Det var 10 gårdar som inte hade någon utformning/material som gav barnen den 
möjligheten. Samtidigt som det är en viktig del av den motoriska utvecklingen. Alla 
barn kan inte krypa innan de lär sig gå och om de inte gjort det innan de gick behöver 
de få möjlighet att träna på detta i förskolan. Det är kanske lättare att träna på att krypa 
och åla inomhus i en gymnastiksal eftersom det inte blir samma slitage och smuts på 
kläderna som när det görs utomhus. Men samtidigt är det inte många förskolor som 
har tillgång till en gymnastiksal eller liknande.  

5.3 Sammanfattning 
Resultatet visade att varje förskolegårds utformning inte gav möjlighet för barnen att 
träna på alla de tolv motoriska grundformer. Krypa, åla, rulla, stödja, kasta och fånga 
fanns inte möjlighet till att träna på alla förskolegårdar. Det som ändå gav möjlighet 
till motorisk utveckling var att det fanns utformningar som kombinerade möjligheter 
till träning av flera grundformer. Det visade sig att klätteranordningar var vanliga och 
kunde utmana flera motoriska grundformer samtidigt. Även balansbanor förekom på 
nästan hälften av gårdarna och även de gav barnen möjlighet att träna på flera 
motoriska grundformer. De vanligaste utformningarna som fanns på nästan alla 
gårdar var gungor och sandlådor, men de i sig utmanade inte mycket motoriskt. De 
sex naturliga utformningarna/materialen visade sig utmana flera motoriska 
grundformer, men de hade inte möjlighet att utmana alla tolv. De 23 konstruerade 
utformningarna/materialen gav däremot möjligheter att utmana barnen till att träna på 
alla de motoriska grundformer de bör utveckla i förskolan. De gav även barnen 
möjlighet att utmanas på olika nivåer beroende på var de befann sig i sin motoriska 
utveckling.  
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6 Diskussion 
I det är kapitlet diskuteras studiens resultat utifrån den tidigare forskning som finns i 
bakgrundskapitlet. Avslutningsvis ges även pedagogiska implikationer och förslag på 
vidare forskning.   

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur förskolegårdar såg ut och hur de gav möjligheter 
för barnen att utveckla deras motoriska grundformer. Skillnader och likheter i de 
naturliga kontra de konstruerade utemiljöerna jämfördes i resultatet. Detta diskuteras 
därför nedan i koppling till den tidigare forskning som finns i ämnet.   

6.1.1 Naturliga utemiljöer 
Två förskolegårdar hade till största delen en naturlig utemiljö och resterande 23 
förskolegårdar bestod till större del av konstruerad utemiljö. De naturliga 
utformningarna på de två gårdarna gav inte barnen möjlighet att träna på alla de 
motoriska grundformerna. Tidigare forskning (McClain & Vandermaas-Peeler, 2016) 
studerade barn i naturliga utemiljöer och deras resultat visar att barns motoriska 
utveckling främjas väldigt bra i den naturliga utemiljön. Det som skiljer McClain och 
Vandermaas-Peelers (2016) studie från den aktuella studien är att i denna studie har 
alla de motoriska grundformerna studerats om de kan utmanas medan deras mer 
generellt visar att motoriken kan främjas. De nämner bland annat klättra, hoppa och 
balansera som motoriska färdigheter som utvecklas i den naturliga utemiljön.  
 
På förskolegårdarna som besöktes i studien fanns det öppna ytor men i begränsad 
storlek. Det var färre än hälften av gårdarna som hade mycket eller stora öppna ytor 
på gården. Det var även fyra förskolegårdar som inte hade öppna ytor alls. De gårdar 
som inte har öppna ytor kan upplevas som trånga och Mårtensson (2004) skriver att 
planeringen kring vart förskolor placeras har blivit sämre med åren och syftar till att 
gårdarnas storlek kan ha minskat. Några av de förskolor som besöktes var belägna 
mitt inne i staden och de var även de som hade minst öppna ytor. Cardons et.al (2008) 
studie visar att ju mer utrymme per barn desto mer fysiskt aktiva är barnen. Det visar 
även Pagels och Raustorp (2013) och menar att ju större utemiljö och öppna ytor 
förskolan har resulterar i mer fysiskt aktiva barn. Öppna ytor är på så sätt något som 
kan saknas på förskolegårdarna som har studerat. Det som kan hämmas av detta är 
framförallt den motoriska grundformen springa som i resultatet framgick mestadels 
har möjlighet att träna på i de öppna ytorna. Det är däremot precis som Mårtensson 
(2004) säger att det är svårare att placera ut förskolorna idag och behovet av förskolor 
är stort. Det är inte heller lätt att hitta stora öppna ytor och naturliga utemiljöer som 
står tomma mitt i staden. Det är på så sätt en sak som inte går att påverka speciellt 
mycket. För att kompensera för trånga gårdar krävs det istället att utflykter kan göras 
till platser med mer öppna ytor.  
 
Förskolegårdarna som ingick i den aktuella studien innehåller olika typer av 
utformningar och utmaningar. Mårtensson (2004) har jämfört en landsbygdsgård som 
innehöll plan mark, en kulle och konstruerat material så som klätterställningar i olika 
storlekar med en förortsgård där det var mer kuperad terräng, klätterträd och mer 
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öppna ytor. I hennes resultat kom hon fram till att båda gårdarna tränar på de 
motoriska färdigheterna, fast på olika sätt. De flesta av den aktuella studiens gårdar 
kunde liknas med landsbygdsgården Mårtensson studerade och även det resultatet 
visar att de motoriska färdigheterna har möjlighet att tränas på i båda typerna av 
utemiljöer. Nel, Joubert och Hartells (2017) studie visar i resultatet att lärarna tycker 
att om det inte finns en naturlig utemiljö att vistas i är en konstruerad utemiljö inte 
skadlig utan kan istället träna barnens motoriska utveckling. De menar på så sätt att 
om tillgängligheten för en naturlig utemiljö är dålig är det bättre att vistas i en 
konstruerad utemiljö än att till exempel vistas inomhus. Det stämmer överens med 
resultatet av de studerade förskolegårdarna, att de konstruerade utemiljöerna ger 
barnen möjlighet att träna på den motoriska utvecklingen. Resultatet strider dock lite 
emot det Nel, Joubert och Hartell menar med att det konstruerade endast är att föredra 
om det inte går att vistas i det naturliga. Enligt den aktuella studien är det de 
konstruerade förskolegårdarna som ger barnen flest möjligheter att utveckla deras 
motoriska grundformer. Den bästa formen av förskolegård är enligt denna studie de 
som har en blandning av både naturlig och konstruerad utemiljö.  

6.1.2 Konstruerade utemiljöer 
De konstruerade utemiljöerna på förskolorna bestod bland annat av 
klätteranordningar, balansbanor, gång/vägar och mål. Det som utmanade barnen på 
flera motoriska grundformer var till exempel klätteranordningarna. Holle (1987) 
skriver att konstgjorda lekplatser har möjlighet att ge barnen förutsättningarna för 
motorisk utveckling. Hon menar att lekplatserna ska innehålla alla de motoriska 
grundformerna och att de ska utmanas på olika svårighetsgrader. Det hon menar 
stämmer överens med hur många av förskolegårdarna som studerats i studien är 
utformade. Lite mer än hälften av gårdarna utmanar alla de motoriska grundformerna 
och det sker även där i olika nivåer. Holle (1987) framhåller klätterställningar som 
utmanar på olika sätt. I den aktuella studien har flera olika typer av klätteranordningar 
studerats och de har innefattat olika svårighetsgrader.  
 
I denna studies resultat finns det olika svårighetsgrader på till exempel 
klätteranordningarna. Det finns även olika utmaningar kopplat till de olika motoriska 
grundformerna. Klättra kan för små barn innebära en utmaning med att gå upp för en 
trapp samtidigt som det för ett större barn kan innebära en klättervägg. McClain och 
Vandermaas-Peeler (2016) visar i sitt resultat att barn inte är rädda för utmaningar 
och att de är associerade med positiva upplevelser när de utsätts för utmanande 
utemiljöer. Det gör att förskolegårdarnas utformningar/material kan tolkas som bra ur 
synvinkeln att de ger barnen olika möjligheter att utveckla sina motoriska 
grundformer.  
 
Cardon et.al (2008) gjorde en studie som visade att barn inte förbättrar den fysiska 
aktiviteten med tillgängliga lekredskap. De tog bland annat upp gungorna som ett 
exempel. Det stämmer överens till viss del med det studien av förskolegårdarna visat. 
Att gungor finns frekvent på nästan alla förskolegårdar, men att de ur en motorisk 
synpunkt inte är nödvändiga.  
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6.1.3 Sammanfattning 
Studiens resultat stämmer till viss del överens med det tidigare forskning påvisar. Den 
tidigare forskningen framhåller den naturliga utemiljön som bäst för motorisk 
utveckling. I denna studie visar det sig dock att de som är till mesta dels naturligt 
utformade inte ger barnen möjlighet att träna på alla de motoriska grundformerna 
samt att de även har lite konstruerade material i form av klätteranordningar. De 
konstruerade förskolegårdarna ger barnen flera möjligheter att träna på de motoriska 
grundformerna samt ger de möjligheterna i olika utmaningsnivåer. På så sätt upplevs 
de konstruerade utemiljöerna i studiens resultat som de bästa. Studiens resultat styrker 
det tidigare forskning visar att förskolegårdar är mindre planerade och hamnar där de 
behövs mer än där de har de optimala förutsättningarna.  

6.2 Pedagogiska implikationer 
Utifrån studiens resultat och den tidigare forskning att barn bör få möjlighet att träna 
på alla de motoriska grundformerna i förskolan finns möjligheter för pedagogerna i 
förskolan att addera enkelt löst material för att ge barnen den möjligheten. De gårdar 
som inte har möjligheter att träna på att krypa och åla kan tillföra löst material som 
till exempel tunnlar eller häckar. De förskolegårdar som inte ger barnen möjlighet att 
kasta och fånga kan tillföra bollar. Det finns även mycket material i form av lekar och 
hinderbanor som kan utföras utomhus där barnen får möjlighet att träna på de 
motoriska grundformerna.  

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Till vidare forskning vore det intressant att studera barns motoriska utveckling i 
konstruerad och naturlig utemiljö och jämföra om det är någon skillnad på deras 
motoriska utveckling. En jämförelse av barn som möter de motoriska utmaningar i en 
helt konstruerad utemiljö, en som är en blandning av konstruerad och naturlig 
utemiljö samt en som är endast naturlig utemiljö i form av en skog. Mycket av den 
tidigare forskningen har studerat hur den fysiska aktiviteten påverkas av de olika 
utemiljöerna, men inte hur endast den motoriska utvecklingen påverkas av utemiljön.  
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Bilaga 1-Missiv 
Hej!  
Jag heter Isabelle Rudman och läser sista terminen vid förskollärarprogrammet på 
Linneuniversitet i Kalmar.  
Jag är just nu i startgropen av mitt examensarbete där jag har som syfte att 
undersöka olika förskolegårdar för att se hur den motoriska utvecklingen kan 
främjas av dessa.   
 
Jag undrar därför om jag skulle kunna få fotografera förskolegården hos er på 
förskolan (namn)? 
 
Bilderna kommer jag använda för att sammanställa och analysera utifrån 12 
motoriska grundformer i mitt resultat. Jag kommer ta hänsyn till konfidentialiteten 
och inte fotografera något som visar namn eller liknande på förskolan.  
 
Jag planerar att genomföra dokumentationen under v.49 och om ni samtycker ert 
deltagande kan vi diskutera tider som passar när gårdarna är tomma.  
 
Har ni ytterligare frågor är det bara att höra av er.  
Mail: ir222dk@student.lnu.se  
Med vänliga hälsningar, Isabelle Rudman.  
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Bilaga 2-utformningar/material 
 

 
Sandlåda 
 

 
Gungor 
 

  
Liten öppen yta  Stor öppen yta 
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Balansbana 
 

  
Trappa-större   Trappa-mindre 
 

 
Gång/väg 
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Klätteranordningar 

 

 
Kulle 
 

 
  Löst naturmaterial 
 

  
  Kabeltrummor 
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Tunnel 
 

 
Mål 
 

 
  Stora stenar 
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  Klätterträd 
 

 
  Hänganordningar 
 

 
Lastpallar 
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Kuperad terräng 
 

  
 Målning på marken 
 

 
Gympamatta 
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 Parallella balansrep 
 

 
Traktordäck (stående) 
 

  
Hål i vägg   Tälthus 
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Basketkorg   Kaststation 
 

 
Gungbräda 

 

 
 Spindelnät (liggande) 
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 Linbana 
 

 
Hängbro 

 


