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Abstrakt 
 
”Inside it will be more fine motor skills  than gross motor skills it´s the way it´s”  
–Preschool teachers view of children´s motor skills stimulation in the pedagogical 
indoor environment 
 
Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vilken barnsyn förskollärare 
har när de arbetar med att stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska 
inomhusmiljön. I bakgrundskapitlet presenteras relevanta begrepp som barns fin- och 
grovmotorik, fysisk miljö, samt pedagogisk miljö. Vidare ges en genomgång av 
tidigare forskning inom det aktuella ämnet. I denna studie intervjuades sju verksamma 
förskollärare i två olika kommuner. Observationer av den pedagogiska 
inomhusmiljön utfördes som ett komplement till respondenternas intervjusvar. Den 
insamlade empirin analyserades och kategoriserades utifrån studiens teoretiska 
ramverk vilket är den sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin valdes till 
denna studie då den är komparativ med Johanssons (2003) barnsynsteman barn är 
medmänniskor, vuxna vet bättre och barns intentioner är irrationella. Vidare 
sammanvävs begrepp som mediering och artefakt med studiens resultat. I denna 
studie framkommer det att samtliga av Johanssons barnsynsteman finns 
representerade. Studiens resultat överraskar då respondenternas intervjusvar menar 
att grovmotorisk stimulans sker utomhus. Dock visar observationer av den 
pedagogiska inomhusmiljön att grovmotorisk stimulans sker i den pedagogiska 
inomhusmiljön.  

Nyckelord 
Finmotorik, grovmotorik, pedagogisk inomhusmiljö, barnsyn  
 
Tack 
Till de förskollärare som medverkade och därmed bidrog till att denna studie blev 
möjlig.   
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1 Inledning 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilken barnsyn förskollärare har 
när de arbetar med att stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska 
inomhusmiljön. Efter en avslutad kurs i motorik har kunskaper erhållits om vikten av 
att främja barns rörelser för att ge dem en bredd av erfarenheter och stimulera deras 
olika motoriska färdigheter. Intresset uppstod till huruvida barn får utlopp för sina 
motoriska rörelse i den pedagogiska inomhusmiljön. Eriksson Bergström (2013) 
skriver om hur den fysiska miljön kan ses som ett naturligt inslag i barnens lek och 
författaren har undersökt relationerna mellan barnen och förskolans miljö. Vidare 
skriver författaren om hur det finns ett samspel mellan den fysiska miljön och barnen 
som aktörer. I den pedagogiska inomhusmiljön kan barn erhålla stimulans i 
finmotorik såväl som grovmotorik. Ett vidare intresse drogs till huruvida verksamma 
förskollärare arbetar med barns motoriska stimulans i den pedagogiska 
inomhusmiljön och vilken barnsyn de intar. Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2016) 
skriver att med barnsyn menas hur vuxna ser och agerar mot barn. Studiens teoretiska 
ramverk utgår från Johanssons (2003) barnsynsteman barn är medmänniskor, vuxna 
vet bättre och barns intentioner är irrationella.  
 
Förskolans läroplan framhäver betydelsen av fysisk aktivitet, rörelseförmåga och 
rörelseglädje. Vidare står det i läroplanen att barnen ska erbjudas en miljö som är 
öppen och innehållsrik både vad det gäller inomhusmiljön och utomhusmiljön. Miljön 
ska bjuda in till aktivitet och möjlighet att utveckla sin motorik (Skolverket 2019). 
  
Folkhälsomyndigheten (2019) menar att många barn rör på sig för lite. Regelbunden 
fysisk aktivitet leder till positiva hälsoaspekter såväl psykiskt som fysiskt. På så vis 
har samhället en viktig uppgift då det gäller att uppmuntra och möjliggöra för barn att 
röra på sig. SVT (2015) skriver att fyraåringar spenderar ungefär hälften av sin vakna 
tid stillasittande. Endast 31% av dem når upp till WHO:s rekommendation för åldern 
vilket är 60 minuters medelhård fysisk aktivitet om dagen. Då media ger en bild av 
att barn rör på sig för lite anses studien vara relevant då den handlar om barns fin-och 
grovmotoriska stimulans i den pedagogiska inomhusmiljön.   
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet syftar till att rama in studiens kunskapsområde. Nedan presenteras 
relevanta begrepp som barns fin- och grovmotorik, motorisk utveckling, fysisk miljö 
samt pedagogisk miljö.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

2.2 Fin- och grovmotorik 
En människas motoriska utveckling kan ses som en livslång process som startar redan 
i fosterstadiet och fortsätter hela livet (Ericsson 2005). De grovmotoriska rörelserna 
utvecklas före de finmotoriska rörelserna. Utvecklingen sker uppifrån och ned, inifrån 
och ut. De första grovmotoriska rörelserna ett barn gör är medärvda och det kan vara 
rulla runt, sitta och krypa. Rörelserna utvecklas i en viss ordning utan påverkan av 
storhjärnan. När barnets nervsystem växer och utvecklas kopplas storhjärnan in och 
barnets utveckling leder till viljemässiga rörelser. Ett barn som får röra på sig mycket 
erhåller rörelseerfarenhet, och de i sin tur hjälper till att bilda automatiserade rörelser. 
Automatisering innebär att båda hjärnhalvorna samarbetar genom att nervtrådar i 
hjärnan utvecklas. Genom att automatisera sina rörelser kan barn hoppa, springa och 
balansera samtidigt som de pratar, sjunger eller tänker. Detta leder även till att barn 
kan koncentrera sig lättare vid läsning, skrivning eller för att lyssna. Det som är av 
stor betydelse för fortsatt utveckling är även rim, ramsor och olika klappövningar 
(Hammar & Johansson 2013). 
 
God utvecklad grovmotorik leder till att barn påverkas positivt i deras förmåga att 
utföra finmotoriska handlingar som tala, skriva och rita. Finmotorik innebär inte bara 
händer och fingrars rörelse utan även rörelsen av ögon, munnen, fötterna och talets 
utveckling. Finmotorik utförs av de mindre muskelgrupperna och kräver mer 
precision (Hammar & Johansson 2013).  
 

2.3 Motoriska utveckling 
När barn befinner sig runt två-tre år har mindre variationer i utvecklingen liten 
betydelse. Under tiden som går bygger barnet upp en fortsatt utveckling på de 
egenskaper och färdigheter barnet har tillägnat sig vid tidigare erfarenheter. De barn 
som inte har kommit lika långt i sina motoriska färdigheter har sämre förutsättningar 
i leken med sina vänner och den sociala interaktionen kan påverkas. Mycket av barns 
utveckling sker dock med inblandning av vuxna och det är av vikt att de erbjuder barn 
en variation av möten med motorik. Barns uppväxtvillkor och vardagsmiljö har en 
stor inverkan på deras utveckling. Den totala utvecklingen hos barn har gemensamma 
drag dock är varje enskilt barn unikt och speciellt (Annerstedt, Hansen & Jagtoien 
2002). Inom förskolans kontext är kroppslig verksamhet dominant då barnen 
använder sin kropp under sin vistelsetid på förskolan. På så vis kan det tänkas vara så 
att barn i förskolan lär sig genom kroppslig aktivitet. De minsta barnen på förskolan 
kan anses undersöka sin omgivning med hjälp av sin kropp. Det är centralt att 
förskollärare planerar aktiviteter som innefattar kroppslek då barnen som ett resultat 
av detta ges möjlighet att utveckla nya kroppsliga färdigheter. Barn behöver 
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exempelvis känna, röra vid och upprepa fysiska handlingar innan de lär sig en ny 
färdighet. Kroppens aktivitet är vägen till lärande (Broström m.fl. 2015).  

2.4 Fysisk miljö  
Begreppet fysisk miljö innebär omgivning eller omgivande förhållanden (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér 2016). Miljön har stor betydelse för kognitiv utveckling och ett 
barns samlade erfarenheter har kommit att betraktas som en bank som fylls på med 
en viss mängd arvsbetingade egenskaper som genom nya erfarenheter i livet fylls på 
med miljöbetingade erfarenheter. Innehållet, alltså arvsfaktorerna, tillsammans med 
miljöfaktorerna utgör barnets kapacitet. En gynnsam miljö för motorisk utveckling 
kan alltså tänkas ha betydelse för barns totala kapacitet. Miljön har även stor betydelse 
för såväl psykiskt och fysiskt välbefinnande (Ericsson 2005). En utmaning som 
förskollärare ställs inför är att synliggöra vad barnen får för erbjudanden och 
möjligheter i den fysiska miljön (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2016). En väl 
utformad och arbetad fysisk miljö kan främja koncentrationen och trivseln. Därav 
finns det möjligheter att påverka barns motoriska utveckling i den miljö de befinner 
sig i. För att främja barns kognitiva inlärning på ytterligare vis är en metod att arbeta 
med barnens självuppfattning och självkänsla. Motoriska aktiviteter utgör en stor del 
av barns livsinnehåll och även uppfattningen om sin egen kropp och kroppens 
möjligheter. En anpassad och systematiskt uppbyggd motorisk utveckling kan därmed 
ha betydelse för hur de upplever sig själva och vilken självbild de utvecklar i 
framtiden (Ericsson 2005). Skapandet av fysiskt utmanande miljöer för barnen i 
förskolans verksamhet kan ses som en ambition hos verksamma förskollärare 
(Johansson & Pramling-Samuelsson 2012). Även Davidsson (2011) skriver om 
förskolans fysiska miljö och dess utformning och menar att varje rum har sin specifika 
funktion. Denna specifika funktion är en bidragande orsak till barnens lärande och 
förskollärarens undervisning. Barnen i förskolans verksamhet bör också ges möjlighet 
till att själva välja vilket rum de vill agera i. 

2.5 Pedagogisk miljö 
Den pedagogiska miljön bör utformas så att det är en väv av möjligheter för barnen 
och för att lek och lärande skall bilda en helhet är det centralt att förskollärare skapar 
lekvärldar tillsammans med barnen. Förskolans miljö innefattar inte endast det 
fysiska rummet med dess material utan det kan anses vara ett levt rum av 
sammanhang, mening och meningsskapande. Den pedagogiska miljön anses påverka 
barns lek och lärande i stor utsträckning (Johansson & Pramling-Samuelsson 2012). 
Även Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2016) poängterar att miljön är central för barns 
lek, lärande och utveckling. Johansson och Pramling-Samuelsson (2012) skriver att 
den pedagogiska miljön som skapas av förskollärare ses som en helhet och då även 
en lekvärld. En tydlig struktur i miljön kan finnas och detta fungerar även som en 
inbjudan där miljön bjuder in till olika aktiviteter genom bokstavliga och språkliga 
uttryck. Denna inbjudan påverkar i sin tur barnens kontroll, kreativitet och fantasi. 
Förskolans miljö bör vara stöttande för barnen och detta leder i sin tur till att 
förskollärare borde arbeta frekvent med miljön och analysera dess betydelse för 
barngruppen samt vilka funktioner miljön innefattar. Exempel finns i förskolans 
praxis där miljön är uppbyggd på ett sådant vis att materialet är tillgängligt för barnen 
i barngruppen. Materialet får även förflyttas mellan rummen och detta miljöskapande 
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har bidragit till att barnen undersöker och leker i den pedagogiska miljön (Johansson 
& Pramling-Samuelsson 2012). Även Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2016) skriver 
om förskolans miljö och betonar vikten av att den är kreativ och utmanande såväl 
inomhus som utomhus. Förskolans miljö bör utformas på ett sådant sätt att barnen har 
material som är tillgängligt, stimulerande och varierande.  De skriver vidare att barnen 
i förskolan bör ges möjlighet till att utforska miljön med alla sina sinnen. Pedagogisk 
miljö är ett begrepp som syftar till den fysiska miljön, dess utformning och material 
samt samspelet mellan barn och vuxna och mellan barnen men även atmosfären på 
avdelningen. Förskolans materialitet syftar till de artefakter som finns på förskolan 
och dessa anses påverka individers sätt att förstå, tänka och handla. De artefakter som 
finns på avdelningen påverkar på så vis barnens erfarenheter och handlingar (Engdahl 
& Ärlemalm-Hagsér 2016).  
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3 Teoretiskt ramverk 
I följande kapitel redovisas den sociokulturella teoribildningen samt begreppen barn 
är medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är irrationella  

3.1 Sociokulturell teori  
Vald teoretisk utgångspunkt i studien är den sociokulturella teorin som utgår ifrån 
Vygotskijs tankar om lärande och utveckling. Säljö (2016) tar upp begrepp som är 
väsentliga inom den sociokulturella teorin, som exempelvis mediering och artefakt. 
Mediering avser att människan använder redskap i samband med förståelse för sin 
omvärld och agerandet i den. Redskap kan innebära språkliga termer och så även 
materiella. Artefakt är ett begrepp som används inom den sociokulturella teorin och 
avser ett föremål som är skapad av människan. Utifrån den kulturella kontext som 
människorna möts i utvecklas kunskapen därefter. Olika kulturella kontexter skapas i 
förskolor och skolor och som i sin tur utvecklar diskursiva praktiker sammankopplade 
till det specifika verksamhetssystemet. Säljö skriver vidare om hur människor som 
integrerar inom en viss kontext, till exempel förskolans arena, utgör en social praktik. 
Denna sociala praktik skapar många möjligheter, dock sätter den även gränser för 
individens handlande. Den sociokulturella teorin valdes till denna studie då den är 
komparativ med Johanssons (2003) barnsynsteman.   

3.2  Barnsyn 
Med barnsyn menas hur vuxna ser och agerar mot barn (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 
2016). Nedan följer en redogörelse av de tre olika teman då det gäller barnsyn som 
Johansson (2003) skapade. Dessa teman är en del av denna studies teoretiska 
ramverk.  

3.3 Barn är medmänniskor 
Inom detta tema bemöter de vuxna inom förskolan barnen som en individ som har 
önskningar, behov, vilja och olika förmågor. Dessa egenskaper förstås och tas  hänsyn 
till av de vuxna. En strävan finnes hos förskollärare att möta barnen på deras villkor 
och de vuxna försöker förstå barnens upplevelser, individualitet och behov. Barnens 
erfarenheter och känsla av kontroll är centrala delar inom detta tema. De vuxna 
innehar motivation till att arbeta på ett sådant sätt att barnen ges kontroll över sin 
tillvaro. Förskollärarna arbetar således efter barnens intentioner genom att exempelvis 
kompromissa med barnen. En kompromiss är ett arbetssätt för de vuxna att förstå 
barns perspektiv där de lyssnar på barnen. Inom denna barnsyn försöker 
förskollärarna att förstå och närma sig barns perspektiv. Exempel finnes i Johanssons 
forskning där de vuxna har närmat sig barns perspektiv för att sedan utnyttja denna 
kunskap och få barnet att agera som de önskar (Johansson 2003). 

3.4 Vuxna vet bättre 
Inom detta tema arbetar de vuxna efter sitt eget perspektiv och vad de själva anser är 
bra för barnen. De vuxnas tankar och mål är således det som är bäst för barnen men 
detta innebär dock inte att de vuxna inte har insikt i barns perspektiv. Precis som i 
föregående tema, barn är medmänniskor, har de vuxna kunskap om och utgår ifrån 
barns intentioner men detta är inte det som får stå i förgrunden. Det centrala blir 
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istället de vuxnas tankar om vad som är rätt och barns perspektiv blir inte längre 
möjligt att arbeta efter. Förskollärare kan ibland anse att barn behöver lära sig eller 
öva på vissa saker även om barnen själva inte delar denna uppfattning. Exempel på 
en sådan sak är att följa regler och att lära sig detta är för barns eget bästa menar vuxna 
inom detta tema. Det är vuxnas åtagande att barn skall underordna sig vissa beslut. 
Normen är att barn skall lära sig att tåla motgångar vilket i sin tur ofta innebär att 
barns perspektiv underordnas för de vuxnas. Inom denna barnsyn visar de vuxna en 
förståelse för barns perspektiv men tar inte hänsyn till detta utan agerar på ett sådant 
sätt som de anser är bäst för barnet. De vuxna inom detta tema anser att barnen bör 
ges erfarenheter av att deras perspektiv inte kan beaktas i alla situationer (Johansson 
2003).      

3.5 Barns intentioner är irrationella  
De vuxna inom detta tema skiljer sig ifrån de andra två teman på så vis att barns 
perspektiv inte blir synligt. Vuxna arbetar inte med att närma sig barns perspektiv och 
förstår inte heller varför detta skall göras. De vuxnas perspektiv tas för givet medan 
barnens intentioner inte anses vara förnuftiga. Barn kan också anses agera för att 
utmana de vuxna inom förskolan eller de regler som finnes inom verksamheten. Inom 
detta tema kan vuxna ses motarbeta att barns perspektiv synliggörs då barns 
perspektiv kan anses vara ett hämma pedagogiken (Johansson 2003). 
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4 Tidigare forskning 
Nedan redogörs en sammanfattning av tidigare forskning av de aktuella ämnet.  

4.1 Barns motoriska utveckling i förskolan 
Enligt Iivonen och Sääkslahti (2013) är det bevisat att grundläggande motoriska 
egenskaper påverkar barns psykiska, sociala och kognitiva utveckling. Författarna 
menar vidare att förskolan är en kritisk period i barns liv när det kommer till att 
utveckla sina motoriska färdigheter. Författaren Figueroa (2017) skriver om hur barn 
i förskolan, då främst de i ålder tre till fem år, befinner sig i något som kallar “den 
gyllene åldern”. Med detta menar författaren att barnets grundläggande rörelser som 
springa, hoppa, kasta och fånga befinner sig i en utvecklingsperiod. Vidare skriver 
författaren att barn i förskolan utvecklar sina motoriska egenskaper genom att få delta 
i aktiviteter och lekar. Paralleller från detta kan tänkas dras till Wagnsson m.fl. (2012) 
som skriver att barnens grundmotoriska utveckling gynnas av att de vistas i en miljö 
som är motoriskt stimulerande. Författarna menar vidare om vikten av att barn ges 
möjlighet till att upprepa fysiska handlingar. Dessa upprepade handlingar leder fram 
till ett så kallat erfarenhetsbaserat lärande som innebär att barnets erfarenheter av 
olika motoriska rörelser lagras i hjärnan. Genom exempelvis återkommande musik- 
och rytmikaktiviteter ges barnen möjlighet att utveckla fysiska färdigheter och 
därmed utveckla sitt kroppsmedvetande. 

4.2 Fysisk miljö  
Barns fysiska omgivning påverkar deras utbildning och utveckling i stor grad. Ju 
yngre barnet är desto starkare band finnes mellan den motoriska utvecklingen hos 
barnet och den kognitiva. Miljön som barnet vistas i och vad som erbjuds i den samt 
vilka utmaningar som existerar i miljön stimulerar barnens utveckling i olika grad. En 
miljö som innehar fysiska utmaningar och ett tillräckligt stort utrymme kan anses ha 
stor betydelse för barns utveckling (Knau 2018). Wagnsson m.fl. (2012) menar att en 
helhetsutveckling inträffar hos barn som ges möjlighet att möta en utmanande miljö 
ur både ett fysiskt- och psykiskt perspektiv. Förskolemiljön bör vara utformad på ett 
sådant vis att det finns tilltagna ytor att leka på och personalen bör erbjuda dagliga 
fysiska aktiviteter. Barns motoriska utveckling gynnas av en sådan förskolemiljö samt 
av att barnen ges vistelsetid i lekhall/idrottshall. Förskolemiljön anses på så vis vara 
central för barnens motoriska utveckling. 
 
Eriksson Bergström (2013) menar att den fysiska miljön innefattar regleringar och 
handlingsfrihet. Avhandlingen visar på att barn som vistas i miljöer som regleras i 
mindre grad ges möjlighet i en vidare utsträckning att förhandla fram 
handlingserbjudanden. Graden av reglering av den fysiska miljön påverkar 
verksamheten. Då barn samspelar med den fysiska miljön kan barnet utveckla nya 
kompetenser. Förskollärares strävan då den fysiska miljön skall utformas är att utgå 
från barnens intresse (Eriksson Bergström 2013).  
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4.3 Pedagogisk miljö 
Nordin-Hultman (2008) skriver i sin avhandling om att förskolans pedagogiska miljö 
består av olika lekmaterial där pedagogisk/skapande material är mest förekommande. 
Pennor, färger, kritor, lera och pärlor är material som klassas som mest 
förekommande men även mindre fordon och konstruktionsmaterial är vanligt 
förekommande. Även material för grov- och finmotorisk lek och rörelse är vanligt 
förekommande. Nordin-Hultman skriver vidare att inom förskolans pedagogiska 
miljö finns det mycket material för skapande aktiviteter men att barnen i förskolans 
verksamhet har mycket liten tillgång till detta material. Nordin-Hultman menar att det 
finns rum inom förskolans praxis som barnen således inte har fri tillgång till då dessa 
rum oftast är belägna på ett avstånd från avdelningen. Dessa rum är till synes ateljé- 
eller målarrum, verkstads- eller snickarrum samt våtrum. Detta leder då till att ett visst 
material är placerat i rum som för barnen är mer tillgängliga än annat material som 
finnes i rum där tillgängligheten är begränsad.  

4.4 Motorisk aktivitet 
Sheridan, Pramling och Johansson (2012) skriver i sin avhandling om hur lärare kan 
vara med och skapa situationer för barn i deras motoriska aktivitet som leder till 
utveckling och som erhåller en hög kvalitét. Lärarna kan erbjuda barnen utmanande, 
kreativa och problemlösande aktiviteter och tillföra en variation av nya material till 
lekar som bidra till en ökad svårighetsgrad. Barnen får på så vis uttrycka sina tidigare 
erfarenheter genom varierade uttrycksformer, både individuellt och tillsammans med 
andra. Att lärarna ständigt finns närvarande eller engagerar sig tillsammans med 
barnen är även en faktor som bidrar till hög kvalitét. Författarna menar vidare att 
musik är en form av verktyg att använda sig av för att skapa lekfullhet, kreativitet, 
gemenskap och samspel barn-barn och även barn-vuxen 

4.5 Barnsyn 
Åberg och Lenz Taguchi (2012) menar att förskollärares barnsyn är tätt 
sammanknutet med hur de väljer att utforma verksamheten. En individs barnsyn kan 
antingen vara medveten eller omedveten och barnsynen påverkar sättet som individen 
ifråga förhåller sig till barnen, Vidare menar Bjervås (2009) att den pedagogiska 
miljöns utformning signalerar förskollärares barnsyn då barn görs mer eller mindre 
kompetenta.  Åberg och Lenz Taguchi (2012)  menar att den barnsyn förskollärare 
har även är kopplat till deras människosyn och grundläggande värderingar. Vidare 
menar forskarna att den vuxnes barnsyn är sammanvävt med deras kunskapssyn 
vilket innebär synen på hur barn lär sig.  Åberg och Lenz Taguchi menar att vuxna 
vet verkligen inte allting bättre och att vuxna har lika mycket att lära av barnen som 
barnen har att lära av de vuxna. Vidare skiljer författarna på vuxna som förmedlar och 
barn som ställer frågor. Exempelvis kan vuxna som förmedlar vara en vuxen som 
berättar och på så vis informerar barnen inom ett visst kunskapsområde. Författarna 
menar att det är till fördel om barnen själva får ges möjlighet att ställa sina frågor då 
barnens eget perspektiv på så vis blir synligt (Åberg och Lenz Taguchi 2012).  
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5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilken barnsyn förskollärare har 
när de arbetar med att stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska 
inomhusmiljön. Frågeställningarna avser utvalda förskolor och utgår från Johanssons 
(2003) barnsynsteman.  
 

1. Vilken barnsyn har förskollärare när de arbetar med barns finmotorik i den 
pedagogiska inomhusmiljön?  

 
2. Vilken barnsyn har förskollärare när de arbetar med barns grovmotorik i den 

pedagogiska inomhusmiljön?  
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6 Etik  
God etik i en vetenskaplig studie innebär att deltagarnas identitet skyddas. I studien 
har det tagits hänsyn till etiska aspekter och studien följer vetenskapsrådets etiska 
riktlinjer. Vetenskapsrådet (2017) belyser individskyddskravet ur fyra olika 
perspektiv: 
 

• Informationskravet - innebär att forskaren skall informera de som är 
med i studien om forskningens syfte.  

• Samtyckeskravet - innebär att de som deltar i studien själva får 
bestämma om de skall medverka eller inte.  

• Konfidentialitetskravet - innebär att personuppgifter på de individer 
som är en del av studien inte skall äventyras samt bevaras på ett 
säkert sätt.  

• Nyttjandekravet - innebär att de uppgifter som framkommer i studien 
enbart skall användas till studien (Björkdahl Ordell 2012).  

 
I studien informerades deltagarna genom ett missivbrev som skickades ut till rektorer 
och sedan till berörda förskollärare vad studiens syfte var. De förskollärare som valde 
att delta i studien gavs information om studien och efter det fick de ge/inte ge sitt 
samtycke till studien. De som valde att vara med i studien gavs information om att 
deras uppgifter kommer att förvaras på ett sådant sätt att de inte äventyras och att de 
uppgifter som lämnats av dem enbart kommer att användas till studien. Det gjordes 
en genomgång så att de intervjuade kunde känna sig trygga med sina rättigheter. Först 
beskrevs hur tiden var disponerad och kortfattat hur intervjun och observationen 
skulle genomföras. De informerades därefter om att deras deltagande skedde av fri 
vilja och att de hade möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. Syftet med 
studien beskrev och att deras medverkan i studien skulle behandlas konfidentiellt. 
Alla som deltagit i denna studie har gjort det av fri vilja. 
       
Enligt Vetenskapsrådet (2017) bör observationer utföras enligt ett 
dokumtationsschema. Vidare skriver Vetenskapsrådet att vid ljudinspelning skall 
denna data behandlas med största konfidentialitet. I denna studie har det utförts 
observationer med ett dokumentationsschema (se bilaga 3). I studien har även 
ljudupptagning genomförts och datan har behandlats på ett sätt så att den inte har 
äventyrats. Ljudfilerna har förvarats på en privat enhet och transkriberingarna har 
utförts då ingen obehörig har varit närvarande. 
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7 Metod  
Nedan följer en redogörelse för val av metod samt hur datainsamlingen har gått till 
och hur empirin sedan har behandlats.  

7.1 Val av metod 
För att få svar på forskningsfrågorna har sju förskollärare intervjuats. Därefter har det 
utförts en observation av den pedagogiska inomhusmiljön på förskollärarens 
avdelning där barn i åldrarna fyra till fem år vistas. 
 
Enligt Denscombe (2018) är det centralt att forskaren i förväg tänker på hur hon eller 
han ska få så bra svar som möjligt på sina frågor. Denscombe menar vidare att 
koncentration och ansträngning hos forskaren är viktiga inslag för en lyckad intervju 
likaså att vara uppmärksam och lyhörd. Det är även av vikt att inte gå in med 
förutfattade meningar eller att döma de intervjuade. Den första intervjufrågan skall 
vara formulerad på ett sådant vis att den intervjuade ges möjlighet att finna sig tillrätta 
och känner sig avslappnad. Genom intervjuer kan forskaren få kunskap om vad 
respondenterna tror sig göra eller säger sig göra. Detta innebär då att respondenternas 
tankar blir synliga under intervjuns gång och forskaren kan få en djupare förståelse 
av det aktuella ämnet eftersom följdfrågor kan ställas.  För att få svar på studiens syfte 
och frågeställningar har intervjufrågor formulerats i förväg och den första frågan är 
vald med stor varsamhet. Under intervjuernas gång har respondenterna fått full 
uppmärksamhet. Intervjuerna har spelats in och sedan transkriberats. För att få svar 
på syftet i denna studie valdes en kvalitativ metod där respondenternas intervjusvar 
tolkas. Lantz (2013) skriver att det kan anses vara centralt att intervjuare har förståelse 
för vad en kvalitativ analys och dess bearbetning innebär. Om denna förståelse finns 
kan forskarna under intervjun samla in data på ett optimalt tillvägagångssätt och även 
bearbeta datan på bästa möjliga sätt. 

7.2 Kvalitativ metod    
En kvalitativ metod har använts för denna studie. Enligt Denscombe (2018) är data 
inom den kvalitativa forskningen ord och då även talade ord som i muntliga 
intervjuer. Enligt Trost (2010) är intervjuer en god metod att använda då forskaren 
skall förstå människors sätt att resonera eller deras sätt att handla. Eftersom 
intervjuerna har spelats in och transkriberats kommer de talade orden att bli skriftliga 
ord som sedan analyseras. Även observationer har utförts av den pedagogiska 
inomhusmiljön för att få svar på studiens syfte och frågeställningar. 

7.3 Pilotstudie 
Innan studiens intervjuer och observationer genomfördes utfördes en så kallad 
pilotstudie. I denna pilotstudie intervjuades en förskollärare och den pedagogiska 
inomhusmiljön på dennes avdelning observerades. Syftet med pilotstudien var att 
undersöka intervjufrågornas och observationsschemats kvalité och om det fanns 
behov av att revidera något av dessa. Detta går i linje med Tidström och Nybergs 
(2012) tankar om att en pilotstudie är en bra metod att använda då intervjufrågor och 
intervjuteknik skall testas. Genom en pilotstudie kan forskare få kunskap om något 
behöver ändras i valda undersökningsmetoder. Under pilotstudiens gång upptäcktes 
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att ordningsföljden på intervjufrågorna inte var optimal och därför ändrades denna. 
Även observationsschemat ändrades om efter pilotstudien då forskarna ansåg att den 
dåvarande versionen inte var optimal att arbeta utefter. Författarna skriver vidare att 
en pilotstudie är bra att utföra för att säkerhetsställa att respondenterna förstår de 
frågor som ställs. Under pilotstudien ges forskare möjlighet att upptäcka om 
intervjufrågor behöver skrivas om (Tidström och Nyberg 2012). Under pilotstudien 
framkom det att intervjufrågorna förstods av den utvalda respondenten så valet 
gjordes att inte formulera om frågorna. Förskolläraren som medverkade i pilotstudien 
har studenterna personlig anknytning till. Detta kan kopplas samman med Trosts 
(2010) tankar om att en provintervju med fördel kan ske mellan bekanta parter.  

7.4 Datainsamling  
Inför besöket på förskolorna skickades missivbrev ut till rektorer i olika kommuner 
(se bilaga 1) för att informera vad syftet för besöket var och vad som skulle 
undersökas. Totalt besöktes sex stycken förskolor i två olika kommuner. På en av de 
besökta förskolorna intervjuades två förskollärare från olika avdelningar. 

7.5 Intervjuer 
För att få svar på frågeställningarna skapades ett intervjuschema (se bilaga 2). Enligt 
Bryman (2011) är det av vikt att studera det som ska besvaras och därav skapa tydliga 
ramar att förhålla sig till. Frågeschema bidrog till att intervjuerna blev strukturerade 
och ställdes organiserat efter frågeområde. Vid intervjuerna valdes det att spela in 
samtalen och att en av studenterna höll i intervjun och att den andra förde 
stödanteckningar i form av enklare meningar och ord. Detta metodval förespråkas då 
full fokus kan ges till respondenten (Bryman 2011). Ett kännetecken för kvalitativa 
intervjuer är att frågorna som ställs är enkla och raka men ger ett innehållsrikt svar. 
Under intervjuns gång bör forskarna försöka förstå respondenternas sätt att tänka. Det 
kan anses vara en fördel att det är två personer som intervjuar då dessa kan 
komplettera varandra och på så vis få en djupare kunskap om det aktuella ämnet 
(Trost 2010). 

7.6 Observationer 
I studien skapades ett observationsschema (se bilaga 3), som användes i samtliga 
förskolor som besöktes. I schemat finns det sex tydliga frågeställningar och fyra olika 
svarsalternativ. Frågeställningarna avser att få svar på hur den pedagogiska miljön är 
utformad för att stimulera barns fin- och grovmotorik. Bryman (2011) menar att det 
är av vikt för observatörer att veta vad det är som ska observeras och fokusera på 
detta. Genom ett strukturerat observationsschema underlättade det vid besöken på 
förskolorna och fokus kunde ligga på att observera den pedagogiska inomhusmiljön. 
Miljöerna valdes att observeras utan barn då studiens syfte och frågeställning inte 
avser barns görande utan endast utformningen av miljön. 
 
En metodkombination förespråkas av Denscombe (2018) då detta alternativ kan anses 
vara det optimala tillvägagångssättet för att få kunskap om det valda ämnet. Genom 
en metodkombination kan forskaren fås möjlighet till en bredare och djupare empiri. 
I denna studie har en metodkombination utförts då intervjuer med förskollärare och 
observationer av den pedagogiska inomhusmiljön har utförts. Även Stukát (2011) 
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förespråkar en metodkombination av intervju och observation då intervjuer anses få 
svar på vad respondenterna upplever att de gör medan observationer kan ge svar på 
vad de verkligen gör.  

7.7 Transkribering 
Ljudinspelningarna från de olika intervjuerna transkriberades och sammanställdes. 
Bryman (2011) menar att transkribering är en tidsödande process, dock ansågs det att 
intervjuerna vid detta aktuella tillfälle blev i passande längd för att kunna 
transkriberas. Denscombe (2018) menar att syftet med studien avgör hur 
transkriberingen skall utföras och denna behöver inte ske ordagrant om forskarna 
endast är intresserade av information. Fokus i denna studie, för att få svar på studiens 
syfte och frågeställningar, är vad förskollärarna säger och inte hur de säger det. 
Genom transkribering blir talade ord till skrift och Denscombe (2018) skriver att 
transkribering är ett sätt att få den insamlande datan tillgänglig för analys. I en 
transkribering är det av vikt att varje rad börjar med ett nummer detta för att underlätta 
forskarnas arbete då bearbetning av transkriberingen utförs. Genom radnummer kan 
forskarna lättare finna delar i transkriberingen som används för analysen. Grundad 
teori är ett sätt att analysera samtal och texter och innebär att texten granskas 
detaljerat. Sedan kodas data och kategorier skapas. Den insamlade datan läses flera 
gånger och det är av fördel om forskarna skriver kommentarer under läsningens gång. 
Dessa kommentarer underlättar för forskarna att finna mönster och sedan koda och 
kategorisera den insamlade datan. Kodningen kan bestå av namn eller siffror och det 
är forskarna som avgör vilka ord eller uttryck som skall kodas. Efter forskarna har 
kodat den insamlade datan skapas sedan kategorier i form av grupper eller teman 
(Denscombe 2018). I denna studie fick varje rad i transkriberingarna ett nummer och 
transkriberingarna skrevs sedan ut för att underlätta analyseringsprocessen. 
Transkriberingarna lästes igenom och kommentarer skrevs under tiden därefter 
skapades kategorier av den insamlade datan.  
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8 Resultatanalys  
Syftet med studien är att få en djupare förståelse för vilken barnsyn förskollärare har 
när de arbetar med att stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska 
inomhusmiljön. I följande kapitel redogörs studiens resultat och dessa kopplas 
samman med Johanssons (2003) barnsynsteman. Resultaten som uppkommit under 
dataanalysen presenteras i två teman med efterföljande underkategorier. De både 
teman utformades efter studiens frågeställningar.   

8.1 Förskollärares barnsyn till barns finmotoriska stimulans i den 
pedagogiska inomhusmiljön 

Följande avsnitt avser att besvara den första frågeställningen i denna studie. Den 
insamlade empirin analyserades och kategoriserades samt sammanfördes med 
studiens teoretiska ramverk.  

8.2 Finmotorisk stimulans sker med tillgängliga artefakter  
Ur den insamlade empirin går det att urskilja att samtliga förskollärare 
sammankopplar finmotorisk stimulans med en artefakt. Artefakter som kommer till 
uttryck är exempelvis plusplus, pärlor, lego, pennor, penslar, nål och tråd även olika 
sorters spel.  

Förskollärare 3: “Vi har ju mycket plus-plus och duplo och sånt här som de 
fritt kan leka med.”  

Förskollärare 6:  “Vi har spel/pyssel och pärlor. Vi arbetar mycket med att 
barnen ska veta vart allt finns. Alla material finns i skåp för påfyllning och vår 
tanke är att barnen själva ska kunna öppna och hämta själva. Och då även ställa 
tillbaka det själva.”  

Detta styrks upp med de observationer som utfördes då den pedagogiska 
inomhusmiljön på förskola 3 och 6 sågs ha finmotoriskt varierat material. Detta 
material var placerat på ett sådant sätt att barnen själva kunde förse sig med artefakter. 
Även om materialet inte är synligt i en första anblick uttrycker förskollärare 6 att de 
har arbetat på ett sådant vis att barnen har vetskap om vart olika artefakter finns. Detta 
kan således kopplas samman med att barnen anses vara självständiga individer som 
kan agera självständigt i den pedagogiska inomhusmiljön. Ovanstående citat och 
redogörelse kan tänkas härledas tillbaka till Johanssons (2003) barnsynstema barn är 
medmänniskor. Barnsynstemat centrala tankar är att de vuxna skall arbeta på ett 
sådant sätt att barn ges kontroll över sin tillvaro och barnens behov och olika förmågor 
skall tillgodoses. När förskollärare 6 yttrar att de har arbetat med att barngruppen skall 
veta vart olika artefakter finns kan paralleller dras till att det finns en strävan att ge 
barnen kontroll över sin egen tillvaro. Förskollärare 3 yttrar att barngruppen har fri 
tillgång till artefakter vilket också kan härledas till att barn har kontroll över sin 
tillvaro och själva kan styra sin vardag på förskolan.     

8.3 Förskollärares styrning över artefakter 
Förskollärare uttryckte under intervjuerna att artefakter på avdelningen finns 
tillgängligt. Dock visar respondenters intervjusvar att vilka artefakter som erbjuds 
styrs av förskollärarna.  
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Förskollärare 4: ”Det är väldigt mycket pärlor så vi får hejda dem ibland.” 

Förskollärare 5: ”För att inte slå knut på oss själva har vi valt att dela det så att 
vi inte har vävar och sy framme samtidigt.” 

Observationerna som gjordes på dessa förskolor tyder på att finmotoriskt material 
finns tillgängligt för barngruppen. Det kunde även ses att det finns en variation av 
material. Dock svarar förskollärare 4 och 5 något som inte kunde tydas under 
observationens gång. Vidare kan de valda citaten tänkas sammanföras med 
Johanssons (2003) barnsynstema vuxna vet bättre. Inom detta tema ses vuxna agera 
utifrån vad de själva anser är bäst lämpat för barnen. När förskollärare 4 och 5 
uttrycker att tillgängligt material styrs av dem själva kan detta således tolkas som att 
de själva vet vad som är bäst för barngruppen.   

8.4 Förskollärares barnsyn till barns grovmotoriska stimulans i den 
pedagogiska inomhusmiljön  

Följande avsnitt avser att besvara den andra frågeställningen i denna studie. Den 
insamlade empirin analyserades och kategoriserades samt sammanfördes med 
studiens teoretiska ramverk.  

8.5 Grovmotorisk stimulans anses ske under kontrollerade former 
Samtliga förskollärare uttryckte under intervjuerna att grovmotorisk stimulans sker 
under kontrollerade former. Exempelvis vistas barngruppen i en lekhall/gymnastiksal 
där förskollärarna leder styrda aktiviteter. Förskollärarna uttrycker även att 
grovmotorisk stimulans oftast sker utomhus och ingenting som fokuseras i den 
pedagogiska inomhusmiljön.  

Förskollärare 1: “Vi går på utflykt en gång i veckan, till skogen exempelvis, då 
barnen får träna sin grovmotorik.” 

Förskollärare 2:“Grovmotorik då är det ju lekhallen och då det ju bestämda 
aktiviteter.” 

Förskollärare 3: “Inne blir det mer finmotorik än grovmotorik så är det.” 

 
Paralleller kan tänkas dras från respondenternas intervjusvar till Johansson (2003) 
barnsynstema vuxna vet bättre. Inom detta tema arbetar de vuxna efter sitt eget 
perspektiv och vad de själva anser är bäst för barnen. De valda citaten visar på så vis 
att förskollärarna anser att grovmotorisk stimulans sker i lekhall/gymnastiksal 
respektive utomhus. Dock kan observationer av den pedagogiska inomhusmiljön 
vittna om att grovmotorik sker inomhus på respondenternas avledningar även om de 
själva inte yttrar detta. I den pedagogiska inomhusmiljön ses under observationernas 
gång att barngruppen ges möjlighet till grovmotorisk stimulans i exempelvis bygg 
och konstruktionsrum.      
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8.6 Grovmotorisk stimulans hämmas i den pedagogiska 
inomhusmiljön 

Förskollärare yttrar att grovmotoriska aktiviteter anses vara problematiska i den 
pedagogiska inomhusmiljön på så vis att aktiviteterna leder till situationer som inte 
är önskvärda. Det kan exempelvis handla om barns aktiviteter som till en början anses 
vara okej men sedan övergår till en stökig situation.   

Förskollärare 5: ”Det är sån hårfin skillnad på vad är en okej motorisk övning 
och vad övergår det till att bli en stökig situation som inte funkar.”  

Förskollärare 7: ”Det är absolut inte tillåtet att springa här inne, det är vi jätte 
bestämda med.”  

Ovanstående citat kan anses tyda på att grovmotorisk stimulans hämmas i den 
pedagogiska inomhusmiljön på så vis att det inte är tillåtet att springa inomhus. Det 
anses också vara en svårighet att inneha en okej grovmotorisk aktivitet i den 
pedagogiska inomhusmiljön. Vidare kan paralleller dras från de utvalda citaten till 
Johanssons (2003) barnsynstema barns intentioner är irrationella. Inom detta tema 
arbetar inte de vuxna med att närma sig barns perspektiv och barns intentioner anses 
inte vara förnuftiga. På så vis kan de valda citaten hänvisas till detta barnsynstema då 
förskollärarna 5 och 7 intar ett vuxenperspektiv och förståelse för barns intentioner 
kan anses saknas. Observationerna som har utförts i denna studie har utgått ifrån den 
pedagogiska inomhusmiljön och kan således inte sammanföras med de valda citaten. 
Detta eftersom de valda citaten utgår ifrån situationer.  

8.7 Grovmotorisk stimulans i den pedagogiska inomhusmiljön 
Genom transkriberingarna går det att urskilja svar som tyder på att barn ges 
grovmotorisk stimulans i den pedagogiska inomhusmiljön samtidigt som 
respondenterna själva inte upplever det. Studiens observation visar på att aktiviteter 
som kan härledas till grovmotorisk stimulans erbjuds i den pedagogiska 
inomhusmiljön, både med och utan artefakter.  

Förskollärare 3: ”Vi håller på att göra ljuslyktor, de får spika och hålla i 
hammare och ta i. Men grovmotoriken är ute.”  

Förskollärare 5: ”I byggen kryper de runt på golvet så då blir det mycket 
rörelse. Sen har vi ju tillgång till gymnastiksalen när det finns tider. Annars är 
det ju mest grovmotorik utomhus.”  

Genom ovanstående citat går det att urskilja att grovmotorisk stimulans sker i den 
pedagogiska inomhusmiljön samtidigt som respondenterna menar att grovmotorik 
sker utomhus eller i en lekhall/gymnastiksal.  
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9 Avslutande diskussion  
I kapitlet redogörs studiens resultat sammanvävt med tidigare forskning. Kapitlet 
inleds med en presentation av studiens resultatdel och studiens tidigare forskning. 
Studiens genomförande och metod diskuteras samt ges det förslag på framtida 
forskning inom det aktuella ämnet.    

9.1 Tillgängliga artefakter 
I studiens resultat går det att urskilja att samtliga förskollärare anser att finmotorisk 
stimulans sker med hjälp av olika artefakter. Artefakter som ses tillgängliga för 
barnen är exempelvis plusplus, pärlor, penslar och lego. Samtliga respondenter 
uppgav att likande artefakter fanns tillgängliga på förskolans avdelning vilket 
observationerna styrker. Samtidigt styrker både respondenternas intervjusvar och 
observationerna att det finns ett varierat material för respektive barngrupp. Det 
material som har påvisats i denna studie kan tänkas gå i led med Nordin-Hultmans 
(2008) forskning där det framkom att material såsom pennor och pärlor förekommer 
i förskolans praxis. Nordin-Hultman skriver vidare att material som härleds till 
skapande aktiviteter är väl representerat inom förskolan. Detta är något som denna 
studies resultat visar då samtliga förskollärare uttrycker att de erbjuder barnen fri 
tillgång till detta material. Observationerna som utfördes styrker respondenternas 
upplevelse samt att avdelningens ateljé var lokaliserad på ett sådant vis att barnen ges 
möjlighet att vistas i detta rum på eget initiativ. Detta går inte i linje med Nordin-
Hultmans (2008) forskning som visar att ateljén oftast är lokaliserad utanför 
avdelningen.  
 
Ovanstående stycke kan tänkas sammanföras med barnsynstemat barn är 
medmänniskor. I studiens resultat går det att utläsa att barnen anses vara självständiga 
individer i den pedagogiska inomhusmiljön då denna är utformad på ett sådant vis att 
barnen självständigt kan agera i den. Detta eftersom artefakter finns tillgängliga för 
barnen och då ges de kontroll över sin tillvaro.  
 
Som tidigare forskning har visat påverkar förskollärares barnsyn den verksamhet som 
utformas, den pedagogiska inomhusmiljön som barn möter och vilka artefakter som 
finns tillgängliga (Åberg & Lenz Taguchi 2012, Bjervås 2009). Vidare kan detta 
sammanföras med studiens resultat på så vis att den fin- och grovmotoriska stimulans 
som barn ges möjlighet till är sammanknutet till förskollärares barnsyn. 

9.2 Styrning över artefakter 
Artefakter på avdelningen finns tillgängligt enligt respondenterna dock vilka 
artefakter som erbjuds styrs av förskollärarna. Detta går inte att urskilja med 
studiens observationer. Det faktum att vuxna styr vilka artefakter som erbjuds kan 
tänkas gå i linje med Johanssons (2003) barnsynstema vuxna vet 
bättre. Förskollärarna agerar utifrån ett vuxen perspektiv som innebär att de anser 
vad som är bäst för barnen och således vilka artefakter som bör erbjudas i den 
pedagogiska inomhusmiljön. Vidare kan det tänkas dras paralleller från studiens 
resultat till Eriksson Bergström (2013) som menar att den fysiska miljön innefattar 
regleringar och att denna reglering påverkar verksamheten som sådan. Denna 
studies resultat visar på att de vuxna styr över erbjudandet av artefakter vilket kan 
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ses som en reglering över den pedagogiska inomhusmiljön på så vis att regleringen 
av artefakter ses som en reglering av den fysiska miljön. Vidare menar Åberg och 
Lenz Taguchi (2012) att förskollärares barnsyn påverkar hur verksamheten utformas 
då barnsynen påverkar hur de förhåller sig till barnen. Denna studies resultat som 
visar att de vuxna styr över de artefakter som erbjuds kan således tänkas 
sammanföras med respondenternas barnsyn då barn ses som mer eller mindre 
kompetenta. I denna studie har det framgått att den pedagogiska inomhusmiljön är 
utformad på ett sådant vis att barnen självständigt kan agera i den. Således finns det 
exempel som påvisar motsatsen. Paralleller från detta faktum kan tänkas dras till 
Bjervås (2009) som menar att den pedagogiska miljöns utformning signalerar 
förskollärares barnsyn då barn görs mer eller mindre kompetenta. 

9.3 Grovmotorisk stimulans under kontrollerade former 
Respondenterna anser att grovmotorisk stimulans sker i lekhall/gymnastiksal under 
kontrollerade former eller utomhus och det kan härledas till Johanssons (2003) 
barnsynstema vuxna vet bättre. Inom detta barnsynstema arbetar förskollärare med 
det som de själva anser är rätt utifrån sitt eget perspektiv. Förskollärarna anser att 
grovmotoriska aktiviteter inte sker i den pedagogiska inomhusmiljön. Dock visar 
studiens observation att grovmotoriska aktiviteter sker i den pedagogiska 
inomhusmiljön då konstruktionsmaterial förekommer. Detta går i linje med Nordin-
Hultman (2008) som menar att konstruktionsmaterial finns inom förskolans arena. 
Vistelsetid i lekhall/gymnastiksal anser Knau (2018) gynnar barns motoriska 
utveckling. Denna studies resultat visar på att barngrupper vistas i sådana miljöer och 
på så vis kan det tänkas att barnen fås en motorisk stimulans.   

9.4 Hämmad grovmotorisk stimulans 
Studiens resultat visar på att grovmotorisk stimulans hämmas i den pedagogiska 
inomhusmiljön på så vis att respondenterna anser att aktiviteter leder till situationer 
som inte är önskvärda. Respondenterna menar att det exempelvis kan handla om barns 
grovmotoriska aktiviteter som till en början anses vara okej men sedan övergår till en 
stökig situation. Detta kan således tänkas härledas till Johanssons (2003) 
barnsynstema barns intentioner är irrationella. Inom detta tema arbetar inte de vuxna 
med att närma sig barns perspektiv utan barns intentioner anses inte vara förnuftiga. 
En så kallad stökig situation kan tänkas vara en spännande lek ur ett barns perspektiv, 
dock misslyckas förskollärarna med att inta barns perspektiv och hämmar således en 
grovmotorisk stimulans. Vidare kan detta anses vara en reglering av den pedagogiska 
inomhusmiljön som kan tänkas sammanföras med Eriksson Bergström (2013). 

9.5 Grovmotorisk stimulans 
Studiens resultat visar att respondenterna uppger att grovmotorisk stimulans sker 
utomhus eller i lekhall/gymnastiksal. Dock visar studiens observationer att 
grovmotorisk stimulans erbjuds i den pedagogiska inomhusmiljön. Vidare kan det ses 
i studiens resultat att den pedagogiska inomhusmiljön innehar miljöer och artefakter 
som kan härledas till en grovmotorisk stimulans. Sheridan, Pramling och Johansson 
(2011) skriver om hur lärare kan vara med och skapa situationer för barn i deras 
motoriska aktivitet som leder till utveckling. Paralleller från detta kan tänkas dras till 
denna studie där förskollärare har utformat den pedagogiska inomhusmiljön på ett 
sådant vis att barnen erbjuds stimulans i sin grovmotoriska utveckling. Detta är dock 
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något som respondenterna själva inte medvetet har utformat men som ändå blir 
synligt. 

9.6 Metoddiskussion 
Då empiri till denna studie skulle insamlas valdes att intervjua sju förskollärare och 
utföra observationer av den pedagogiska inomhusmiljön på vederbörande 
avdelningar. Intervjuerna och observationerna genomfördes i två kommuner. Detta 
metodval grundades i studiens syfte och frågeställningar. En pilotstudie genomfördes 
vilket ansågs vara till fördel då både observationsschemat och intervjufrågorna 
gjordes om efter denna. Observationsschemat utformades på ett annat sätt och 
intervjufrågorna ändrades i sin ordningsföljd. Om inte pilotstudien hade genomförts 
kan det tänkas vara så att kvalitén på den första intervjun hade äventyrats då 
ändringarna som gjordes efter pilotstudien ansågs vara till fördel för studiens 
utformning och dess empiriinsamling. Denscombe (2018) skriver att intervjuer är ett 
tillvägagångssätt för att få kunskap om vad respondenterna tror sig göra eller säger 
sig göra. Forskaren kan på så vis få en djupare förståelse för det valda ämnet då de 
intervjuades tankar blir synliga och möjligheten till att ställa följdfrågor finns. Under 
denna studie har intervjuerna kompletterats med observationer av den pedagogiska 
inomhusmiljön. Under intervjuerna har flertalet respondenter yttrat att grovmotorisk 
aktivitet sker till stor del utomhus eller i lekhallar/gymnastiksalar. Observation av den 
pedagogiska inomhusmiljön visar dock att grovmotorisk stimulans finns inom 
avdelningens praxis. Observationerna anses därför vara ett gott komplement till 
intervjuerna för att en djupare kunskap inom det aktuella ämnet. På så vis kan det 
anses vara så att intervjuerna och observationerna var ett gott tillvägagångssätt för att 
få svar på studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna som utfördes 
transkriberades för att sedan analyseras. Talade ord blev till skrift och denna process 
ansågs underlätta analysen av empirin. När analysen ägde rum tog de sociokulturella 
begreppen mediering och artefakt i bruk då respondenternas intervjusvar analyserades 
med dessa i åtanke. Johanssons (2003) barnsynsteman användes under analysen av 
empirin då transkriberingarna analyserades utifrån sådant som kunde härledas till 
respektive tema.  
 
Om denna studie skulle ha skrivits över en längre period än vad den gjordes kan det 
tänkas att arbetet hade givits en annan struktur. Exempelvis hade observationer av 
barngrupp kunnat ha gjorts som övrigt komplement till intervjuer och observationer 
av den pedagogiska inomhusmiljön. Observationer av barngrupp skulle kunna 
resultera i ytterligare kunskap om hur den pedagogiska inomhusmiljön faktiskt tas i 
bruk. Även längre pass på förskolorna skulle kunna ha förelagts för att kartlägga de 
aktiviteter som sker i den pedagogiska inomhusmiljön och utöver detta kunna ges 
möjlighet att analysera ett bredare material. Som studien nu är utformad har analys 
gjorts av respondenternas intervjusvar och observationer av den pedagogiska 
inomhusmiljön. Objektiviteten i detta analysarbete kan möjligtvis ifrågasättas då en 
tolkning således har gjorts av både intervjusvaren och observationerna. Dock har 
förmågan att vara objektiv diskuterats flitigt för att denna skall bibehållas.  Tolkningar 
har gjorts till viss del följaktligen genom diskussioner då både intervjusvar och 
observationer kategoriserades.  
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9.7 Förslag till vidare forskning 
I studien intervjuas verksamma förskollärare om hur de arbetar med att erbjuda barn 
fin- och grovmotoriskstimulans i den pedagogiska inomhusmiljön. Vidare har det 
utförts observationer av den pedagogiska inomhusmiljön. Detta har sedan kopplats 
till passande barnsynsteman. För att få en mer kompletterande bild av ämnet skulle 
vidare forskning utifrån barns perspektiv därför vara önskvärt. Det skulle kunna göras 
genom att forskare observerar barnen i den pedagogiska inomhusmiljön och hur 
förskollärarna agerar gentemot barnen. Genom observationer kan det tänkas att 
uppmärksamma omedvetna strategier som används vuxen-barn sinsemellan. För att 
erhålla en så fullständig bild av ämnesområdet skulle det med fördel kunna 
kombineras med barnintervjuer. 

Denna studies resultat kan medföra till verksamma förskollärare att grovmotorisk 
stimulans finns i den pedagogiska inomhusmiljön även om respondenterna själva 
inte upplever detta. På så vis kan det tänkas vara så att då denna studie läses kan ny 
insikt fås av vad grovmotorisk stimulans faktiskt innebär.   
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11 Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Till dig som är verksam förskollärare inom i Kalmar län. 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 
  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur förskollärare arbetar med att 
utveckla och stimulera barns fin- och grovmotorik i den pedagogiska 
inomhusmiljön. Vi vill ta reda på om den pedagogiska inomhusmiljön kan 
bidra till motoriska rörelse samt hur förskollärarna har utformat den. 
  
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet men 
har också för avsikt att ta hjälp av er verksamma förskollärare genom 
intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig, som har kunskap, utbildning och 
erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. 

  
Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta 
din medverkan. Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats enligt 
avtalad tid. Intervjuerna beräknas ta 30-60 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. Inga enskilda personer eller förskolor kommer att kunna identifieras i 
examensarbetet. 
  
Vi heter Sabina Lidman och Tove Ågren och går på Linnéuniversitetet i 
Kalmar och läser vår sista termin till förskollärare. I utbildningen ingår det 
att göra ett examensarbete vilket är anledning till att denna intervjustudie 
kommer att göras. 
  
Har du några frågor så hör gärna av dig. 
  
Kalmar 2019-11-12 
  
Studerande                                          Handledare 
  
Sabina Lidman                                      Anna Lilius Universitetsadjunkt 
Mail: sl22kk@student.lnu.se             Mail: anna.lilius@lnu.se 
  
Tove Ågren 
Mail: ta222ky@student.lnu.se 
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12 Bilaga 2 
Intervjufrågor.   

• Hur arbetar ni med barns fin- och grovmotorik inomhus?   

• Hur tänker ni när ni utformar den pedagogiska inomhusmiljön?     

• Vilka möjligheter eller/och hinder har inomhusmiljön på den här 
förskolan?   

• Vilka möjligheter eller/och hinder har inomhusmiljön på den här 
förskolan? När det kommer till barns motoriska stimulans (Fin- och 
grovmotorik)   

• Vilka material, redskap i inomhusmiljön tycker ni gynnar barns fin- och 
grovmotorik?   

• Har förskolan tillgång till någon idrottssal, motorikrum, rörelserum eller 
likande?  

• Om du fick ändra något i den pedagogiska inomhusmiljön, vad skulle det 
vara? 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13 Bilaga 3 
Observationsprotokoll  

                       
                     JA 

      
    I HÖG 
UTSTRÄCKNING 

     
     I LÅG 
UTSTRÄCKNING  

                  
                      NEJ 

Har barnen fri 
tillgång till 
finmotoriskt 
material? 

    

Finns det 
finmotoriskt 
material i ”ta 
höjd”? 

    

Erbjuds det en 
variation av 
finmotoriskt 
material i den 
pedagogiska 
in.h.miljön? 

    

Erbjuds 
barnen 
stimulans i 
sina 
grovmotoriska 
rörelser i den 
pedagogiska 
in.h.miljön? 

    

Erbjuds det 
material för 
att stimulera 
grovmotoriska 
rörelser i den 
pedagogiska 
in.h.miljön? 

    

Erbjuds det en 
variation av 
grovmotoriskt 
material i den 
pedagogiska 
in.h.miljön? 

    

 


