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Syftet med vår studie var att ge ett kunskapsbidrag till problemområdet motorik, 

utveckling och lärande med utgångspunkt från några pedagogers arbete med och 

förhållningssätt till fysiska aktiviteter och lärande i förskolan. Vi valde att genomföra 

en kvalitativ studie, där vi intervjuade sex verksamma förskollärare. Tidigare forskning 

har delade meningar om fysisk aktivitet och dess betydelse för barns lärande. Flera 

forskare konstaterar dock att det finns ett samband mellan motorik och lärande. 

Resultatet av studien visade att också verksamma pedagoger ser ett samband mellan 

motorik och lärande. Samtidigt visade studien andra faktorer som påverkar barns 

fysiska aktivitet och lärande, exempelvis miljön och sinnesorganen. Många av 

pedagogerna framhäver utomhusmiljön som en tillgång i arbetet med fysiska aktiviteter. 

Vid tillfällen som dessa, menar pedagogerna, tränas och stimuleras barns motoriska 

utveckling på ett naturligt sätt. Sammanfattningsvis upplever pedagogerna att motorik 

påverkar barn positivt; barnen blir rörligare, friskare och gladare.   
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1. Bakgrund 
Hälsa, motion och välmående är ett väsentligt ämne i dagens samhälle. Motion sägs ge goda 

förutsättningar för lärande. För att kunna motionera krävs att människan har en grundläggande 

fysik och en god motorik. Begreppet motorik innefattar människans rörelsemönster och rör-

elseförmåga. Det är ett samspel mellan kroppens olika delar. Idrott är något som ligger oss 

båda varmt om hjärtat. Vi har upplevt välmående och nöje med att vara fysiskt aktiva. 

Samtidigt upplever vi att rörelse främjar sociala relationer och stärker självförtroendet.  

Under utbildningen till förskollärare har vi genom litteraturen fått en ökad förståelse för 

motorikens betydelse. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått se och uppleva att 

barn känner glädje genom rörelse. Vi har sett att barn tycker att rörelse är roligt och 

möjligheterna till att delta i flera olika aktiviteter i förskolan ökar. Vi uppfattar, att sådana 

aktiviteter utvecklar barnens lek och stimulerar fantasin.  

Med tanke på den utvecklade hemelektroniken och färdmedlen som finns i samhället idag 

försummas barns rörelsebehov. Som blivande pedagoger är det viktigt att ha kunskap om 

rörelse och motorik för att kunna ge barnen utmaningar som utvecklar bland annat deras 

färdigheter. Lpfö 98 (Skolverket, 2010) tar upp vikten av att barn ska få uppleva glädje med 

fysisk aktivitet. Rörelse ska genomsyra förskolans verksamhet och barnen ska känna glädje 

och lust. 

I förskolan har pedagogerna ett viktigt ansvar för barnens utveckling, exempelvis den 

motoriska och kognitiva utvecklingen. Mot denna bakgrund blir det intressant att beskriva och 

undersöka vilka erfarenheter vissa pedagoger har och hur de förhåller sig till motorisk 

aktivteter och dess betydelse för barns utveckling och lärande.   

1.1.  Syfte 

Syftet med vår studie är att ge ett kunskapsbidrag till problemområdet motorik, utveckling 

och lärande med utgångspunkt från några pedagogers arbete med och förhållningssätt till 

fysiska aktiviteter och lärande i förskolan.  

1 
 



1.2. Frågeställningar 

Studiens preciserade frågor är:  

 

– Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med barnens fysiska aktiviteter? 

– Vilka erfarenheter har pedagogerna av arbete med fysiska aktiviteter och motoriska 

övningar?  

– Hur skulle pedagogerna vilja utveckla arbetet med rörelse och fysiska aktiviteter? 

– Hur ser pedagogerna på relationer mellan barns motorik och lärande? 
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2. Litteratur och forskningsöversikt 
Inledningsvis kommer begreppet motorik att beröras och dess innebörd samt vilken betydelse 

arvet och miljön kan ha för motoriken. Vi vill även ge en bild av hur litteraturen tolkar 

begreppet. Det finns olika faser som barn går igenom i sin motoriska utveckling. Dessa 

beskrivs och kommer senare att ha betydelse för vårt arbete. Idag finns en god kunskap om 

barns motoriska utveckling. Vi vill därmed ge en bild av hur relationen mellan motorik och 

lärande har sett ut och samtidigt ge inblick i lekens betydelse för fysisk aktivitet.  

2.1. Läroplan för förskolan, Lpfö 98 
Motorik uppmärksammas i Lpfö 98 (2010). I förskolans läroplan står det att verksamheten ska 

lägga grunden för ett livslångt lärande hos barnen. Förskolan ska även sträva efter att barnen 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Samtidigt konstateras, att 

leken är viktig för barns utveckling och lärande. Barnen ska få tillgång till en trygg miljö som 

utmanar och lockar till lek. Läroplanen uppmanar till att barnen i förskolan ska få möjlighet 

att uppleva lust och glädje med rörelse. Barnen ska få positiva erfarenheter av fysiska 

aktiviteter. Detta kan skapa trivsel, förutsättningar för lek och forma förståelse för att värna 

om sin egen hälsa.  

2.2. Arv och miljö 

Idag finns det god kunskap om den motoriska utvecklingen. Däremot saknas förklaringar till 

varför utvecklingen ser ut som den gör. Langlo Jagtøien m.fl. (2002) hävdar att speciella 

färdigheter som exempelvis krypa, gå och rulla ligger i våra gener och utvecklas i takt med 

barnets fysiska tillväxt och mognad. Dessa sker i en bestämd turordning. Däremot är 

stimulering och mognadens hastighet avgörande för när barnet behärskar sina färdigheter. 

Samtidigt anser författarna att motorik är resultatet av både arv och miljö. Samspelet 

däremellan tycks ha stor betydelse för att nervsystemet ska utvecklas optimalt. 

Grovmotoriska- och finmotoriska rörelser är utmärkande för alla människor. Rörelserna har 

därför en grund i genetiska anlag och utvecklas genom samspel mellan tillväxt, mognad och 

lärande i olika miljöer. Författarna konstaterar att barnet utvecklas oberoende av sin miljö. 

Barn blir med tiden kapabla att springa, cykla, hoppa och äta med bestick utan vuxnas alltför 

omfattande engagemang. Däremot blir barnen bättre på aktiviteten ju mer de övar. Langlo 

Jagtøien m.fl. anser därför att barnets arv ligger till grund för utvecklingen medan miljöns 

påverkan är avgörande för resultatet. Langlo Jagtøien m.fl. konstaterar att barn i äldre åldrar 
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visar större skillnader i motoriska färdigheter, då de lever i olika miljöer och har olika 

intressen. 

Ericsson (2005) menar att barns rörelseutveckling påverkas av deras hemförhållanden och 

vilken inne- och utemiljö de växer upp i. Vårdnadshavare kan göra viktiga insatser för att 

stimulera sina barns motoriska utveckling. Detta genom att ge barnen möjlighet till att 

upptäcka saker och stilla sin nyfikenhet. Det är även värdefullt att låta barnen ha tillgång till 

material där de får tillfälle att exempelvis klättra, gunga, hoppa och rulla. Ericsson anser 

också att det bör läggas mer kraft på att skapa miljöer som barn med olika svårigheter klarar 

av, då detta kan ha betydelse för barnets självförtroende och självkänsla. Sigmundsson och 

Vorland Pedersen (2004) anser även de att hemmet har en central del i barnets motoriska 

utveckling, speciellt under de första levnadsåren. Det är viktigt att föräldrarna leker med 

barnen så att deras motorik stimuleras, på samma sätt som det är viktigt att prata med barnet 

för att stimulera deras språkutveckling. 

Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) menar till skillnad från många andra att den 

motoriska utvecklingen inte sker av sig själv utan att det krävs mycket övning för att besitta 

motoriska färdigheter. Författarna argumenterar för att motorisk utveckling är detsamma som 

motoriskt lärande, vilket innebär att den motoriska utvecklingen inte bara sker under de första 

levnadsåren utan att den faktiskt sker livet ut. En viktig faktor i barnets motoriska utveckling 

är just miljön. Författarna hävdar att miljön är vår enda möjlighet för att aktivt påverka barns 

motoriska utveckling.  

2.3. Definition av motorik 

Allt som har med rörelser att göra ingår i begreppet motorik och blir därmed svårt att 

precisera (Sigmundsson och Vorland Pedersen, 2004). Samtidigt omfattar begreppet alla 

funktioner och processer som hjälper människan att kontrollera sina kroppsliga rörelser 

(Langlo Jagtøien m.fl. 2002). Med andra ord innebär detta att motorik är resultatet av ett sam-

spel mellan kroppens olika delar.  

Motorik kan delas in i begrepp som grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik involverar de 

stora muskelgrupperna i exempelvis armar och ben. Finmotorik involverar de små musklerna 

eller muskelgrupperna i exempelvis fötter och händer. Därmed är de mer precisa rörelser 

(Langlo Jagtøien m.fl. 2002). 
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2.4. Motoriska utvecklingsprinciper  

Många böcker beskriver motorisk utveckling mycket ingående och noggrant. Ericsson (2003) 

menar att barns motoriska utveckling följer ett visst mönster med bestämda faser eller stadier 

och dessa är likartade för alla barn. Barn går igenom fyra faser i sin motoriska utveckling; 

reflexrörelser, symmetriska rörelser, viljestyrda-, motiverade- och differentierade rörelser 

samt automatiserade rörelser. Utvecklingstakten kan påverkas genom träning. De rörelser som 

barnet gör i de olika faserna har även betydelse för den perceptuella utvecklingen. Studier 

visar att utvecklingsförloppet ser lika ut för de flesta barn i västvärlden. Dock visar inte 

studierna påverkan av mer eller mindre gynnsamma miljöer (a.a.).    

Langlo Jagtøien m.fl. (2002) talar också om motsvarande faser i den motoriska utvecklingen. 

De menar att faserna står för huvuddrag i utvecklingen och i varje fas sker en fysisk 

utveckling, mognad och ett lärande. Samtidigt är det inte åldern som avgör hur långt barnet 

har kommit i sin motoriska utveckling. Detta beror bland annat på stimulering av fysisk 

aktivitet och mognad. Vidare talar författarna om att den motoriska utvecklingen sker 

uppifrån och ner. Barnet lär sig att lyfta på huvudet först, sedan bröstkorgen och när barnet 

fått kontroll över höftpartiet kan det lära sig sitta. Barnet tar alltså kontroll över musklerna 

som sitter nära huvudet, sedan musklerna runt bålen och sist musklerna runt benen och 

fötterna. I nästa fas utvecklas arm- och benmuskulaturen och i den sista fasen förfinas de 

grova rörelserna så att de till slut integreras till fullständiga rörelsemönster. Varje rörelse 

kräver en samordnad nerv- och muskelaktivitet (a.a.).  

2.5. Motorik och lärande  

Kroppens alla funktioner styrs av vårt nervsystem (Langlo Jagtøien m.fl. 2002). Nervsystemet 

är konstruerat som ett kommunikationsnät. Systemet har mottagare vars uppgift är att ta upp 

viktiga signaler. Det har muskler som kan utföra planerade rörelser och mängder med kablar 

och kopplingar. Nervsystemet delas in i centrala nervsystemet (CNS) som består av hjärnan, 

hjärnstammen och ryggmärgen. En annan del av nervsystemet är det perifera som består av 

det somatiska (viljestyrda) respektive det autonoma (självstyrande) nervsystemet. Vårt 

somatiska nervsystem tar emot impulser från våra sinnesorgan och sänder till 

skelettmusklerna. Sinnen som ger oss information om omvärlden är det visuella-, auditiva-, 

och taktila sinnet samt smak och lukt. Det kinestetiska sinnet och det vestibulära sinnet är 

våra inre sinnen som ger oss upplysningar om vår egen kropp i förhållande till omvärlden. 

Alla sinnena har funktionen att omvandla fysisk energi från kroppen eller utanför kroppen till 
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kodade nervimpulser. Nervimpulserna kan föras från en del i kroppen till en annan med hjälp 

av nervsystemet. Langlo Jagtøien m.fl. (2002) hävdar att människan är mottaglig för en 

begränsad mängd fysiska signaler från omgivningen.  Adler och Adler (2006) anser däremot 

att människan lär sig bäst då flera olika sinnen är igång under lärandet. De menar att vissa lär 

sig genom handling och andra genom att praktiskt utforska (a.a.). Våra sinnen är viktiga och 

har bland annat betydelse för människans kroppsmedvetenhet och rörelseförmåga. Det sker 

konstant ett samspel mellan sinnen och rörelse och kognitiva, emotionella och sociala 

processer (Langlo Jagtøien m.fl. 2002). 

Något som har betydelse för barns inlärningsförmåga är hjärnstammens uppgift, vilket är att 

ansvara för kroppens energiproduktion (Maltén, 2002). Energiproduktionens uppmärksam-

hets- och koncentrationsförmåga kräver en utvecklad grov- och finmotorik och en tränad 

kroppsuppfattning. Vidare skriver författaren att dessa funktioner måste vara så pass auto-

matiserade så att kroppen inte behöver lägga någon större uppmärksamhet eller koncentration 

på produktionen. Därmed kan energin läggas på andra viktiga saker som exempelvis tänk-

andet, läsandet eller talet. Det är därför viktigt att få utveckla sin egen kroppsmedvetenhet och 

kroppsuppfattning. Hjärnan formar om sig då människan lär sig något nytt, vilket skapar för-

utsättningar för ett livslångt lärande (a.a.).  

Ericsson (2005) hävdar att det saknas vetenskapliga studier som bekräftar att motorisk träning 

har påverkan på barns inlärning. Dock är hon medveten om att många verksamma pedagoger 

bekräftar att motoriska brister kan få negativa konsekvenser för barns koncentrations – och 

inlärningsförmåga.  

Elbro (2006) påstår att det inte finns något samband mellan motoriska färdigheter och läs-

utveckling. Det finns inga undersökningar som bekräftar sambandet därför anser Elbro att allt 

annat som påstås är en myt. Barn kan ha motoriska svårigheter eller vara allmänt klumpiga 

men det betyder inte att de har svårt med skriftspråket i läsutvecklingen. Däremot kan barn 

med motoriska svårigheter få det svårt i skolan eftersom att de inte kan delta på samma villkor 

i olika fysiska aktiviteter. Det har dock inget med barns läs- och skrivutveckling att göra.    

Martin, Rudisill och Hastie (2009) har forskat kring fysisk aktivitet, motorik och lärande. I sin 

artikel skriver de om barns lärande och att deras resultat i skolan kan påverkas av motiverande 

klimat. Det motiverande klimatet kan vara inblandat i barns prestationer inom motorik. De har 

genom sin studie kommit fram till att motiverande klimat kan påverka barns resultat i 
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grundläggande motorik, samtidigt som de yngsta barnen som är i början av sin motoriska 

utveckling kan gynnas och dra nytta av ett mer självstyrt klimat i skolan.  

Langlo Jagtøien m.fl. (2002) menar att det finns indirekta samband mellan motorisk träning 

och inlärning. Motorisk träning som är allsidig och bedrivs på rätt sätt har stor betydelse för 

barns kroppsuppfattning, självförtroende och självkänsla. Vidare ökar barns välmående och 

ger förutsättningar till att må bra och tillägna sig kunskap.  

Ericsson (2003) pekar på motorikens betydelse och hon anser att motoriken är en viktig del av 

barns utveckling. Genom motorik visar barn sin egen vilja och sina avsikter. Har barn 

motoriska svårigheter kan det hindra barns möjligheter till kommunikation och gemenskap. 

Därför anser Ericsson att detta måste uppmärksammas och förbättras. Barnet behöver hjälp 

med att utveckla sin motorik. Vad som då ska utvecklas är individuellt och får då utgå från 

barnets förutsättningar. 

Något som kan orsaka hinder inom motoriken är nyföddhetsreflexer. Nyföddhetsreflexer är 

nyfödda barns rörelser som kontrolleras med grupper av reflexer. Dessa reflexer kan finnas 

kvar hos barn när de blir äldre och då skapa svårigheter med deras motorik. Genom motoriska 

träningsprogram kan reflexerna tränas bort. Svårigheter kan då försvinna (Ericsson 2003).  

Motorisk träning handlar om kroppslig aktivitet. Ericsson (2003) påstår att motorisk träning 

engagerar barn emotionellt och socialt. Wolmesjö (2006) skriver att i emotionell och social 

inlärning har harmonisk rörelseutveckling betydelse, vilket har inverkan på inlärning-

sprocessen. Detta kan på så sätt öka barns prestationsförmåga och välbefinnande (Ericsson, 

2003). Använder människan kroppen i inlärningssammanhang förstärks information från den 

visuella och auditiva perceptionen. Därmed menar Ericsson att motorisk träning kan utnyttjas 

som hjälpmedel vid kognitiv inlärning.  

Ericsson (2003) menar att genom speciell motorisk träning läggs det större fokus, uppmärk-

samhet samt intresse på barnet. Detta bidrar till att barnets motivation till lärande ökas och ger 

positiva effekter på de svårigheter som finns. Ericsson menar att det är värdefullt med moto-

risk träning för barns lärande. Det är däremot inte givet att den motoriska träningen kan lösa 

barns svårigheter. Samtidigt nämner Wolmesjö (2006) att rörelsefunktionsförmågan inte utgör 

någon direkt påverkan av prestationsförmågan hos barn i skolan.  

En upprepad rörelse kan med tiden bli identiskt utförd utan att vi behöver tänka på vad vi gör. 

När kraften inte läggs på själva utförandet kallas rörelsen automatiserad. Sådana rörelser är en 
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förutsättning för att vi ska kunna röra oss och samtidigt koncentrera oss på något annat Langlo 

Jagtøien m.fl. (2002). Därför ses den motoriska träningen som ett hjälpmedel för den 

kognitiva inlärningen och minnesträning (a.a.). Wolmesjö (2006) nämner att kombinerad 

kroppsmedvetenhet och utvecklade kroppsrörelser med stillasittande undervisning ökar 

människans hälsa och ökar kunskaps- och lärandetillfällena.  

En studie har gjorts i Finland angående verbo- sensomotorik i förskolan. Verbo-sensomotorik 

fokuserar och försöker utveckla verbalt baserade kommunikationsförmågor vid sidan av 

sensomotoriska övningar. Hotulainena, Lappalainenb, Ruohob och Savolainen (2010) har 

konstaterat fram att verbo-sensomotorik har långsiktiga effekter på medverkande elevers 

pedagogiska livslinje och ger ökad självkänsla och mer positiv självbild. En väl utvecklad 

verbo- sensomotorik ger en bra grund till fortsatt framgångsrikt lärande under skolåren samt i 

senare utbildning. Wolmesjö (2006) menar att motoriken har betydelse för barns egen 

uppfattning om sig själva, självkänsla och självförtroendet som barnet utvecklar med tiden. 

Syftet med motorisk träning och dess rörelser ska leda till ökad självtillit och självkänsla. Den 

ökade självtilliten och självkänslan är ofrånkomlig för att ”lyckas” bra i skola. 

2.6. Lekens betydelse 

Barnets miljö och vardag kräver att barnet fungerar fysiskt och sensomotoriskt så att det aktivt 

kan delta i olika slags lekar. Barnets kontroll över grundläggande fysiska färdigheter har stor 

betydelse för barnets utveckling. Grundläggande fysiska färdigheter är exempelvis klättra, 

rulla och kasta. Genom att bemästra dessa färdigheter är lek på alla plan tillgängligt. Leken i 

sin tur stimulerar barnets färdigheter och utmanar barnet. Barnet utvecklar nya färdigheter, 

både socialt och emotionellt (Langlo Jagtøien m.fl. 2002).  

Barn som inte har automatiserat grundläggande rörelser måste fokusera på hur dessa rörelser 

ska utföras. De kan därför inte ge någon uppmärksamhet till bokstävernas eller lekens 

innehåll. I leken är det lätt att hamna utanför när jämnåriga barn bemästrar olika färdigheter 

som att hoppa hage eller sparka boll. Detta kan ge barn dålig självkänsla och de förlorar även 

den sociala träningen (Langlo Jagtøien m.fl. 2002). 

Ett sätt för barn att utföra samt öva sina rörelser på ett naturligt sätt är genom leken (Stenberg, 

2007). På så vis menar Stenberg att det är därigenom som barn främjar sina utvecklings- och 

inlärningsprocesser. Alla är olika och har olika förutsättningar för att lära sig. Ericsson (2005) 

menar att lek och rörelse kan påverka dessa förutsättningar positivt och kan vara användbart 

under inlärningssituationer. Wolmesjö (2006) hävdar att behovet av lek och rörelse är 
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livslångt. Lek och rörelse ger goda förutsättningar för lärande och arbetsmiljö. Det ger även 

effekter som att elever blir gladare, lugnare i klassrummet och de har lättare att koncentrera 

sig med mera. Ericsson (2005) betonar att rörelselekar stimulerar barns utveckling och främjar 

språkutvecklingen. Leken övar även därmed upp både barnens sinnen och motorik som 

påverkar inlärningsförmågan (Stenberg, 2007).  

 

9 
 



3. Metod 

I denna del kommer vi att beskriva vår arbetsgång. Vi beskriver den forskningstradition vi 

ansluter till och den forskningsansats vi valt. Därefter redogör vi urval, genomförande, 

bearbetning och analys av data samt forskningsetiska principer. 

3.1. Forskningstradition och forskningsansats 

En hermeneutisk forskningstradition 

Hermeneutik är mångtydigt och byggde förr på tecken, tydning och råd (Ödman, 2007). Den 

nutida hermeneutikern arbetar på samma sätt med tecken och tydning. Budskapet som ska 

tolkas kan liknas som ett kaos av tecken. Det är upp till hermeneutikern att hitta ett 

förhållningssätt som gör budskapet begripligt och hitta vad som är väsentligt. För att kunna ta 

beslut om detta krävs det att hermeneutikern har någon slags förförståelse, detta för att kunna 

hitta rätt i all den data som finns. Risken i proceduren är att övertolka datan då uppgiften 

faktiskt är att tolka och förstå.  

Ödman (2007) menar att vi bör och ska läsa mycket, ta del av andras erfarenheter och samla 

material och data. Däremot är det omöjligt för oss att ta en position utanför våra liv och 

föreställningar. Hur vi än tolkar och förstår olika material finns en ständig påverkan av vår 

historia. Forskare har olika sätt att förstå och tolka och även olika syften med sina studier. 

Vi har utgått från den hermeneutiska forskningsansatsen i vårt arbete. Våra erfarenheter och 

förkunskaper inom fysisk aktivitet, motorik och lärande ger oss möjlighet att lättare förstå och 

tolka intervjupersonernas svar. Patel och Davidsson (2003) hävdar att den förförståelse som 

forskaren har är inget hinder utan en tillgång. Vi tog del av olika pedagogers syn på och 

förhållningssätt till fysiska aktiviteter och vi försöker tolka dessa intervjudata. På så viss 

utgick vi från en hermeneutisk forskningstradition. 

Vi läste olika böcker och var pålästa innan intervjuerna genomfördes. Våra tolkningar därefter 

gav oss bilder av intervjupersonernas förhållningssätt och arbete med fysiska aktiviteter. 

Därefter kunde vi bryta ned materialet ytterligare och få ett perspektiv på pedagogernas olika 

synsätt. Genom att vi utgått från en hermeneutisk forskningsansats som lyfter tolkning av 

budskap tog vi hänsyn till varandras åsikter. Vi kunde ställa dessa emot varandra och på så vis 
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reflektera över våra egna tankebanor vilket vi tror ger oss det bästa resultatet. Vi fann olika 

likheter och skillnader som vi sedan kunde delge varandra och ställa i relation till varandra.  

En kvalitativ forskningsansats 

När det gäller valet av kvalitativ forsningsmetod får forskaren en fördjupad kunskap om sitt 

forskningsområde (Denscombe, 2000). Forskaren kan använda sig av olika strategier och när 

det gäller kopplingen mellan teori och data förknippas en induktiv strategi med ett kvalitativt 

synsätt. Forskaren samlar in empiri utan att ha för många antaganden innan undersökningen 

görs. Risken att gå miste om viktig data blir minimal men däremot är det svårare för forskaren 

att ha ett öppet sinne inför studien (Bryman, 2002). 

I dagens kvalitativa intervjuforskning ligger tyngdpunkten på intervjun som metod, särskilt på 

metoder för att analysera utskrivna intervjuer (Kvale och Brinkmann, 2009 ). En kvalitativ 

forskningsintervju ger ett socialt samspel mellan intervjuare och intervjuperson och i detta 

sammanhang produceras kunskap. Bryman (2002) menar att genom kvalitativa intervjuer 

riktas intresset mot den intervjuades tankar och åsikter. Kvalitativa intervjuer kan variera. Det 

finns olika typer av intervjuer där semistrukturerad intervju är en av dem. Intervjuaren utgår 

då från ett mindre antal intervjufrågor. Utifrån dessa frågor har den intervjuade friheten att 

forma sina egna svar samtidigt som intervjuaren har möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. 

Frågor och regler bygger på intervjuarens färdigheter och personligt omdöme. 

Förkunskaperna hos intervjuaren bör därför vara goda för att få kvalité på datan och för att 

kunna ställa väsentliga följdfrågor (a.a).      

Kvalitativ data är resultatet av en tolkningsprocess och med detta menar Denscome (2000) att 

data skapas medan den tolkas och används av forskaren. Därför blir forskarens identitet och 

värderingar betydelsefulla att ta vara på i analysprocessen. Bland kvalitativa forskare utgör 

det en viktig del.   

I detta arbete valde vi att belysa pedagogernas syn på relationen mellan barns fysiska 

aktiviteter, motorik och barns lärande. Vi ville genom intervjuerna ta reda på hur pedagogerna 

resonerar kring och förhåller sig till motorik och dess betydelse för lärande. En kvalitativ 

forskningsansats blev därför en bra metod för oss. Det gav oss utrymme att sväva ut under 

intervjun. Med detta menar vi att genom våra kunskaper och färdigheter hade vi möjlighet att 

gå utanför ramarna. Vi kunde ställa relevanta följdfrågor och var inte bundna till våra 
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följdfrågor. Våra värderingar blir viktiga för analysen av de utskrivna intervjuerna och även 

för vår tolkningsprocess.  

3.2. Urval 

I vår studie intervjuade vi sex olika förskollärare. Dessa kommer från tre olika förskolor som 

ligger i två olika kommuner. En intervjuperson jobbar på en småbarnsavdelning med åldrarna 

ett till tre medan resten av intervjupersonerna jobbar med barn i åldrarna tre till fem år. 

Samtliga intervjupersoner är utbildade förskollärare och några av dem har under sina år som 

förskollärare vidareutbildat sig inom motorik och utomhuspedagogik. Våra intervjupersoner 

är kvinnor mellan 30- 55 år. Vi var medvetna om att tre av förskollärarna lyfter motoriken i 

sin verksamhet, medan de tre andra inte lyfter motoriken medvetet. Syftet med detta urval var 

att få olika synvinklar på och en bred bild av pedagogernas erfarenheter och förhållningssätt.   

3.3. Genomförande 

Först läste vi in oss på tidigare forskning om motorik. Vi använde oss av böcker som vi 

hittade genom sökmotorn Libris. Sökord var bland annat motorik, motorik och lärande och 

motorikens betydelse. Böckerna som vi hittade och använde till vår studie var de böcker som 

skrevs under 2000-talet av författare med relevant koppling till ämnet fysisk aktivitet, motorik 

och lärande. Sedan sökte vi engelska artiklar på Libhub och Eric. Då använde vi oss av sökord 

som motor ability och motor skills. Utifrån denna forskningsöversikt utformade vi vårt syfte 

och frågeställningar men också utifrån våra egna erfarenheter och intressen.  

Vidare tog vi kontakt med intervjupersonerna både genom e-post och muntlig förfrågan. Vi 

kom överens om att intervjuerna skulle ske på respektive förskola. Pedagogerna fick själva 

välja vilken dag som passade bäst att genomföra intervjuerna. Respektive förskolepedagog 

beslutade om vilket rum som ansågs vara mest lämpligast att genomföra intervjun i. Oftast 

valdes personalrummet eller rum där vi kunde sitta utan att bli störda. Intervjuerna varierade i 

tid, några pågick i 20 minuter medan andra pågick i 30- 40 min. Vi spelade in för att vi ville 

lägga fokus på själva intervjun istället för att koncentrera oss på att skriva ner 

intervjupersonernas svar. Vi båda var närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Intervjuerna 

gjordes under vecka 17, 2011. De inspelade intervjuerna transkriberade vi för att intervju-

skrifterna skulle göra en grund för vår kommande analys (Kvale och Brinkmann, 2009). Inter-

vjupersonernas resonemang kommer även att ställas mot tidigare forskning.  
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3.4. Bearbetning av intervjuer 

Denscombe (1998) menar att kvalitativ data kan bearbetas på olika sätt exempelvis genom 

fältanteckningar eller intervjuutskrifter. Till en början skrev vi ut våra inspelade intervjusvar 

för att lättare kunna organisera materialet, vilket gjorde att vi fick en helhetsbild. Varje 

intervju lyssnades av genom datorn. I samband med detta antecknade vi ner 

intervjupersonernas olika svar och synsätt. Vi valde att inte skriva ut pauser, betoningar eller 

emotionella uttryck eftersom vi ansåg att det inte hade någon betydelse för vårt arbete. Det är 

svaren som är det väsentliga för vår studie.  

Intervjuernas längd varierade och bidrog till att vi valde att dela upp de sex intervjuerna 

mellan oss. En annan bidragande faktor var att spara in tid och underlätta vår arbetsgång. Alla 

svaren sammanställdes i en slags tabell på samma ark för att ge en större överblick. Tabellen 

representerade de sex olika pedagogerna. Vi sorterade våra intervjupersoners svar syste-

matiskt och kategoriserade efter arbete, erfarenheter, visioner och samband. Tabellen visade 

betydande detaljer som framträdde ur intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2009) konstaterar 

att utskrifterna av intervjuerna är tolkningsbara för forskare. Efter att vi organiserade vår data 

kunde vi lättare tolka intervjusvaren och upptäcka betydelsefulla ord. I vår tolkning letade vi 

efter likheter och olikheter mellan de olika pedagogerna. Samtidigt ville vi koppla samman 

svaren med forskningen i vår bakgrundsfakta. Med andra ord fungerade utskrifterna som en 

inledning till vår kommande analytiska process.  

Validitet 

Validitet ska genomsyra hela arbetsprocessen (Patel och Davisson, 2003). Våra val av 

förskolor och pedagoger är tydlig kopplade till vårt syfte. Vi valde förskollärare medvetet då 

vi var införstådda i deras olika arbetsmetoder med fysisk aktivitet och motorik. Samtliga 

pedagoger har vi även mött någon gång under vår förskollärarutbildning.   

Validitet handlar bland annat om att forskare kan påverka sina intervjupersoner och deras 

svar, som senare kan påverka resultatet. Våra förutfattade meningar om fysisk aktivitet och 

motorik och dess betydelse kan ha påverkat litteratur- och forskningsöversikten, då vi har valt 

ut litteratur som framhäver motoriken positivt. Vi skulle ha kunnat fokusera mer på forskning 

som visar att det finns något annat som påverkar barns inlärningsförmåga än motorik.    

Annat som kan ha påverkat våra resultat är att vi som intervjuare kan påverka 

intervjupersonerna. Vid första kontakten med våra intervjupersoner berättade vi för några av 

dem om vad vi skulle intervjua om. Detta kan ha påverkat dessa intervjupersoners svar och de 
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kunde därmed förbereda sig inför intervjuerna, vilket kan leda till att vi fått ett annat resultat 

om vi inte hade berättat om ämnet.  

Validiteten berördes vid våra utskrifter av våra intervjuer. Det är viktigt att forskare har 

medvetenhet och reflekterar över de val som görs vid hantering av den information som har 

samlats in. De val som görs vid hanteringen av information kan även påverka analysen (Patel 

och Davidsson, 2003). I vår resultat- och diskussionsdel har vi försökt argumentera för våra 

tolkningar på olika sätt. Detta för att styrka trovärdigheten i vår studie. Under studien har inte 

intervjupersonerna haft möjlighet att komma med synpunkter eller att ta del av vårt resultat. 

Bryman (2002) betonar fram ett annat begrepp än validitet och det är realism. Författaren 

menar att det finns en sanning om den sociala verklighet som finns. Det är forskarnas uppgift 

att avslöja detta.  

3.5. Forskningsetiska principer 

Individskyddskravet grenas ut i fyra allmänna huvudkrav. Dessa har i uppgift att ge regler till 

förhållandet mellan forskare och forskningsdeltagare (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har tagit 

hänsyn till dess krav i våra intervjuer och vi kommer att precisera dessa krav. 

Informationskravet  

Kravet innebär att intervjupersonerna ska få vetskap om syftet med vårt arbete 

(Vetenskapsrådet, 2002). De ska även vara informerade om att deras deltagande är frivilligt 

(Bryman, 2002). Vi har gett våra intervjupersoner ett val, om de vill delta eller inte. De fick 

även kännedom om att de kan avbryta intervjun när de vill samt att de ska få information om 

vad som kommer att ingå i vår studie. De fick även information om hur och var våra 

forskningsresultat kommer att offentliggöras och läggas ut. 

Samtyckeskravet  

Detta handlar om att intervjuaren behöver ett godkännande från intervjupersonen om 

medverkan. Intervjupersonen har rätten att bestämma under vilka villkor intervjun ska ske och 

hur länge intervjun ska pågå (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga intervjupersoner valde själva 

att medverka i vår studie. De fick även bestämma under vilka förhållanden intervjuerna skulle 

ske och dess längd. Minderåriga kan få godkännande av förälder eller vårdnadshavare.  

Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet innebär att allt som berör personuppgifter och intervjumaterial 

sekretessbeläggs. Intervjuerna ska hanteras på ett säkert sätt och förvaras i tryggt förvar. 
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Intervjupersonerna ska även få vara anonyma och ingen ska kunna identifiera någon av våra 

intervjupersoner (Bryman, 2002). Våra intervjupersoner fick själva avgöra om de vill vara 

anonyma i vårt arbete. 

Nyttjandekravet  

Detta krav innebär att allt som berör intervjuerna och personerna kommer endast att används i 

vår studie i forskningssyfte. Intervjumaterialet får inte heller utlånas för affärsmässigt nyttj-

anden eller andra syften som inte är vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002). Detta fick våra 

intervjupersoner information om vid intervjutillfället 
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4. Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra intervjupersoners svar. Resultatet redovisas i en 

löpande text, där citat även vävs in från intervjuerna.  

4.1. Förskolelärarnas arbete med barns fysiska aktiviteter 

Alla pedagoger jobbar på något sätt med fysiska aktiviteter på deras respektive avdelning. Hur 

de jobbar med dessa aktiviteter är olika. Vissa förskollärare hade mycket oplanerade fysiska 

aktiviteter och tar till vara på de stunder som erbjuder till fysiska aktiviteter exempelvis 

promenader: ”De får rika tillfällen att använda sina kroppar på ett naturligt sätt”. Flertalet av 

intervjupersonerna framhäver starkt utomhusmöjligheterna och chanser till aktiviteter i 

skogen och på gården.  

Många av förskolelärarna resonerar att det är bäst att vara utomhus för att miljön och utma-

ningarna är gratis. Några exempel som intervjupersonerna ger är att barnen kan klättra, krypa, 

hoppa, gå och springa ute och rörelserna blir mer naturliga.  Barnen får genom detta en god 

grundkondition. Samtidigt får barnen öva grundrörelser och enligt vissa pedagoger blir all 

fysisk aktivitet lättare utomhus.  

Andra förskollärare planerar även fysiska aktiviteter och detta sker mest ”hemma” på 

förskolan. Många använder sig bland annat av gympa till cd-skiva. Samtidigt lyfter någon av 

intervjupersonerna att musik och sång tillsammans med rörelser går hand i hand och ger mer 

allsidiga rörelser. Många av våra intervjupersoner vill också genom fysiska aktiviteter höja 

barnens kunnande och medvetenhet om sin egen kropp. ”Barnen ska lära sig styra sin kraft. 

Har man inte utvecklat sin hjärna kan man inte styra sin kraft”. 

En av våra intervjupersoner är betydligt mer insatt i fysisk aktivitet, motorik och lärande. Hon 

har lite annorlunda tankar kring ämnet. Hon menar att fysisk aktivitet och motorik behövs för 

hjärnans utveckling. Hon har därför inrett förskolans rum med material som stimulerar fysisk 

aktivitet och lockar till rörelser. Genom lugnande musik övar hon också koncentration med 

barnen. 

4.2. Erfarenheter av fysiska aktiviteter och motoriska övningar 

Några av intervjupersonerna konstaterar att barnens fysiska aktivitet ger resultat. Barnen blir 

bland annat mer rörliga och mindre klumpiga: 
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Det finns många barn som går på tårna eller är väldigt klumpiga då de är 

lite mindre och man ser att de bygger upp sina kroppar. 

Alla pedagoger ser någon slags utveckling hos barnen och har därför en positiv syn på rörelse. 

Barnen blir friskare, gladare, lugnare och i barngruppen minskar konflikterna. En av 

pedagogerna trycker mycket på att fysiska aktiviteter utvecklar barnens sociala utveckling. 

Hon har även erfarenhet av och anser att barn med problem i skolan har något samband med 

att barnet har någon outvecklad motorisk färdighet. Samtidigt berättar en annan pedagog om 

sin son som till en början hade problem i skolan. ”När han fick sitt rörelsebehov tillfredsställt 

så funkade skolan mycket bättre för honom”. 

Pedagogerna ser samband mellan en god motorik och barns lärande och dem har alla 

uppmärksammat barnens utveckling. Vissa av pedagogerna menar att barnen klarar av att sitta 

stilla, koncentrera sig, klä på sig och spela spel. De anser alla att övning ger färdighet och att 

utvecklingen tar sin tid men att den sker genom ett medvetet arbete. En av pedagogerna menar 

att positiv förstärkning gör barnen villiga att lära. Bara glädje finns i aktiviteten så kan 

kunskap överföras.  

Att förskolan ska erbjuda en verksamhet som stimulerar barnens olika behov är alla 

pedagogerna medvetna om. Vissa av pedagogerna nämner även att förskolan ska dra sitt strå 

till stacken men det gäller även för barnens föräldrar. Dessa ska ta sitt ansvar och ha en 

stimulerande hemmiljö också. En av pedagogerna berättar att många av barnen har sin egen 

studsmatta hemma. Föräldrarna har då själva uppmärksammat att barnen fått ett förbättrat 

rörelsemönster. Pedagogerna anser, att hemmet spelar roll för barnens motoriska utveckling. 

4.3. Visioner om fysisk aktivitet 

Många av förskollärarna menar att de vill fortsätta och även bli bättre med att vara utomhus 

med barnen. Några av intervjupersonerna säger att det faktiskt ger frisk luft och ger olika 

utmaningar. En person säger att skogen räcker långt:  

Sen känner inte jag att det är ett jättestort behov av att gå till gympahallen. 

Vi gör det ju någon gång ibland men näee jag tycker det är rätt så bra där 

vi är i skogen och får frisk luft samtidigt. 

Däremot berättar några av intervjupersonerna att de vill ha mer tillgång eller utökad tid till 

gympasal och simhall. Då blir det mer inplanerad aktivitet och barnen får testa på nya 
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material som inte finns på förskolan. Samtidigt anser en av förskollärarna att det behövs mer 

personal för att genomföra, planera aktiviteter och lämna förskolan. Med mer personal finns 

större möjlighet till att ge sig iväg på ett annat sätt. Någon av intervjupersonerna vill ha en 

stor lekhall inomhus där barnen kan röra sig. Några av dem vill även ha öppnare ytor på 

förskolorna. ”Ytorna är ju viktiga känner jag, mycket golvytor (…). Barn behöver golvytor”. 

En annan vision som en av personerna har är att rummen ska vara mer ljuddämpande. En 

annan vill att musik och rörelse ska ta större plats. Hon anser att det är lättare att komma 

igång med barns rörelser med musik.  

Till sist har förskollärarna delade meningar kring utnyttjandet av material. Någon av dem vill 

ha mer material till sin avdelning. En annan menar att det är mycket upp till förskollärarna 

vad som görs med det material som man har. Ytterligare en av pedagogerna anser att det inte 

behövs mycket olika material utan fokus ska istället ligga på att köpa in en eller två saker som 

istället räcker till fler barn. Detta för att barn påverkar varandra och många vill samtidigt leka 

med samma sak: 

(…) jag är inte så mycket för material egentligen, jag tror att vi istället kan 

bli tvärtom, att vi kan ha för mycket material (…).  

Sedan finns det ännu en åsikt om detta och denne person menar att förskolan inte ska ha 

mycket saker eller leksaker på varken golv, väggar eller hyllor. Orsaken är den att det skapar 

för många sinnesintryck för vissa barn. Det blir då svårt för de barn att sortera bort vad de vill 

se och inte. Det kan skapa ett kaos i deras hjärnor och det kan leda till stress hos barnen.   

4.4. Förskollärarnas fokus och intresse  

Under våra intervjustunder frågade vi även om intervjupersonerna trodde att det kunde vara 

fokusen och intresset som förskollärarna lägger på barnet som ger ökad effekt och inte den 

fysiska aktiviteten. Detta fanns det skilda tankar om. Några anser att det är både och. Aktivi-

teterna har betydelse. Det måste samtidigt vara roligt men förskolläraren måste vara där och 

peppa och pusha på barnen. En av pedagogerna anser att fokusen spelar stor roll och är mer 

väsentlig än själva fysiska aktiviteterna. ”Har vi inte fokus på barnen eller förstår vad de vill 

eller behöver har vi inget här att göra”.  
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En av intervjupersonerna anser att det inte är fokusen som förskolläraren lägger på barnet som 

är det viktigaste. Hon menar att barns vilja kan stärka och påverka barns utveckling. ”Men 

utan motorisk träning blir det inte bra!”. Samtidigt menar pedagogen att ”man inte bara kan 

hoppa över motoriken och tro att det går över för det gör det inte”. Hon menar på att:  

”den måste vara med på ett eller annat sätt. (…) Har man inte de grund-

läggande övningarna speglar detta sig på något sätt. En brist uppkommer 

på ett eller annat sätt senare”. 

4.5. Förskollärarnas syn på miljöns betydelse 

Det är viktigt att ha en lek – och lärande miljö, det är här barnen lär sig och alla förskollärarna 

är överens om detta. Miljön ska ge utmaningar till barnen, därför bör det inte finnas ”färdiga 

skolgårdar”. Det ska vara en miljö som ger barnen utrymme till att använda sin fantasi. En av 

förskollärarna nämner att det beror på hur läraren använder miljön. ”Mycket beror på vad 

man har och vad man gör med det”.  

Även en annan av förskollärarna menar att det är viktigt att vara lyhörd. Lyssnar vi till barnen 

och är uppmärksamma kan vi ge barnen en bra miljö att vistas i. Hon menar även att har 

barnen spring i benen då är inte inomhus rätt plats att vara på. Det är på så vis betydelsefullt 

att kunna vara flexibel men även att ha tillgång till en utomhusmiljö. ”Miljön blir bara en 

miljö om vi som förskollärare inte gör något utav den”. En av personerna anser att miljön ska 

anpassas efter barnen. Hon menar att det ska finnas öppna golvytor där barnen kan få röra sig 

fritt. Hon vill heller inte ha för mycket bilder eller annat på väggarna då hon är medveten om 

att det kan ge barn för mycket sinnesintryck. 

4.6. Förskollärarnas syn på lekens betydelse 

”Barn som inte kan leka blir ju inte hela människor (…)”. Samtliga intervjupersoner anser att 

leken är betydelsefull och behövs i förskolan. Några anser att lek och rörelse hör ihop. Sam-

tidigt anser en av pedagogerna att leken är viktig eftersom barnen bearbetar sin verklighet i 

den. Vissa menar att genom fysiska aktiviteter klarar barn lättare av att sitta stilla och 

koncentrera sig på det dem gör just då. Exempelvis klarar de av att sitta stilla och spela färdigt 

spelet. En annan sak som berörs under några av intervjuerna är att gör inte förskollärarna 

aktiviteterna roliga tappar man barnen. De anser att de måste göra det intressant för barnen 

och göra det på ett lekfullt sätt. I förskolan bör man även ta hjälp av barnens intresse och utgå 
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ifrån det. En av intervjupersonerna ser positivt på utomhusleken. ”Bra utomhuslek stimulerar 

ofta till många andra lekar”. 

4.7. Sambandet fysisk aktivitet/motorik och lärande/ utveckling 

Förskollärarna har uppmärksammat samband mellan dessa centrala begrepp och anser att de 

går hand i hand. De menar att barn måste göra för att förstå och lära sig. En pedagog menar att 

i all inlärning måste barn få göra själva annars lär dem sig inte:  

Vad vi än gör så måste barnen få göra själva, känna på eller man kan inte 

bara säga att den här saken är tung och den här är lätt. De måste få känna 

och göra och våga och lyfta och så.  

Har människor inte kroppen med sig blir det svårt att lära sig. Någon av personerna menar att 

det är viktigt att ha kontroll över sina rörelser för att få en god inlärning. En annan av 

intervjupersonerna lyfter återigen utomhusaktiviteterna. ”När barn är ute och rör på sig kan vi 

lära oss mycket”. En förskollärare menar att barn lär sig begrepp genom rörelse, bara det 

enkla som att göra en fingerlek. Sång och rörelse finns med och barnen lär sig fingerleken och 

dess innebörd. En annan pedagog menar att ”har du inte grovmotoriken så har du inte 

finmotoriken”. Samtidigt menar hon att barn som inte fått utlopp för sin grovmotorik kan ha 

svårt inte sitta still. ”Det ska finnas en bra balans mellan dem”.  

4.8. Sammanfattning  

Vår studie visar att alla våra intervjupersoner arbetar aktivt med motorik genom bland annat 

fysiska aktiviteter och övningar som stimulerar människans sinnen. Pedagogerna anser att all 

rörelse är motorik och använder sig gärna av musik. Pedagogerna tog även upp i intervjuerna 

att mycket av den fysiska aktiviteten sker i det spontana. De framhäver att förskolor ska ta 

tillvara på utomhusmöjligheterna och använder därmed både gården och skogen. Det ger rika 

tillfällen till fysiska aktiviteter.  

Fysiska aktiviteter har gett förskollärarna positiva erfarenheter och resulterat i, enligt förskol-

lärarna, att barnen mår bättre och är friskare. Barnen får bättre kroppsmedvetenhet och 

intervjupersonerna anser att fysisk aktivitet påverkar barnens inlärningsförmåga. I 

intervjuerna tog förskollärarna upp att de har erfarenheter av att det sker en social utveckling 

hos barnen genom fysisk aktivitet.   

20 
 



Pedagogerna vill utveckla sitt arbete med rörelse och fysisk aktivitet på olika sätt. Dock är det 

flera av intervjupersonerna som är nöjda med de möjligheter och material som finns till 

fysiska aktiviteter på förskolorna. Trots detta är större ytor och tillgång till gympahall ett 

önskemål. De använder sig av de möjligheter som erbjuds runtomkring förskolorna. I 

intervjusvaren fann vi även att pedagogerna ville öka personalgrupp för att kunna gå ifrån 

förskolans verksamhet och ge mer tid till varje enskilt barn.  

Samtliga förskollärare ser relationer mellan fysiska aktiviteter/motorik och lärande/utveck-

ling. De betonar att barnen blir rörligare och på längre sikt kan de sitta ner och koncentrera 

sig. Barnen utvecklar även en god fysik. De menar att barn behöver göra för att lära. 
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5. Analys 

I denna del av vår studie kommer vi att reflektera över våra resultat och relatera dem till våra 

frågeställningar och forskningslitteratur.  

5.1. Arbete med fysisk aktivitet och motorik  

Vi konstaterar att pedagogerna anser att all form av rörelse är motorikträning, exempelvis 

promenader. De beskriver även planerade aktiviteter där barnen får bland annat hoppa, rulla 

och åla. Genom rörelse lär barnen sig lättare vilket både pedagoger och olika forskare som 

exempelvis Langlo Jagtøien (2002) är eniga om. Rörelse sker inte bara i förskolan utan även i 

hemmen. Pedagogerna anser att föräldrarna har en viktig roll i barnets motoriska utveckling. 

Både Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) samt Ericsson (2005) betonar att barns 

rörelseutveckling påverkas av deras hemförhållanden. 

Alla våra intervjupersoner har en viss medvetenhet om barns fysiska aktivitet och motorik. De 

anser att motorik har betydelse för barn. Motorik är en viktig del i förskolornas vardag. De 

verksamma pedagogerna är medvetna om begrepp, betydelsen av exempelvis grov- och 

finmotorik samt automatiserade rörelser. Dock uppfattar vi att större delen av pedagogerna 

har ingen fördjupad kunskap om motorik, när det gäller exempelvis hjärnans utveckling och 

det centrala nervsystemet. Ingen av våra intervjupersoner betonar något om de fyra motoriska 

utvecklingsfaser. Detta kan eventuellt betyda att de betonar miljön istället för arvet precis som 

bland annat Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) gör. Intervjusvaren redogör även för 

att motorik tränas överallt och hela tiden vilket visar tydligt på att miljön är en central del i 

arbetet med motorik.  

Adler och Adler (2006) beskriver att det är sinnena som sätter igång lärandet. Det är inte 

många av våra intervjupersoner som berör detta. En av intervjupersonerna framhäver dock 

detta starkt och arbetar aktivt med det. Både Langlo Jagtøien m.fl. (2002) samt vår 

intervjuperson anser att ju färre sinnen som används desto bättre är det för lärandet men enligt 

Adler och Adler (2006) lär sig barnen mest då flera sinnen är igång. Vår intervjuperson syftar 

på att ju fler sinnesintryck som barnen får desto svårare är det för dem att sortera bort vad de 

vill se och inte se.  
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Pedagogerna anser att motorisk träning har betydelse och kräver träning. Vilket är ett av 

skälen till att de arbetar mycket med motorikövningar. Sigmundsson och Vorland Pedersens 

(2004) hävdar att det krävs mycket övning för att besitta motoriska färdigheter. Samtidigt 

betonar en av våra intervjupersoner att utan motorisk träning blir det inte bra utan motoriken 

behövs för att eventuellt hindra följder utav en outvecklad motorik.  

5.2. Erfarenheter av fysisk aktivitet  

Förskollärarna konstaterar att en god motorik förbättrar barnens inlärningsförmåga. Inlärning 

handlar inte bara om att kunskaper tillägnas utan barnet får kunskap om sin egen kropp och 

lär känna sina egna begränsningar. Ett annat ord för detta är kroppsmedvetenhet. Pedagogerna 

upplever att fysiska aktiviteter utvecklar barnens kroppsmedvetenhet. Samtidigt har två av 

förskollärarna erfarenheter av att barns psykiska välmående stimuleras och påverkas positivt. 

Barn blir piggare, gladare och friskare av fysisk aktivitet.  

Lek och musik stimulerar till rörelse och förskollärarna menar att det är en bra pedagogisk 

metod att använda sig av i arbetet med motorisk träning. I intervjusvaren betonas ofta att 

motorisk träning bör ske på ett naturligt sätt för barnen, där lek anses vara en del i barnens 

vardag och något som ska utnyttjas i förskolan. Leken är ett sätt för barn att utöva sina 

rörelser naturligt (Stenberg, 2007). Det är därigenom som barns utveckling- och 

inlärningsprocesser växer. Barnet utvecklar nya färdigheter, både socialt och emotionellt 

genom att leka (Langlo Jagtøien m.fl. 2002).  

Några av våra intervjupersoner tillsammans med Ericsson (2003) menar att fokus, 

uppmärksamhet och intresse kan vara en bidragande faktor och ge ökad inverkan på lärande 

hos barnen. Vilket betyder att den fysiska aktiviteten och motoriska träningen inte behöver 

vara grundläggande för en god inlärningsförmåga. Ericsson (2003) menar att barnets 

motivation höjs genom pedagogens uppmärksamhet. Enstaka av de tillfrågade pedagogerna 

anser att fokus och intresse har större betydelse än de fysiska aktiviteterna. Många av 

förskollärarna betonar vikten av att ha aktiviteter och menar att de måste finnas där som en 

hjälpande hand. Skogen och utomhusmöjligheterna stimulerar barnen till rörelse och anses 

vara en god miljö för att utföra fysiska aktiviteter. Även barnets egen vilja kan vara avgörande 

och påverka deras utveckling.  
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5.3. Utveckla arbetet med fysiska aktiviteter 

Pedagogerna är enligt vår tolkning, i stort sett, nöjda med sin verksamhet som den ser ut idag. 

Det är få visioner som framträder kring arbetet med fysiska aktiviteter. Majoriteten av 

pedagogerna vill ha tillgång till större ytor inomhus samt ha tillgång till andra lokaler som 

erbjuder nya intresseväckande redskap. Möjligtvis anser intervjupersonerna att nya situationer 

och aktiviteter stimulerar till nya rörelser och bidrar till en god utveckling hos barnen . Langlo 

Jagtøien m.fl. (2002) hävdar dock att barn utvecklas med tiden oavsett vilken miljö de 

befinner sig i. Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) menar däremot att miljön är den 

enda möjligheten till att förbättra barns motoriska utveckling. Läroplanen Lpfö 98 (2010) 

beskriver miljön som en trygghet för barnen som samtidigt ska utmana och locka barnen till 

lek. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande hos barnen.  

5.4. Relation mellan motorik och lärande 

Ericsson (2005) hävdar att verksamma pedagoger tycks se ett samband mellan motorisk 

träning och barns koncentrations- och inlärningsförmåga. Det visade sig att våra intervju-

personer såg märkbara skillnader och positiva effekter av sitt arbete med fysiska aktiviteter. 

Barnen blev mer rörligare och mindre klumpigare, vissa barn klarade även till slut att sitta 

stilla och koncentrera sig. Pedagogerna påstår även att barn måste få göra för att förstå och 

lära sig. Ericsson (2005) konstaterar att rörelse har betydelse för hur vi utvecklas som 

människor. Dessutom får vi ökade kunskaper om vår omgivning genom rörelse. Genom 

tolkningen av intervjusvaren framkommer det att barnen utvecklar en god fysik. Däremot 

menar Ericsson (2005) att det finns alldeles för få vetenskapliga studier som bekräftar att 

motorisk träning stimulerar och förbättrar barns inlärningsförmåga. Emellertid kan barn med 

motoriska svårigheter få det svårt i skolan eftersom att de inte kan delta på samma villkor i 

olika fysiska aktiviteter (Elbro, 2006). 
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6. Diskussion 

I diskussionen som följer kommer vi att föra ett resonemang kring vår valda metoddel. För-

utom detta kommer vi också att resonera kring vår analysdel. Vi kommer att diskutera fortsatt 

forskning kring fysisk aktivitet, motorik och lärande.  Avslutningsvis finns det en samman-

fattning om de mer väsentliga delarna av vår diskussion.  

6.1. Metoddiskussion 

Vårt val av intervjupersoner byggde på vår kännedom om deras arbete med fysiska aktiviteter. 

Vi förväntade oss att få ett resultat som visade skilda åsikter då vissa av pedagogerna arbetar 

medvetet med motorisk träning och somliga inte. Tanken med vårt urval var att det skulle ge 

oss olika synvinklar och en bred bild av pedagogernas erfarenheter och förhållningssätt. 

Intervjuerna genomfördes på respektive förskola då vi är medvetna om att intervjuer kan 

kännas obekväma. Dessutom är pedagogernas förskolor en trygg miljö för dem. Vi valde att 

intervjua tillsammans för att få god kvalité på intervjuerna. Under intervjutillfällena valde vi 

att spela in samtalen via datorn. Vår förhoppning var att lägga all fokus och koncentration på 

vår intervjuperson och på våra frågeställningar. Tyvärr ger inte inspelade intervjuer någon 

bild av personens gester och mimik som kan ha betydelse för studien. I svaren framkom att 

intervjupersonerna var medvetna om att fysiska aktiviteter har betydelse för barns motoriska 

utveckling. Vi hade kanske inte fått liknande svar om urvalsgruppen hade varit annorlunda.  

Vår önskan med studien var att skapa oss en fördjupad förståelse för hur verksamma 

förskollärare arbetar med fysiska aktiviteter. Intervjupersonernas resonemang kopplades till 

vår forskningslitteratur för att ge oss en insikt i ämnet. Vi valde att använda oss av en 

hermeneutisk forskningstradition och en kvalitativ forskningsansats vilket vi ansåg bidrog till 

en god kvalité i vår arbetsprocess. Vi anser att vår förkunskap inom ämnet har underlättat vår 

tolkning av intervjupersonernas svar. Det har under hela arbetet varit vår uppgift att göra 

pedagogernas budskap begripligt och hitta det som är väsentligt för studien. Validiteten ser vi 

som delvis hög då vi har fått konkreta svar på våra frågeställningar samtidigt anser vi att sex 

personer är för lite, för att ge ett perspektiv på förskollärares arbete med fysiska aktiviteter. 

6.2. Resultat och analysdiskussion 

Ericsson (2005) anser att all slags rörelse har betydelse för människans utveckling. Vi är 

införstådda i och anser att förskolans verksamhet ska ge alla barn möjlighet till fysiska 

aktiviteter. Många gånger har vi uppmärksammat att barnen blir glada av att röra på sig vilket 
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ger dem positiva erfarenheter av rörelse. Dessutom visar intervjusvaren att ett medvetet arbete 

med fysiska aktiviteter utvecklar barnens motorik. Enstaka pedagoger beskrev vilken 

betydelse hjärnan och nervsystemet har för barns motorik och lärande. Genom studien har vi 

uppfattat att hjärnan och nervsystemet är själva kärnan i arbetet med fysiska aktiviteter. 

Rörelser sätter igång nervtrådarna mellan hjärnhalvorna vilket utvecklar signalsystemet. Vi 

tror på ett samband mellan fysisk aktivitet/motorik och lärande/utveckling men vi har fått 

förståelse genom studien att det sker mer indirekt mellan varandra.  

Vi reagerade på de två olika åsikterna som Langlo Jagtøien m.fl. (2002) och Adler och Adler 

(2006) samt en av våra intervjupersoner hade om sinnenas betydelse. Sinnena verkar ha olika 

påverkan på människan. Vi har därför fått uppfattningen om att fysisk aktivitet handlar inte 

bara om det människan gör med kroppen, utan det finns andra saker som medverkar till en 

större utveckling hos barnen. Det är positivt att verksamheten utformas så att alla barn kan 

utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Dock anser vi att det behövs mer vetenskaplig 

forskning inom detta område som bevisar om något sätt är bättre än det andra.  

Med denna undersökning som bakgrund anser vi att barn behöver dels träna och öva för att 

utveckla sin motorik, samtidigt vill vi peka på att barn behöver uppnå en viss mognad innan 

de kan utföra en speciell rörelse. Vissa forskare pekar på att barnet följer en förutbestämd 

utvecklingsfas och andra menar att miljön och träning kan påverka barnets motoriska 

utveckling. Vi tror att det krävs en samverkan däremellan, de är beroende av varandra för att 

barnet ska få en god utveckling. 

Intervjusvaren visade att många av pedagogerna var nöjda med deras arbete kring fysiska 

aktiviteter. Vi har uppfattat att idrottshallen inte är lika attraktiv längre utan liknande 

möjligheter kan hittas inom förskolans räckhåll. Detta ser vi positivt, som några av 

pedagogerna vinklar, att det blir vad man gör det till. Vi anser även att om det finns tillgång 

till idrottshall bör förskolor ta chansen. Barnen får därmed nya erfarenheter och upplevelser 

av fysiska aktiviteter.       

Langlo Jagtøien m.fl.(2002) har åsikten om att barns utveckling sker oavsett miljö. Vi vill 

framhäva att det är viktigt att barn får möta olika miljöer, material och aktiviteter för att 

utvecklas så mycket som möjligt. En varierad miljö ger fler utvecklings möjligheter. 

Förskolan bör därför sträva efter att varje barn får testa på och uppleva olika aktiviteter.    
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Vi anser att det finns ett samband mellan fokus och fysiska aktiviteter. En god motorik nås 

genom träning. All slags träning kräver i sin tur motivation som endast kan skapas av 

individen tillsammans med stöd från människor i omgivningen. Därmed håller vi inte med 

Ericsson (2003) då hon menar att det kan vara fokusen och intresset som ökar barns 

utveckling. Vi anser att både fokus och aktiviteter behövs.  

6.3. Sammanfattning av diskussionen 

Denna studie har visat att det krävs ett medvetet arbete inom förskolan med fysisk aktivitet 

och motorik. Eftersom att träning ger färdighet. Detta har vi fått förståelse för genom 

intervjupersonerna. Samtidigt har vi själva fått insikt om att människor behöver göra för att 

lära.  

Vi har sett tydligt att sambandet mellan fysisk aktivitet, motorik och lärande påverkar 

varandra indirekt. Därmed anser vi att sambandet mellan fysisk aktivitet/motorik och lärande-

/utveckling förekommer. Sedan har vi även fått förståelse om att olika faktorer påverkar barns 

motoriska utveckling och inlärningsförmåga. Då syftar vi bland annat på sinnena, moti-

vationen hos barnen, träningen och miljön runtomkring.  

Fysisk aktivitet, motorik och lärande anser vi är väldigt intressant och denna studie kan vara 

en början till något mycket större. Många kan ta till sig ämnet och forska vidare. Avslut-

ningsvis har vi fått en uppfattning om att fysisk aktivitet och motorik är både bra och nyttigt. 

6.4. Fortsatt forskning 

Vår studie har gett oss nya tankar och funderingar som förhoppningsvis väcker ett intresse hos 

andra till ett fortsatt arbete. En önskan är att forska vidare för att hitta belägg som styrker 

sambandet mellan motoriken och lärande. En annan är att söka efter någon/något som 

motsäger sig motorikens betydelse för barns lärande. Vi menar då att resultaten kan jämföras 

vilket kan visa det tillvägagångssätt som gynnar barnens inlärningsförmåga mest. Vi kan 

konstatera att det behövs en mer fördjupad vetenskaplig studie för detta. Det kan göras genom 

en observationsstudie under en längre tid. Samtidigt hade det varit intressant att observera ett 

antal förskolor som arbetar medvetet samt omedvetet med motorik. Därefter följa vissa 

förskolebarn under de tidiga skolåren och se hur deras lärandesituation ser ut.   

En ytterligare kommande forskning kan vara att studera olikheterna/likheterna mellan flickor 

och pojkars motoriska utveckling. Vi lade märke till under vår arbetsprocess att vissa av våra 
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intervjupersoner noterat skillnader mellan könen. Vår hypotes är att killar har bättre fysik än 

flickor i förskolan.  

En annan dimension på vidare forskning skulle kunna vara att arbeta med barn i grundskolan 

som har bland annat koncentrationssvårigheter. Arbetet med barnen skulle fokuseras på 

motorikträning för att se om barnen sedan gör framsteg i skolsituationen. Denna forskning 

skulle bekräfta för oss att motoriken har betydelse.    
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Bilaga A 

 

Intervjuguide 

 

1. Berätta för oss hur du arbetar med fysiska aktiviteter med barnen på din avdelning 

2. Kan du berätta om dina erfarenheter av dessa aktiviteter 

3. Berätta om hur du skulle vilja arbeta med fysiska aktiviteter om du fick fria 

händer(drömmar och visioner) 

4. Vad anser du, kan man se några samband å ena sidan fysisk aktivitet och motorik och andra 

sidan lärande och utveckling?  

 

 



Bilaga B 

 

Kompletterande material under intervjuerna: 

 

Fysisk aktivitet/Motorik ↔ Lärande/Utveckling 
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