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Abstrakt

 Bettina Bengtssson & Linda-Marie Bergengren

Att utveckla och stimulera barns motorik
 En kvalitativ studie om förskollärares syn på motorik i förskolan.

Development and stimulation of children´s motor function
A qualitative study of the pre-school teacher´s view on childrens motor function at pre-
school.

Antal sidor: 39

Studiens  syfte  är  att  undersöka  hur  åtta  förskollärare  ser  på  motorikens  betydelse  för 
förskolebarns utveckling och lärande. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Vilket syfte 
har verksamma förskollärare med att träna barns motorik? På vilket sätt används miljön för att  
ge barn stöd och stimulans i sin motoriska utveckling? På vilket sätt används motoriken i 
förskolan  för  att  främja  inlärning?  Tidigare  forskning  visar  att  motorisk  aktivitet  i  
barndomen ökar förutsättningarna för en fortsatt god hälsa. Motoriken anses ha betydelse för 
kommunikationen  och  det  sociala  samspelet.  Motoriska  problem  kan  leda  till  sociala 
svårigheter som uteslutning eller mobbning. Forskarna är eniga om vikten av att rörelser 
automatiseras för att underlätta inlärning. Forskning tyder även på att många delar av vår  
motorik  måste  tränas  upp.  I  studien  presenteras  mognadsteorier  respektive  teorier  om 
miljöns påverkan på den motoriska utvecklingen. Undersökningen bygger på en kvalitativ 
forskningsansats med intervjuer som insamlingsmetod. Resultatet visar att förskollärarnas 
syfte  med motorikträning  är  att  stärka  såväl  fysiska  egenskaper  hos barnet  som att  öka 
barnets självbild och kroppsuppfattning. Förskollärarna betonar även vikten av att förbereda 
barnen inför skolstarten.  Hos alla förskollärarna sker ett dagligt arbete med att stimulera och 
utveckla barns motorik genom både planerade och spontana aktiviteter. Utomhusmiljön lyfts  
fram  som särskilt  betydelsefull  eftersom  den  ger  en  varierad  motorikträning.  Vidare  är  
förskollärarna eniga motorikens betydelse för det sociala samspelet.  Förskollärarna önskar 
få en större kunskap om ett eventuellt samband mellan motorik och inlärning. 

Nyckelord: motorik, rörelse, förskola, fysisk aktivitet, inlärning.  
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
De ökade kraven på vad barn ska möta i förskolan påverkar både den pedagogiska 

miljön och den pedagogiska verksamheten.  Mängden material  och läromedel  som 

ska  stimulera  och  utmana  förskolebarn  i  deras  utveckling  och  lärande  har  ökat 

kraftigt  och  de  fysiska  utrymmena  har  därmed  minskat.  En  trend  som  blir  allt 

vanligare  i  förskolors  inomhusmiljöer  är  att  skapa  mindre  rum  i  de  befintliga 

rummen med hjälp av ett avdelande möblemang. Detta innebär dock att det blir en 

begränsning i barnens tillgång till fria lekytor och rörelseutrymme.  För att följa med 

i  samhällets  utveckling  används  ny  teknik  och  digitala  läromedel  i  allt  större 

utsträckning  i  förskolors  verksamheter.  En  stor  del  av  dessa  medel  främjar 

stillasittande och kan vara en bidragande faktor till att barn idag rör sig mindre än 

tidigare.  Ökade  säkerhetskrav  gällande  utomhusmiljön  leder  till  att  många 

förskolegårdar byggs om och förändras från naturmiljöer, som erbjuder en mångsidig 

träning av barns motorik, till en mer planerad miljö med lekutrustningar som ofta ger 

en mer ensidig motorikträning. Stora barngrupper gör att många förskolor undviker 

att  lämna  förskolegårdarna  vilket  innebär  att  variationen  i  rörelseaktiviteterna 

begränsas även utomhus. 

Samtidigt finns ett stort samhälleligt intresse för att tidigt lägga grunden till en god 

hälsa och livsstil. Allt fler förskolor har börjat profilera sig genom en hälso- eller 

rörelseinriktning. Det finns ett rikt utbud av gymnastikprogram och koncept för ökad 

rörelse i förskolorna. Det verkar därmed finnas en allmänt positiv inställning till att 

barn  bör  få  goda  möjligheter  till  fysisk  aktivitet  i  förskolan.  Förskollärarnas 

bakomliggande syften med motorikträningen är däremot inte lika uttalade. Det kan 

finnas en risk att fokus ligger på att barnen rör sig, men inte på hur de rör sig eller 

varför  de  bör  röra  sig.  Om  det  endast  sker  spontana  rörelseaktiviteter  kan 

möjligheterna för utveckling och lärande minska då många barn behöver stöd för att 

våga  ta  sig  an  nya  utmaningar.  Finns  det  däremot  tydliga  syften  och  långsiktig 

planering bakom aktiviterna ökar möjligheterna för utveckling och lärande. 
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Vi vill i denna studie synliggöra åtta förskollärares syn på motorik i förskolan samt 

deras syften med att stimulera och utveckla barns motorik. Vi vill särskilt belysa om 

deras syften handlar om att träna muskler och stärka goda, fysiska egenskaper eller 

träna  hjärnan  och  underlätta  inlärning.  Vi  kommer  även  att  fördjupa  oss  i 

förskollärarnas tankar kring miljöns betydelse för barns motorikutveckling. 

1.2 Definitioner av centrala begrepp

1.2.1 Motorik
Med begreppet motorik avses ”[…] alla funktioner och processer som hjälper till att 

styra  och  kontrollera  våra  kroppsliga  rörelser”  (Langlo  Jagtøien  m.fl.,  2002:60). 

Motorik delas  vanligen in i  grovmotorik respektive  finmotorik.  Med grovmotorik 

avses rörelser med stora muskelgrupper nära kroppens centrum som armar och ben. 

Med  finmotorik  avses  de  mer  precisa  rörelser  med  muskelgrupper  långt  ifrån 

kroppens centrum som händer, fötter och ansikte (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 

2004).

1.2.2 Motorisk utveckling 
Med begreppet motorisk utveckling avses ”en förändring i motoriskt beteende över 

tid” (Langlo Jagtøien m.fl., 2002:60). Författarna beskriver hur denna förändring kan 

vara  såväl  kvalitativ  som  kvantitativ  vilket  innebär  att  tillägna  sig  helt  nya 

färdigheter eller förbättra och förfina befintliga färdigheter. 

1.2.3 Motoriska problem
Motoriska  problem  är  ett  vitt  begrepp  som  kan  innebära  ”allt  från  fullständig 

frånvaro av rörelser till  rörelser som uppfattas som klumpiga eller föga effektiva” 

(Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004: 20). I denna studie syftar begreppet  på 

den  senare  kategorin,  det  vill  säga  rörelser  som  anses  vara  klumpiga  och 

otillfredsställande.  
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1.2.4 Perception
Med begreppet perception avses ”att med sina sinnen rätt kunna tolka sin 

omgivning” (Flinck & Moberg, 1997: 41). Perceptionen kan vara visuell, auditiv, 

taktil, kinestetisk och vestibulär. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING
Följande  kapitel  redogör  för  studiens  syfte  och  på  vilket  sätt  syftet  ska  uppnås. 
Därefter presenteras studiens frågeställningar.

Syftet med föreliggande uppsats är att få en fördjupad förståelse för hur förskollärare 

arbetar med att utveckla och stimulera barns motorik samt vilket syfte förskollärarna 

har  med  motorikträningen.  Kunskap  kring  detta  ska  uppnås  genom  att  åtta 

verksamma förskollärare intervjuas. Efter intervjuerna analyseras resultaten utifrån 

teorier från tidigare forskningsresultat. På så vis ämnar uppsatsen besvara följande 

frågeställningar:

• Vilket syfte har verksamma förskollärare med att träna barns motorik?

• På vilket sätt används miljön för att ge barn stöd och stimulans i sin 

motoriska utveckling? 

• På vilket sätt används motoriken i förskolan för att främja inlärning?
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I  följande  kapitel  redogörs  för  tidigare  forskning om motorikens  betydelse  ur  ett 
hälsoperspektiv  samt  ur  ett  socialt  perspektiv.  Vidare  lyfts  några  dokumenterade 
effekter av motorikträning. Därefter presenteras forskningsresultat kring ett samband 
mellan motorik och skolprestationer.  Kapitlet avslutas med en kort redogörelse för 
aktuell forskning med inriktning på neurovetenskap och pedagogik. 

3.1 Motorikens betydelse ur ett hälsoperspektiv
Som Ericsson  (2005)  betonar  har  motorisk  aktivitet  stor  betydelse  för  hälsa  och 

välbefinnande. Att vara fysiskt aktiv minskar riskerna för att drabbas av sjukdomar 

som diabetes och fetma. Berg (2008) tar upp hur fetma i barndomen kan öka risken 

för hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet oavsett vikten som vuxen. Berg belyser 

även hur fysisk aktivitet ger vissa positiva effekter för att motverka depression och 

oro.  Detta  kan förklaras  av  att  självkänslan  ofta  stärks  av  motorikträning.  Enligt 

Lindèn (2006) har antalet överviktiga barn blivit sex gånger fler de senaste tjugo åren 

och barn  drabbas  idag  av  vällevnadssjukdomar  som har  ett  direkt  samband  med 

fysisk  inaktivitet  och  som  normalt  drabbar  äldre  personer.  Lindèn  har  följt 

Bunkefloprojektet  som är  ett  forskningprojekt  i  vilket  effekterna  av  ökad  fysisk 

aktivitet  hos skolbarn har studerats.  Han konstaterar att en tydlig effekt av fysisk 

aktivitet  hos  barn  är  ökad  benmassa  vilket  förebygger  benskörhet.  Kramer,  från 

Illinos University,  som är en av de ledande forskarna av träningseffekter har med 

sina medarbetare visat  i  flera studier att  konditionsträning ökar aktiviteten i  både 

frontalloben och parietalloben (Klingberg, 2011). I frontalloben finns rörelsecentrum 

som kontrollerar alla viljestyrda muskelrörelser och i parietalloben finns bland annat 

känsel,  öga-handkoordination  och  rumsuppfattning.  Sigmundsson  &  Vorland 

Pedersen (2004) framhåller att allmänhälsan hos barn med motoriska problem ofta är 

sämre än hos andra. Det beror troligen på att  motoriska problem förknippas med 

andra problem som dålig självbild och sociala  svårigheter.  Det finns dock, enligt 

författarna,  inte  några  dokumentationer  på  att  motoriska  problem  orsakar  andra 

problem.  Däremot  finns  det  indirekta  samband  eftersom  barn  med  motoriska 

problem ofta bär på en dålig självkänsla. 
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3.2 Motorikens betydelse ur ett socialt perspektiv
Williams m.fl. (2000) redogör för det sociala samspelets betydelse. Som de tar upp 

utgår såväl Piaget som Vygotskij från att lärande sker i ett socialt sammanhang där 

interaktion  och  kommunikation  är  av  stor  vikt.  Vygotskij  betonar  särskilt 

kommunikationens  och lekens  betydelse.  Denna syn på lärande genomsyrar,  som 

författarna vidare poängterar, även modern forskning samt aktuella styrdokument för 

förskola och  skola. Granbom (2011) lyfter  fram hur  både lärare och föräldrar  ser 

social kompetens som en av de viktigaste färdigheter som barn bör förberedas i inför 

skolstarten. I samspelet med andra är motoriken nödvändig eftersom kommunikation 

består av exempelvis  miner, talat språk och kroppsspråk (Kadesjö, 2008). En god 

perception behövs för att  kunna avläsa och tolka ansiktsuttryck eller  uppfatta vad 

någon säger. Granbom beskriver hur ”Barnens möjligheter till samarbete underlättas 

av fysisk närhet samt visuell kontakt” (2011:41).  Kadesjö beskriver hur barn med 

motoriska  problem  ofta  drabbas  av  osäkerhet  och  dålig  självuppfattning.  Vid 

misslyckanden  kan detta  innebära  att  barnet  undviker  vissa  moment  och därmed 

uteblir  träning  och  problemen  kvarstår.  Ericsson  (2005)  tar  upp  hur  motoriska 

problem även kan leda till att barn utesluts ur lekar och därmed går miste om den 

sociala gemenskapen. Uteslutning kan även, som Ericsson understryker, i vissa fall 

även leda till mobbning.  

3.3 Effekter av motorisk träning
Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) belyser hur den motoriska utvecklingen samt 

rörelsernas kvalitet påverkas av barnets tidigare rörelseerfarenheter. Barn som tränar 

sin motorik får erfarenheter som ökar kroppsmedvetenheten samt ett rikare spektrum 

att  använda sig av i leken. Även  Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) lyfter 

fram motorikträningens betydelse genom att hänvisa till Hopkins & Westras studier 

från 1998 som visar att bestämda träningsprogram som genomförts på västindiska 

barn visar positiva resultat som pekar på att träning påskyndar utveckling. När det 

gäller  motoriska  problem menar  författarna  att  dessa  inte  växer  bort  utan  måste 

avvecklas genom träning. Holle (1987) har i sin forskning kommit fram till att en del 

inlärningssvårigheter,  som skrivförmågan,  skulle  kunna undvikas  genom en tidig, 

medveten  motorikträning.  Hon  betonar  vikten  av  att  barnet  tränas  enligt 

utvecklingsfasens  ordningsföljd  samt  att  rörelserna  automatiseras.  Kadesjö (2008) 
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hävdar dock att det saknas vetenskaplig grund för att påstå att läsinlärning eller andra 

inlärningssvårigheter försvinner genom en specifik motorikträning. Däremot menar 

Kadesjö att träningen kan upplevas som rolig vilket leder till att barnet stärker sin 

självbild  och  att  detta  orsakar  de  positiva  effekterna.  Vikten  av  att  rörelser 

automatiseras verkar de flesta forskare vara överens om eftersom dålig automation 

kan  leda  till  att  barnet  får  svårt  att  följa  med  i  undervisningen  samt  svårt  att 

koncentrera sig. Som Flinck & Moberg (1997) lyfter fram innebär automatisering att 

barnet kan rikta sin uppmärksamhet mot annat än att utföra rörelserna. De betonar att 

automatisering sker genom träning och upprepning. Holle tar upp vikten av att rätt 

rörelser automatiseras eftersom det,  enligt  henne,  är besvärligt  att  ändra på vanor 

som väl har blivit automatiserade hos barnet. 

Kadesjö beskriver koncentration som att söka information med hjälp av sinnen samt 

kunna rikta perceptionen mot en bestämd uppgift  utan att  distraheras av störande 

stimuli runt omkring. Perceptionsförmågan är inte medfödd utan måste tränas upp 

genom lek och vardagsaktiviteter. Störningar i perceptionsförmågan kan även leda 

till svårigheter för barnet att uppfatta vänster - höger, upp - ner, överföra bilder på 

tavlan till boken, uppfatta instruktioner och sitta stilla. Kadesjö belyser hur motoriska 

och perceptuella problem även kan påverka koncentrationen genom att exempelvis 

klumpiga  rörelser  tar  uppmärksamhet  från  uppgiften.  Ericsson (2005)  belyser  att 

koordination är heller  inte medfödd utan måste tränas och upprepas för att  skapa 

välkoordinerade rörelser. 

3.4 Motorikens samband med skolprestationer
Ericsson (2005) har inom Bunkefloprojektet gjort en studie i vilken hon utgått ifrån 

tre  grundläggande  hypoteser.  Den  första  hypotesen,  barns  grovmotorik  förbättras 

med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan, bekräftades.  Studiens 

andra hypotes, barns koncentrationsförmåga förbättras med ökad fysisk aktivitet och 

extra motorisk träning i  skolan,  kunde inte bekräftas.  Studieresultaten visar dock, 

enligt Ericsson, att det finns ett samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. 

Den tredje hypotesen, barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med 

ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan, bekräftades då eleverna som 
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fick mer fysisk aktivitet presterade bättre på de nationella proven i matematik och 

svenska än den klassen som fick sina ordinarie timmar i idrott. Klingberg hävdar att 

”i en sammanställning av studier som gjordes på effekten hos barn i åldrarna fyra till  

arton  år,  fann man  positiv  effekt  på  nästan  alla  mått  som användes:  perceptuell 

förmåga,  verbala  test,  problemlösningsförmåga  och tester  av  matematik.  Statistik 

tyder också på att fysisk kondition är viktig för skolprestation”(2011:164).  Fysisk 

aktivitet då barnen får upp pulsen och syresätter hjärnan är  av stor betydelse för att 

man ska uppnå en positiv effekt på inlärning. California Department of Education 

har  gjort  en  undersökning  på  kaliforniska  barn  som  visar  att  bättre  kondition 

korrelerar med bättre prestationer i den matematiska förmågan och i läsförmågan. I 

denna undersökning  visas  inget  samband  mellan  muskelstyrka  och smidighet  för 

bättre prestation i skolarbetet. Detta visar att det är vikten av konditionsträning och 

syreupptagningsförmåga som ger resultatet i ökad prestation för inlärning. California 

Department  of Education  påvisar att  det  finns mycket  få kontrollerade  studier av 

effekterna av träning hos barn. Av de undersökningar som gjorts visar alla resultat att 

ökad konditionsträning höjer den kognitiva förmågan och ökar skolprestationen samt 

minskar övervikt och reducerar stress. ”På sikt borde de flesta skolor öka mängden 

konditionsträning, även om de sker på bekostnad av annan undervisning” (Klingberg 

2011:166). 

3.5 Miljöns påverkan på motorikutvecklingen
Miljö kan innefatta både den fysiska miljön och det klimat som råder, exempelvis 

pedagogernas förhållningssätt eller stämningen i barngruppen. Vi har i denna studie 

valt att fokusera på den fysiska miljön och dess utformning.  Jagtøien m.fl. (2002) 

belyser miljön som en viktig faktor som påverkar barnets motoriska utveckling. De 

menar att en stimulerande miljö kan locka och utmana barn till nya rörelser. För att 

miljön ska kunna utformas efter barnens behov samt ge utmaningar och inspiration är 

det  av  stor  vikt  att  den  är  flexibel  och  kan  förändras  (Björklid,  2005).  Nordin-

Hultman (2004) menar att barn inte är på ett visst sätt utan att de blir på ett visst sätt 

beroende på vilket sammanhang och vilken miljö de befinner sig i. Hon beskriver 

vidare hur ett barn som upplevs som ofokuserad i en viss miljö kan upplevas som 

djupt koncentrerad i en annan miljö. Även Björklid betonar hur lärande sker genom 
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ett samspel mellan barnet och miljön. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, poängteras 

att miljön ska vara trygg, inbjudande, innehållsrik samt locka till lek och aktivitet. 

När det gäller utomhusmiljön betonas att barn ska ha tillgång till både  planerade och 

naturliga  miljöer.  Som  Nordin-Hultman  menar  sänder  miljön  ut  olika  signaler 

beroende på hur den är utformad. Hon beskriver två skilda diskurser när det gäller 

synen  på  förskolors  miljöer,  hemdiskurser  respektive  verkstadspedagogiken.  I 

hemdiskursen  är  förskolans  miljö  så  lik  hemmet  som  möjligt.  Idag  genomsyrar 

verkstadspedagogiken den miljö som anses vara mest lämpad på förskolorna. Det 

innebär en utmanande, utforskande och varierad miljö där materialet är tillängligt för 

barnen. Det kan innebära att material förvaras så att barn ska kunna använda det utan 

att behöva be en vuxen om hjälp.  Som Gindberg &  Jagtøien (2000) menar är det 

viktigt att lyckas för att utveckla en tillit till den egna förmågan och kompetensen 

vilket i sin tur stärker självkänslan. 

3.6 Aktuell forskning
Klingberg (2011) menar att  dagens forskare visar ett stort intresse för kopplingen 

mellan  neurovetenskap  och  pedagogik  vilket  ofta  syns  i  forsknings-och 

debattartiklar. Det finns nya metoder som visar hur barnets hjärna utvecklas och vad 

som sker under inlärning.  Det stora intresset av denna forskning beror på att  det 

presteras  sämre  av  eleverna  i  dagens  skola.  Undersökningar  visar  att  barns 

kunskapsnivåer har försämrats. I PISA-studien kom Sverige 2009 på tjugonde plats i 

matematik vilket var sämre än många andra europeiska länder. I TIMSS-studien hade 

Sveriges  elever  försämrats  mest  i  matematik  mellan  år  1995 och 2008.  Trots  en 

ökning  av  anslag  till  de  svenska  skolorna  med  trettiofem  procent  försämrades 

matematikresultaten  med sju procent.  Sverige är ett  av de fyra  OECD-länder  där 

elevernas resultat i läsning försämrats sedan år 2000. Med resultaten av dessa studier 

har beslutsfattare  börjat  leta  efter  lösningar för att  förbättra  de svenska elevernas 

resultat  i  matematik  och läsning.  En av lösningarna visas i  det  stora intresset  av 

neurovetenskap och synen på barns utveckling och inlärning.
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4. TEORIAVSNITT
Följande  kapitel  behandlar  den  teoretiska  bakgrund  som studien  bygger  på.  Här 
redogörs för tidiga teorier med fokus på mognadens och arvets betydelse. Därefter 
presenteras  senare  teorier  där  tyngdpunkten  ligger  på  miljöns  påverkan.  Kapitlet 
avslutas med en kort genomgång av vad läroplanen tar upp om motorik i förskolan.  

4.1 Epigenestiska  teorier
Tidig forskning kring barns motorikutveckling domineras av den predeterministiska 

epigenesen, mognadsteori, som behandlar utvecklingsförlopp och ”milstolpar” som 

ska  uppnås.  Utmärkande  för  denna  teori  är  att  utvecklingen  anses  vara 

förhandsbestämd,  universell  och  oberoende  av  miljön  (Sigmundsson &  Vorland 

Pedersen, 2004). Inom den predeterministisk teorin är arvet en viktig faktor. Det är 

även  vanligt  att  bedöma  barnets  färdigheter  utifrån  skalor  över  den  normala 

utvecklingsgången (Langlo Jagtøien m.fl., 2002). Denna mognadsteori är relevant för 

studien eftersom det inom förskolan har funnits  en tradition av att  använda olika 

avprickningsscheman  över  barnets  färdigheter  där  det  har  lagts  fokus  på  barnets 

svårigheter och hinder. Detta är på väg bort eftersom förskolans styrdokument allt 

tydligare synliggör att förskolan inte har i uppgift att bedöma barnen samt att vi ska 

se barnens möjligheter och inte hinder. 

Efter  1970 började en ny teori, probabilistisk epigenes, växa fram i vilken miljöns 

påverkan  lyfts  fram.  Piagets  teorier  utgår  ifrån  att  utveckling  sker  i  stadier  där 

inlärning är inte sker förrän nervsystemet är moget. Samtidigt betonar Piaget miljöns 

påverkan och understryker  att  den måste  vara stimulerande för att  utveckling ska 

kunna  ske  (Grindberg  &  Langlo  Jagtøien,  2000).  Holle  (1987)  är  också  av 

uppfattningen att utveckling sker i faser där hon menar att ett steg bör vara fullt inlärt 

innan barnet tar  sig an nästa.  Holles stadieteori  kritiseras av Kadesjö (2008) som 

menar att utvecklingen inte följer en sådan strikt utvecklingsgång och att barnet kan 

hoppa över ett steg utan att problem behöver uppstå. Kadesjö menar vidare att ett 

Holles synsätt innebär att leta brister hos barnet vilket han starkt tar avstånd ifrån. 

Sigmundsson  &  Vorland  Pedersen  redogör  för  hur  det  finns  både  sociala  och 

kulturella  skillnader  när det gäller   motorisk utveckling samt att  det  finns många 

olika  faktorer  under  uppväxten  som  påverkar  utvecklingens  gång.  Att  vissa 
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färdigheter skulle vara nödvändiga för den vidare utvecklingen är enligt författarna 

inte dokumenterade. De nämner som exempel att krypa vilket i många länder inte 

anses vara särskilt viktigt. Forskarna är dock eniga om att vissa motoriska färdigheter 

måste  vara  utvecklande  för  att  barnet  ska  kunna  lära  sig  läsa  och  skriva.  Holle 

nämner hur  perceptionsförmågan måste ha nått en viss utveckling, som exempelvis 

en samordnad syn, vilket behövs för att kunna följa en text. Hon menar vidare att 

skrivförmågan är beroende av en utvecklad handmotorik samt öga-handkoordination. 

Den pedagogiska miljön lyfts fram allt mer när det gäller förskoleverksamheten. I 

läroplanen för förskolan tillskrivs miljön en stor betydelse för barns möjligheter till 

utveckling och lärande.    

4.2 Dynamisk systemteori
Ytterligare en teori kring motorikutveckling som har växt fram under senare tid är 

dynamisk systemteori. Denna teori definieras av Sigmundsson & Vorland Pedersen 

som ”system som kan förändras över tid” (2004:34). Här är självorganisering centralt 

vilket innebär att det inte anses finnas några lagrade rörelser i hjärnan som kan tas 

fram efter  behov.  Istället  framhåller  författarna  hur  en  rörelse  påverkas  av  olika 

rambetingelser  och  frihetsgrader  som finns  i  såväl  den  egna  kroppen som i  den 

omgivande  miljön.  Langlo  Jagtøien  m.fl.  (2002)  redogör  för  hur  den  dynamiska 

systemteorin lägger fokus på barnets färdighetsnivå istället för att titta på vad barnet 

ska klara av vid en specifik ålder.  Sigmundsson & Vorland Pedersen redogör för 

Thelens  forskning som utgår  från en dynamisk systemteori.  Hon menar  att  barns 

drivkraft för utveckling är nyfikenhet och vilja att utforska omgivningen. Denna teori 

är relevant för studien eftersom detta är ett synsätt  som börjar visa sig allt  mer i  

pedagogiska diskussioner. Ett exempel är den valfrihet som råder kring tidpunkten 

för att börja i förskoleklass då föräldrarna idag har möjlighet att välja om barnet ska 

börja som 5- eller  6-åring. Det ligger ett  allt  större fokus på helhetsbilden av det 

enskilda barnet och inte vilken ålder barnet är i. 
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4.3 Förskolans uppdrag

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98 (2010) är motorik, rörelse och miljö några av de 

områden som pedagogerna ska arbeta  med.  Grindberg & Langlo Jagtøien  (2000) 

menar att detta är en konsekvens av att barn dels har ett behov av rörelse och dels för 

att det blir en allt större medvetenhet kring hur en allsidig rörelseutveckling påverkar 

barnets totala utveckling. Förskolans uppdrag är att alla barn ska göra framsteg och 

få uppleva sig vara en tillgång i gruppen genom att få positiva erfarenheter. Vidare 

ska pedagogerna utmana barnen till  lek och aktivitet  i  den dagliga verksamheten 

samt stödja alla barn i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva. Läroplanen 

understryker att alla barn ska uppmuntras till självständighet och tillit till den egna 

förmågan  samt  få  möjlighet  att  utveckla  sin  motorik,  koordinationsförmåga  och 

kroppsuppfattning. Vikten av en aktiv diskussion i arbetslaget gällande innebörden i 

begreppen kunskap och lärande betonas. 

Arbetet  med att  främja barns utveckling och lärande ska ske genom många olika 

uttrycksformer och däribland nämns rytmik, dans och  rörelse. På förskolläraren vilar 

ett ansvar för att arbetet  i barngruppen görs på ett sätt så att  barnen får stöd och 

stimulans  i  sin  motoriska  utveckling  (Lpfö  98,  2010). Som Grindberg  & Langlo 

Jagtøien tar upp står den svenska förskolan och skolan för en helhetssyn av barnet 

där  kropp,  känslor,  intellekt  och  tankar  verkar  i  ett  samspel  och  är  beroende  av 

varandra. 
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5. METOD
I  detta  kapitel  presenteras  den metod  som studien  utgår  ifrån.  Därefter  följer  en 
beskrivning av hur urvalet av informanter gick till samt hur studien genomfördes. 
Vidare  sker  en  redogörelse  för  de  etiska  övervägandena  som gjorts  och  hur  det 
insamlade  materialet  bearbetats.  Kapitlet  avslutas  med reflektioner  kring studiens 
validitet samt metodkritik. 

5.1 Val av metod
Den metod som studien bygger på bottnar i hermeneutiken, vilken Patel & Davidson 

(2011) beskriver som en tolkningslära vars syfte är att öka förståelsen för mänskliga 

erfarenheter och upplevelser. Språket har en bärande betydelse inom hermeneutiken 

eftersom tänkande  och  förståelse  främst  kommuniceras  genom texter  och  samtal 

(Olsson & Sörensen, 2011). Inom detta synsätt anses den mening ett fenomen får 

vara  tids-, kultur- och personbundet och är på så vis inte allmängiltigt (Lantz, 2007).  

Som Olsson & Sörensen tar upp kan en forskningsfråga belysas ur två perspektiv, ett 

kvalitativt  och  ett  kvantitativt.  Det  kvalitativa  angreppssättet  beskrivs  som  ett 

inifrånperspektiv i vilken det finns en närhet och öppen interaktion mellan forskaren 

och  informanten.  Det  kvantitativa  angreppssättet  bygger  istället  på  distans  och 

neutralitet samt en större undersökningsgrupp. Enligt Patel & Davidson innebär den 

kvalitativt  inriktade  forskningen  främst  verbala  analysmetoder  medan  den 

kvantitativa  forskningen  använder  statistiska  bearbetnings-  och  analysmetoder. 

Eftersom studiens syfte  är att  belysa  ett  färre antal  informanters  erfarenheter  och 

uppfattningar känns det kvalitativa perspektivet mest lämpligt. 

Valet av insamlingsmetod av data till studien har övervägts noga. Observationer kan 

ge god information om informanternas beteende, men för att få fullständiga svar på 

de frågor som ställts  skulle en sådan metod vara alltför tidskrävande och troligen 

ändå inte vara tillräcklig. Som Patel & Davidson poängterar finns det även en risk att 

observationer stör informanternas naturliga beteende och att det därför skulle vara 

svårt  att  skilja  ut  vad  som  verkligen  är  representativt  för  studien.  Med  en 

enkätundersökning skulle en större mängd informanter kunna nås, vilket påverkar 

studiens  tillförlitlighet,  men  de  fördjupade  svar  som eftersöks  skulle  troligen  gå 
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förlorade.  Efter noga överväganden av för-  och nackdelar  har vi  valt  att  använda 

intervjuer som insamlingsmetod, vilket både Bryman (2011) och Lantz anser är en 

väl  användbar  metod  då  det  gäller  kvalitativ  forskning. Intervjuerna  har  haft  en 

semistrukturerad form. Det innebär att det visserligen finns förutbestämda frågor att 

utgå  ifrån,  men  intervjuaren  kan  vara  flexibel  när  det  gäller  ordningsföljd  och 

följdfrågor. Informanten får goda möjligheter att resonera kring och utveckla sina 

svar (Denscombe, 2009).

5.2 Urval och genomförande
Forskningsresultat ska helst vara generella och därmed kunna generaliseras till andra 

människor  som  anses  vara  jämförbara  med  den  undersökta  gruppen  (Patel  & 

Davidson, 2011). I studien intervjuas åtta verksamma förskollärare. Inom förskolans 

verksamhet arbetar människor med olika former av utbildning och erfarenheter. Att 

informanterna skulle ha en förskollärarexamen var ett krav som begränsade urvalet 

samtidigt  som det  innebar  en  gemensam  nämnare  för  informanterna.  Utöver  det 

eftersträvades  en  så  stor  variation  som  möjligt  beträffande  kön,  ålder  och 

yrkeserfarenhet.  För  att  få  tag  på  informanter  valde  vi  att  ta  hjälp  av  två 

förskolechefer  eftersom vi  ansåg att  de skulle  ha en bra  överblick  över  tänkbara 

förskollärare  som stämde  in  på  de  kriterier  vi  hade.  Syftet  med  att  ta  hjälp  av 

förskolecheferna, istället för att själva välja ut informanter, var även att öka distansen 

mellan oss och informanten.  Vi kontaktade två förskolechefer som är verksamma 

inom  de  två  kommuner  där  vi  själva  arbetar,  men  som  inte  har  någon  direkt 

anknytning till  de förskolor som vi själva arbetar på. Vi tog skriftlig kontakt med 

dem och  informerade  om den  tänkta  studien  samt  bad  om deras  hjälp  att  finna 

informanter. Båda förskolecheferna svarade och gav förslag på tio förskollärare, åtta 

kvinnliga  och  två  manliga,  som  stämde  överens  med  våra  kriterier.  Dessa  tio 

förskollärare  kontaktade  vi  via  telefonen  och  informerade  om  vår  studie.  De 

kvinnliga förskollärarna var intresserade av att delta medan de manliga tackade nej. 

Vi  beslöt  oss  därför  för  att  enbart  intervjua  de  åtta  kvinnliga  förskollärarna. 

Informanternas åldrar varierar mellan 26-61 år och yrkeserfarenheten ligger mellan 1 

och  närmare  30  år.  Informanterna  arbetar  inom  såväl  kommunal  som  enskild 

verksamhet. Eftersom studien har varit tidsbegränsad intervjuades förskollärare som 

är  yrkesverksamma  i  de  län  där  vi  bor,  vilket  Bryman  (2011) beskriver  som ett 
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bekvämlighetsurval.  Eftersom  vi  bor  på  skilda  orter  har  det  dock  inneburit  en 

geografisk  spridning  av  deltagarna.  Informanternas  arbetsplatser  finns  i  mellersta 

respektive  södra  Sverige  och  varierar  då  mellan  att  vara  belägna  på  landsbygd 

respektive i storstad.  Några av informanterna har vi haft kontakt med tidigare då vi 

båda två arbetar inom förskoleverksamheten sedan många år tillbaka. Andra hade vi 

inte träffat innan studien. 

Som Patel & Davidsons menar är det bra att informera deltagarna i flera steg. Efter 

att informanterna tackat ja till att delta i studien sändes ett skriftligt informationsbrev 

ut med närmare information om studiens syfte samt att deltagandet var helt frivilligt 

och när som helst kunde avbrytas. Intervjufrågorna delades inte ut i förväg eftersom 

det skulle kunna påverka spontaniteten i informanternas svar. Ett par dagar efter att 

informationsbrevet  hade  skickats  ut  ringdes  informanterna  upp  och  en  tid  för 

intervjun bestämdes. 

Som Lantz tar upp är den omgivande ramen, som exempelvis intervjuns upplägg och 

plats,  betydelsefull.  Intervjuerna  genomfördes  på  informanternas  arbetsplatser 

eftersom det troligen skulle  upplevas  som en trygg och avkopplande miljö  vilket 

skulle ha en positiv inverkan på intervjusituationen. En av intervjuerna skedde, enligt 

önskemål,  i  informantens  hem.  Ett  flertal  av  intervjuerna  dokumenterades  med 

diktafon. Vid ett par av intervjuerna antecknades informanternas svar ned för hand 

enligt informanternas önskemål.  För att försäkra oss om att korrekta anteckningar 

hade gjorts lästes de upp för informanten i slutet av intervjun. Var det någonting som 

vi hade missförstått,  hört fel eller gjort en felaktig tolkning av kunde detta ändras 

direkt.  Även  då  intervjuerna  spelades  in  fördes  fältanteckningar  och  en  kort 

sammanfattning  lästes  upp för  informanten  i  slutet  av  intervjun.  Intervjuerna  tog 

mellan 1-1, 5 timme. Vid de tillfällen informanternas svar enbart antecknades för 

hand tog intervjuerna längre tid, men det gav samtidigt informanten tid till djupare 

eftertanke och reflektion vilket upplevdes som positivt.  
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5.3 Bearbetning
För  att  kunna  upptäcka  mönster  samt  förstå  ett  forskningsresultat  behöver  all 

insamlad  data  bearbetas  och  sammanställas  (Olsson  &  Sörensen,  2011).  En 

bearbetning av det insamlade materialet är som Patel & Davidson (2011) menar även 

en  förutsättning  för  att  kunna besvara  studiens  frågeställning.  Då studien  har  en 

kvalitativ  forskningsansats  används även en kvalitativ  bearbetningsmetod.  Till  att 

börja  med  transkriberades  det  inspelade  materialet  och  fördes  tillsammans  med 

fältanteckningarna över till dator. Som Lantz (2007) tar upp är datorer ett användbart 

verktyg då det gäller att hantera en större textmassa. Originaltexten bevarades och 

jämfördes kontinuerligt med den bearbetade texten. 

I enlighet med Patel & Davidsons resonemang studerades det insamlade materialet 

först  som  en  helhet  i  vilken  vi  strävade  efter  att  finna  mönster.  Materialet 

genomlästes  ett  flertal  gånger  och  därefter  komprimerades  texten  till  en 

meningskoncentrering.  Det  innebär,  som  Olsson  &  Sörensen  tar  upp,  att  den 

insamlande mängden data reduceras och endast den väsentliga innebörden lyfts ut. 

Som Lantz understryker är inte all insamlad data relevant för att besvara en studies 

frågeställning. Vi fann det mest lämpligt att kategorisera materialet utifrån studiens 

frågeställningar.  Då  det  gäller  intervjudata  är  den  ofta  osystematisk  (Patel  & 

Davidson,  2011).  Detta  visade  sig  bland  annat  genom  att  informanterna  ibland 

plötsligt återgick till en tidigare fråga och utvecklade sitt resonemang kring den. Att 

omarrangera en text bör dock göras med viss försiktighet. Det finns en risk med att 

en mening som rycks ur sitt sammanhang får en helt annan betydelse och inte längre 

speglar  sin  källa  (Lantz,  2007).  Med  detta  i  åtanke  har  det  varit  viktigt  att  det 

ursprungliga  materialet  från  intervjuerna  ska  kännas  igen  i  det  presenterade 

resultatet. Där det anses särskilt värdefullt att betydelsen i informanternas svar inte 

går förlorad används citat från intervjuerna. När materialet hade kategoriserats var 

det möjligt att studera och söka mönster i detaljerna. Som Lantz beskriver kan en 

fördjupning i delarna leda till en fördjupad förståelse för helheten.  
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5.4 Etiska överväganden
Som  Patel  &  Davidson  (2011)  menar  är  varje  individs  bidrag  till  studier  och 

forskning av stor  betydelse.  För att  öka informanternas  motivation  till  att  delta  i 

studien har det betonats att deras bidrag är till mycket stor hjälp för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. För att öka människors vilja till att delta i forskning är 

det även oerhört viktigt att värna om de forskningsetiska principerna och i största 

möjliga mån skydda deltagarnas integritet och anonymitet. 

5.4.1 Informationskravet
Det  är  viktigt  att  informera  deltagarna  i  en  studie  hur  deras  bidrag  kommer  att 

användas (Patel & Davidson, 2011). För att uppnå informationskravet informerades 

deltagarna både skriftligt och muntligt om studiens syfte samt att deras deltagande 

var  frivilligt  och  när  som  helst  kunde  avbrytas.  Eftersom  studien  fokuserar  på 

informantens profession som förskollärare, och inte som privatperson, informerades 

även rektor eller förskolechef på respektive förskola och skola om studiens syfte och 

om informantens roll. Vi har varit måna om att vara lättillgängliga för informanterna 

genom såväl e-post och telefon för att kunna besvara eventuella frågor.

5.4.2 Samtyckandekravet
Samtyckandekravet innebär att deltagarna ger sitt samtycke till att delta i en studie 

(Vetenskapsrådet, 2012). Informanterna tillfrågades både muntligt och skriftligt om 

att  delta  i  studien.  I  samband  med  att  intervjuerna  avslutades  lästes  en 

sammanfattning upp i  syfte  att  säkerställa  att  informanternas  svar hade uppfattats 

korrekt samt för att försäkra oss om att vi hade informantens samtycke att få använda 

svaren i studien. Informanterna informerades om att studien kommer att presenteras 

såväl muntligt som skriftligt i samband med vår examination samt att den färdiga 

uppsatsen kommer att publiceras på internet. 
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5.4.3. Konfidentialitetskravet
För  att  uppnå  konfidentialitetskravet  har  inga  namn,  utan  endast  informanternas 

befattning, nämnts så att det inte ska vara möjligt att identifiera vad den enskilda 

personen har svarat.  För att ytterligare säkerställa anonymiteten nämns inga namn på 

förskolor,  skolor  eller  geografiska  platser.  Uppgifter  om informanterna  och deras 

svar har förvarats så att ingen obehörig har kunnat ta del av dessa. 

5.4.4 Nyttjandekravet
Nyttjandekravet syftar till att insamlad data inte får användas i något annat syfte än 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2012). Deltagarna informerades om att deras 

bidrag  endast  kommer  att  användas  i  denna studie  och inte  till  någonting  annat. 

Under  studiens  bearbetning  förvaras  all  insamlad  data  på  säker  plats.  Efter 

avrapportering kommer all insamlad data som inte använts i uppsatsen att förstöras. 

5.5 Validitet
Bryman definierar begreppet validitet som ”huruvida ett mått verkligen mäter vad 

det är avsett att mäta” (2011:184).  I den kvalitativa forskningen finns det som 

Denscombe (2009) påtalar inte några garantier gällande validiteten. Den kan dock 

stärkas genom en försäkran att studiens data har framtagits och kontrollerats i 

enlighet med god praxis. För att uppnå detta har vi avslutat varje intervju med en 

sammanfattning av svaren där informanten har haft möjlighet att lägga till, ändra 

eller ta bort data. I resultatet har det varit av största vikt att betydelsen från det 

ursprungliga materialet finns bevarat. 

Intervjufrågorna utgår ifrån studiens teoridel vilket innebär att frågeställningarna är 

relevanta för studiens syfte vilket ökar validiteten. Att vi lät förskolecheferna välja ut 

informanter kan ha påverkat studiens validitet då vi inte vet vilka faktorer som 

påverkade förskolechefernas val. Hur informanterna ställt sig till att ha blivit utvalda 

av sina chefer kan ha haft inverkan på deras svar och därmed också påverkat studiens 

validitet. Eftersom det endast har gjorts ett mindre antal intervjuer kan studien inte 

ses som fullt generaliserbar och därmed inte heller leda till några allmängiltiga 
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slutsatser. Den data som samlats in under intervjuerna är unik beroende på den 

specifika kontexten samt de deltagande informanterna (Denscombe, 2009).

5.6 Metodkritik
Som Bryman (2011) tar upp finns det en risk att forskaren i en kvalitativ studie är 

mindre  objektiv än i  en kvantitativ  undersökning.  Både Bryman  och Denscombe 

(2009) påtalar även att resultatet i en kvalitativ studie inte blir lika representativt som 

i en studie med ett större antal informanter. I detta fall har dock det mindre antalet 

informanter gjort det möjligt att få de fördjupade svar som studien eftersträvat. Som 

Bryman lyfter fram är en kvalitativ studie förankrad i verkligheten och ger ofta ett 

detaljerat datamaterial. 

Att  använda  intervjuer  har,  i  likhet  med  andra  insamlingsmetoder,  både  för-och 

nackdelar.  Denscombe  menar  att  informantens  svar  kan  påverkas  av  intervjuaren 

samt att svaret inte alltid speglar informantens faktiska handlingar. Vi är medvetna 

om att det i de intervjuer som inte spelades in finns en risk att vi har missat såväl ord 

som kroppsspråk, miner och annan viktig information. Att informanterna kände sig 

bekväma i intervjusituationen kändes dock mer väsentligt och vi tror att det gav oss 

mer  öppenhjärtliga  och  ärliga  svar.  Att  urvalet  av  informanter  styrdes  av 

förskolecheferna kan ha påverkat resultatet.  En risk kan vara att informanten, genom 

att ha blivit utvald av sin chef, känt sig tvungen att svara på ett visst sätt.  Eftersom 

vår intervju grundar sig på de forskningsetiska principerna, som bland annat innebär 

att ingen utomstående kan ta del av de enskilda informanternas svar, hoppas vi att 

informanterna  inte  har  känt  något  sådant  tvång.   Att  informanterna  utpekades  av 

förskolecheferna  upplevdes  som  positivt  då  det  bidrog  till  att  vår  distans  till 

informanterna ökade. Därmed upplevde vi intervjuerna som mer formella än vad vi 

tror att de hade blivit om vi intervjuat förskollärare som vi haft en närmare kontakt 

med, exempelvis kollegor. Att informanterna blev utvalda av sina chefer kan även ha 

upplevts som positivt av dem och då ökat deras motivation och vilja att delta i vår 

studie. Vi anser att fördelarna med en kvalitativ forskningsansats samt intervjuer som 

insamlingsmetod är klart övervägande med tanke på studiens syfte. 
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6. RESULTAT
I  följande  kapitel  presenteras  resultaten  av  de  genomförda  intervjuerna.  Här 
redovisas informanternas syn på syftet med att träna barns motorik samt på vilket sätt 
miljön används för att ge barn stöd och stimulans i sin motoriska utveckling. Därefter 
belyses  informanterna syn på ett  samband mellan motorik och inlärning.  Kapitlet 
avslutat med en kort sammanfattning av resultaten.

6.1 Syftet med motorikträning i förskolan
En allmän uppfattning kring syftet med att träna barns motorik är att barnen ska bli 

självständiga och kunna behärska vardagliga moment. Att klara av- och påklädning, 

lägga upp mat på tallriken och duka av är några av de färdigheter som nämns. Flera 

informanter anger att de har som mål att barnen ska klara detta inför skolstarten. Ett 

annat syfte är att barnen ska lära känna sin kropp och bli trygga i den för att kunna 

röra sig som de vill. För att nå dit bör förskolläraren stärka självkänslan hos barnen 

samt stötta barnen att förbättra egenskaper som styrka och uthållighet. 

En flicka, som är 4 år, orkar inte klättra upp själv på gungan 

så henne uppmuntrar vi extra mycket till det och att hon tränar 

upp musklerna i armarna för att orka det.

En god motorik anses underlätta både i den fria leken och i de styrda aktiviteterna. 

En av informanterna förklarar detta med att barn blir säkrare och lyckas oftare om 

motoriken är god. Hon beskriver även det motsatta, att ett barn med sämre motorik 

ofta blir osäkert och undviker aktiviteter av rädsla för att misslyckas. Problem med 

motoriken kan, enligt henne, även leda till att barnet inte hänger med i kompisarnas 

lek vilket i sin tur kan resultera i såväl konflikter som uteslutning. I den fria leken 

poängteras vikten av att barns rörelser blir automatiserade så att de kan ge sig hän i  

leken och inte behöver tänka på att utföra själva rörelserna. För att få en god motorik 

menar  informanterna  att  det  krävs  regelbunden  och  varierad  träning.  Två  av 

informanterna tar  upp att  syftet  med motorikträning även är att  barn ska röra sig 

aktivt  för  att  öka  på  sin puls  och  förbättra  konditionen.  Att  få  uppleva  vila  och 

avslappning  anses  också  vara  betydelsefullt  för  att  lära  känna  sin  kropp  och  få 

kontroll över den. Flera informanter betonar vikten av röra sig för att sedan orka sitta 
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stilla,  till  exempel  under  en  samling,  och  att  motorikträning  på  så  vis  främjar 

koncentrationen.  Även  föräldrars  inställning  till  barns  rörelse  nämns  som  en 

anledning för att arbeta med motorikträning i förskolan.

Idag åker många barn vagn till och från förskolan fast de är 4-5 år.

Dessa barn är ofta dåliga på att gå, så vi jobbar mycket med att 

bara promenera med barnen.

Trots att flera  informanter upplever att barn generellt rör sig allt mindre på fritiden 

menar de att föräldrar ställer allt högre krav på att förskolan ska tillgodose barnens 

behov av rörelse, i huvudsak genom grovmotoriska aktiviteter utomhus. Att barn ska 

få erfarenhet av att det är roligt att röra sig är något som alla informanter återkommer 

till samt att tidig motorikträning ofta lägger grunden till en fortsatt god hälsa.

6.2  Hur miljön  används  för att  ge  barn  stöd  och  stimulans  i  sin 
motoriska utveckling
Det tillvägagångssätt som används för att stimulera och utveckla barns motorik ser ut 

på ett liknande sätt hos alla informanter, men det finns en markant skillnad då det 

gäller  förutsättningar.  Förskolans  utomhusmiljö  samt  möjligheten  att  vistas  i 

naturmiljö är något som lyfts fram som särskilt betydelsefullt. En av informanterna 

beskriver  en  rymlig  och  inspirerande  förskolegård  med  en  särskild  motorikbana, 

studsmattor och varierad terräng. En annan berättar om en liten gård som mest består 

av grus vilket leder till ensidiga lekar hos barnen. En del av förskolorna ligger nära 

skog  och  ängsmark  medan  andra  ligger  i  stadsmiljö  med  längre  avstånd  till 

grönområden. Gungor, cyklar och rutschkanor finns på alla förskolorna och beskrivs 

som bra  redskap  för  motorisk  träning.  Trots  de  skilda  förutsättningarna  har  alla 

informanter en liknande planering av sin utevistelse. Alla tillbringar minst en timme, 

ofta betydligt mer, om dagen utomhus på förskolegården samt en förmiddag i veckan 

i en skog eller park. När tillfälle ges, vilket i regel beror på hur stor barngruppen är, 

lämnar de gården för att besöka närliggande lekplatser eller dylikt. Naturens, och då 

särskilt skogens, möjligheter till en allsidig och varierad motorikträning lyfts fram av 

samtliga  informanter.  Anledningen  till  att  skogen anses  vara  så  betydelsefull  för 
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motoriken är bland annat för att den erbjuder en ojämn terräng, möjlighet att klättra 

och att barnen tycker att det är roligt att vara där. 

Tycker barnen det är roligt och är motiverade går det oftast 

bra. När vi går till skogen tycker barnen ofta det är jättejobbigt 

men väl framme i skogen kan de springa och hoppa hur mycket

som helst, då känner ingen av tröttheten i benen. Vi försöker 

göra promenaderna till och från skogen så roliga vi kan. 

Även  inomhusmiljön  skiljer  sig  åt  på  de  olika  förskolorna.  Några  informanter 

beskriver lokaler med stora ytor medan andra talar om övermöblerade rum. Inomhus 

är  rörelsesånger,  hinderbanor  och  styrda  lekar  några  vanliga  sätt  för  att  träna 

grovmotoriken.  Alla  informanterna  berättar  att  de  regelbundet  använder  något 

rörelseprogram  som  finns  på  cd-skiva  eller  kassettband.  Många  använder  även 

avslappningsskivor och massagesagor för att barnen ska lära sig slappna av.  I stort 

sett alla informanter har tillgång till någon större lokal, som en gymnastiksal, men 

dessa utnyttjas  i  olika grad och mer ju äldre barnen är.  Vanligast  är  att  använda 

gymnastiksalarna  en  timme  i  veckan  och  då  är  hinderbanor  den  vanligaste 

aktiviteten. De som inte har tillgång till någon större lokal berättar hur de använder 

befintliga rum genom att tillfälligt möblera om.  

Vi bygger upp banor inne, under bord och över bord. Vi tejpar 

en remsa på golvet att gå balansgång på. Vi har ketchupflaskor 

och en boll som tränar barnen på att koordinera sina rörelser. 

Ofta tar vi det som finns och försöker återanvända och variera 

på många olika sätt.

När det gäller finmotoriken anser de flesta informanter att den främst stimuleras i 

inomhusmiljön där det finns rikligt med material, som lera, pärlor och lego, vilket 

inbjuder till att arbeta med händerna. En informant berättar att de arbetar med ipads 

vilket  hon  menar  ger  barnen  en  rolig  finmotorisk  utmaning.  Materialet  finns 

lättåtkomligt för barnen och informanterna understryker att barns självkänsla stärks 

om de kan hämta ett material själva istället för att behöva be en vuxen om hjälp. En 

av informanterna menar att finmotoriken är lättare att stimulera i inomhusmiljön än 
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grovmotoriken som kräver större utrymme. Hon berättar att hon ofta, på grund av 

olycksriskerna inomhus, hindrar barnen från att spontant röra sig som de vill. 

Våra små barn tycker mycket om att klättra och hoppa från höjder.

Det kan vi sällan erbjuda inomhus på grund av säkerhetsskäl. Det är

så lätt att dom gör illa sig själva eller andra. Samma sak när dom vill 

springa med dockvagnarna, då måste vi alltid säga stopp. Finmotoriken

är mycket lättare att stimulera när vi är inne. 

Utomhus uppmuntras barnen, enligt informanten, till  rörelse på ett helt annat sätt. 

Detta tas även upp av en annan informant som beskriver att hon ofta uppmuntrar 

barn som inte har något att göra utomhus till rörelse. I snitt är två timmar i veckan 

planerad motorikträning med fokus på grovmotorik och rörelse. Omkring en timme 

om  dagen  tränas  finmotoriken  i  planerade  aktiviteter  som  målning,  pussel  eller 

klippning. Dagligen gör alla informanter flera kortare rörelselekar, sånger och/eller 

fingerramsor som stimulerar både fin- och grovmotoriken hos barnen. Den spontana 

motorikträningen sker enligt informanterna ”hela tiden”. Pedagogernas intresse anses 

påverka  hur  samt  hur  ofta  motorikträning  sker.  Finns  det  ett  stort  intresse  hos 

pedagogerna blir de motoriska aktiviteterna fler. En av informanterna menar att det 

är viktigt att pedagogerna finns med både som stöd och som en positiv förebild som 

visar att det är roligt att röra sig. Hon menar att en aktiv och närvarande vuxen kan 

styra så att alla barn får en varierad motorikträning. Som exempel nämner hon att 

flickor kan uppmuntras att spela fotboll så att detta inte enbart blir en aktivitet för 

pojkar och att pojkar kan uppmuntras till finmotoriska aktiviteter som pyssel. 

6.3 Samband mellan motorik och inlärning
Samtliga informanter anser att motorik och inlärning hänger samman. Dock finns det 

önskemål om att få lära sig mer om hur ett eventuellt samband ser ut genom kurser 

eller annan fortbildning. Några har deltagit i föreläsningar under vilka de menar att 

de har fått  belägg för att det finns en koppling mellan motorik och inlärning. De 

flesta informanterna tycker sig även uppleva detta samband i vardagen. En förklaring 

till  detta som lyfts fram är att vad barn gör med kroppen har de sedan lättare att  
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minnas. Ett annat exempel är hur begrepp som hastighet, avstånd, rum och volym 

kan förstås genom kroppsliga upplevelser som att springa, lyfta något eller orientera 

sig. En av informanterna menar att motoriska problem, som att en del barn har vissa 

reflexer kvar, kan göra att koncentrationen hämmas vilket leder till att barnet missar 

information eller instruktioner och att detta i sin tur påverkar inlärningen.  

Motorisk svaghet kan göra att om du har svag rygg, exempelvis 

dålig muskeltonus orkar du inte sitta upprätt på stolen utan att din 

energi går åt till att sitta. Du orkar därför inte ta till dig det andra 

som händer i rummet och som påverkar inlärningen.

En informant betonar att det finns andra sätt att lära in på och att inlärning inte enbart 

är avhängigt en god motorik. Det finns en allmän uppfattning om att det är viktigt att 

se helhetsbilden av barnet där kropp och själ liksom kropp och lärande hör ihop.

6.4 Sammanfattning
Syftet med motorikträning är enligt informanterna att barn ska bli självständiga, öka 

sin kroppskännedom och kroppskontroll. Informanterna tar upp såväl vikten av att 

stärka barnets självkänsla och självförtroende som att förbättra fysiska egenskaper 

som muskelstyrka. Vidare menar informanterna att en god motorik underlättar i det 

sociala samspelet, i leken och i styrda aktiviteter. Vikten av att barns rörelser blir 

automatiserade  betonas.  Flera  av  informanterna  menar  att  motorikträning  främjar 

koncentrationen hos barn. Föräldrars krav på motorisk aktivitet i förskolan tas upp 

samt  att  förskolan  lägger  grunden  för  en  framtida  positiv  syn  på  rörelse  och 

motoriska aktiviteter.  Tillvägagångssätten för att träna barns motorik är snarlika hos 

alla informanter.  Lekar,  sånger och rörelseprogram på CD är några exempel  som 

nämns.  Samtliga  informanter  lyfter  fram  utemiljön,  särskilt  skogen,  som 

betydelsefull  för motorikträning. Även inomhusmiljöns möjligheter och hinder tas 

upp. Pedagogernas ansvar som goda förebilder betonas. Informanterna tycker sig se 

både ett direkt och indirekt samband mellan motorik och inlärning. Det finns dock en 

önskan  om att  få  lära  sig  mer  om detta  genom  fortbildning.  Reflektioner  kring 

motoriska problem tas upp samt vikten av att se en helhetsbild av barnet.
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7. ANALYS
I  följande  avsnitt  analyseras  resultaten  från  undersökningen  utifrån  tidigare 
forskningsresultat och teorier om motorikutveckling.  I kapitlet redogörs för hur väl 
studiens frågeställningar har besvarats. 

7.1 Syftet med  motorikträning
Informanternas syfte med motorikträning i förskolan handlar till stor del om att göra 

barn förberedda inför skolstarten. Detta kan relateras till Holles (1987) teori om att 

börja motorikträna tidigt för att barnen ska vara läs- och skrivberedda redan innan 

själva skolundervisningen startar. Till skillnad från Holles resonemang om att lära in 

ett utvecklingssteg i taget betonar informanterna vikten av en allsidig och varierad 

träning.  Att  ge  barn  mångsidiga  rörelseerfarenheter  är  något  som  Grindberg  & 

Langlo Jagtøien (2000) framhäver som betydelsefullt för att utveckla motoriken samt 

förbättra  kvaliteten  på  befintliga  rörelser.  Informanterna  menar  att  syftet  med  att 

stimulera och utveckla barns motorik även handlar om att grundlägga goda vanor hos 

barnen eftersom det kan öka förutsättningarna för en god hälsa även i vuxen ålder 

vilket får stöd i såväl Berg (2008) som Lindèns (2006) forskning. Några informanter 

menar att syftet även är att förbättra barnens styrka, kondition och uthållighet vilket 

enligt  Klingberg  (2009)  påverkar  aktiviteten  i  hjärnan.  Flera  av  informanterna 

beskriver att motorikträningen syftar till att automatisera barnets rörelser vilket har 

betydelse för inlärningsförmågan. Detta bekräftas av flertalet  forskare bland andra 

Holle, Kadesjö (2008) och Flinck & Moberg (1997) som alla menar att om barnet 

inte behöver tänka på att  utföra rörelserna kan koncentrationen istället  riktas mot 

inlärningen.  Informanterna återkommer till att motorikträningen även syftar till att 

öka barnets självkänsla. Detta är något Kadesjö ställer sig mycket positiv till i sin 

forskning  då  han  menar  att  barn  med  motoriska  problem  ofta  bär  på  en  dålig 

självbild. Att höja barnets självkänsla leder, enligt både Kadesjö och Ericsson (2005) 

ofta till en god spiral där barnet vågar mer och på så vis också får träning i de svåra 

momenten. Att det sociala samspelet påverkas av barnets motorik och självkänsla är 

både informanterna och forskarna överens om. Informanterna berättar om barn som 

utesluts ur, eller själv inte vill delta i, leken på grund av motoriska problem vilket 

bekräftas av Ericsson. Frågeställningen kring verksamma förskollärares syfte med att 

träna barns motorik anses vara besvarad. 
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7.2  Hur miljön  används  för att  ge  barn  stöd  och  stimulans  i  sin 
motoriska utveckling
Samtliga  informanter  lyfter  fram  miljön  som viktig  för  barns  motorikutveckling 

vilket  tyder  på  en  syn  som  bygger  på  den  probabilistiska  epigenesen.  Ett 

återkommande  mönster  är  att  informanterna  upplever  att  barn  tränar  sin  motorik 

överallt  och  hela  tiden,  men  att  träningen  styrs  av  hur  miljön  ser  ut.  Detta  kan 

kopplas till Jagtøien m.fl. (2002) som menar att det behövs en stimulerande miljö för 

att både ge barnen möjlighet att utveckla nya rörelser samt förbättra den befintliga 

motoriken. I vissa miljöer upplever informanterna att de motoriska aktiviteterna blir 

ensidiga och att ingen vidare utveckling tycks sker. Detta innebär, vilket  Huitfeldt 

m.fl. (2002) tar upp, en ståndpunkt där miljön anses påverka motorikutveckling hos 

barn i högre grad än arvet. 

Informanterna beskriver hur barns självkänsla kan stärkas genom en tillåtande miljö 

med  lättåtkomligt  material.  Detta  bekräftas  av  Gindberg  &  Jagtøien  (2000)  som 

menar att barn som lyckas med något får en starkare tillit  till den egna förmågan. 

Vikten av att få uppleva sig själv som en tillgång och få möjlighet att lyckas betonas 

i läroplanen (Lpfö 98, 2010) och är något som informanterna arbetar aktivt  med. 

Detta innebär bland annat att uppmuntra barnen att prova och klara av så mycket som 

möjligt  själva i  en tillåtande miljö  för att  bli  självständiga individer  med en god 

självbild. Informanterna berättar bland annat hur de förvarar material som stimulerar 

finmotoriken, som pärlor, lera och skapande material, på låg höjd för att barnen ska 

kunna använda detta utan att vara beroende av att en vuxen tar fram det. Detta har 

stark  anknytning  till  den  verkstadspedagogik  som  Nordin-Hultman  (2004) 

förespråkar  då  det  gäller  dagens  förskolemiljöer.  I  denna  syn  på  miljöer  lyfts 

variation,  utmaningar  och  lust  till  utforskande  fram.  Detta  är  även  något  som 

genomsyrar förskolans läroplan. Nordin-Hultman betonar vidare att utformningen av 

miljön sänder ut olika signaler beroende på hur den ser ut. Detta tycks informanterna 

vara väl medvetna om då de bland annat tar upp hur naturen ger barn inspiration och 

lust till en mängd olika grovmotoriska aktiviteter som att klättra, hoppa etcetera. 
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Informanternas uppfattning om att barn själva finner sätt att träna sin motorik i den 

miljö  och  utifrån  de  förutsättningar  som  finns  kan  relateras  till  den  dynamiska 

systemteorin där barnets egen drivkraft och rambetingelser i den egna kroppen samt 

omgivningen är centralt.  Ingen av informanterna nämner arvets betydelse eller  de 

mognadsteorier  som  Holle  framhäver.  Resultatet  visar  också  att  informanterna 

använder de medel som finns, genom exempelvis ommöblering eller återvinning,  för 

att  förändra miljön så att  den blir  utmanande för barnen. Detta  är  något Björklid 

(2005)  belyser  som  viktigt  då  hon  menar  att  miljön  måste  vara  flexibel  och 

föränderlig  för  att  kunna  följa  barnens  behov  samt  intressen.  Frågeställningen 

gällande  hur  miljön  används  för  att  ge  barn  stöd  och  stimulans  i  sin  motoriska 

utveckling anses vara besvarad.

7.3 Samband mellan motorik och inlärning
Motorikens betydelse för att främja inlärning är enligt resultatet inte lika tydligt som 

motorikens  betydelse  för utveckling.  Syftet  med motoriken är  till  stor  del  för att 

barnen ska få en kännedom om sin kropp och en god tillit  till  den egna kroppen. 

Motorikträning  används  inte  som  ett  medvetet  verktyg  för  att  öka 

inlärningsförmågan.  Samtliga  informanter  tycker  sig  dock  se  att  motorik  och 

inlärning  har  ett  indirekt  samband.  De  anser  exempelvis  att  barnens 

koncentrationsförmåga ökar när barnen har varit motoriskt aktiva samt att rörelser 

som inte automatiserats kan utgöra ett hinder för inlärning. I Ericssons (2005) studie 

kunde  inte  något  direkt  samband  mellan  ökad  motorikträning  och 

koncentrationsförmåga  bekräftas  även  om  hon  anser  att  det  finns  ett  samband. 

Kadesjö  (2008)  beskriver  detta  samband  som  indirekt  genom  att  inlärning 

exempelvis  kan  störas  av  rörelser  som inte  automatiserats.  En  av  informanterna 

menar att kvarstående reflexer kan hämma koncentrationen vilket i sin tur påverkar 

inlärningen. Holle (1987) intar också denna ståndpunkt och menar att det är av stor 

vikt att reflexer tränas bort tidigt för att inte hindra barnets utveckling och lärande. 

Informanterna upplever vidare att motoriska problem påverkar barnets samspel med 

andra samt barnets motivation till inlärning. Detta får stöd i såväl Ericssons (2005) 

som Kadesjös (2008) teorier om att motoriska problem ofta förknippas med dålig 

självkänsla vilket i sin tur kan leda till  misslyckanden, uteslutning och konflikter. 

Kadesjö framhäver att det är viktigare att stärka barns självkänsla än att fokusera på 



30

barns  brister  och  att  träna  bort  avvikelser.  Informanterna  återkommer  också  till 

vikten av att barnet ska uppleva en trygghet i sin kropp och få stöd i att stärka sin 

självkänsla. Det var endast ett fåtal pedagoger som nämnde vikten av att barnen får 

öka på sin puls genom fysisk aktivitet  i  syfte att konditionsträning har en positiv 

effekt på hjärnans aktivitet vilket Klingberg (2011) menar. Enligt honom är fysisk 

kondition är viktig för skolprestation men även kost och sömn är faktorer som spelar 

in i sammanhanget. Frågeställningen kring förskollärares syn på sambandet mellan 

motorik och inlärning anses vara besvarat. 

7.4 Sammanfattning av analysen
I  analysen  framkommer  att  informanterna  förespråkar  en  allsidig  och  varierad 

motorikträning i  syfte att  ge barnen rika erfarenheter  för att  utveckla sin motorik 

samt öka kvaliteten på de befintliga rörelserna. Informanterna belyser vikten av att 

tidigt  börja med motorikträning så att  rörelserna automatiseras  vilket  på sikt  kan 

underlätta inlärning i skolan. Informanterna har även som syfte att barnen ska få en 

bra grund för goda vanor under förskoleåren för att förbättra chanserna till en god 

hälsa  och  sund  livsstil  i  framtiden.  Några  av  informanterna  menar  att  rörelse  i 

förskolan  även  syftar  till  att  förbättra  fysiska  egenskaper  hos  barnet  som styrka, 

kondition och uthållighet vilket också kan påverka hälsan som vuxen. Informanterna 

är väl medvetna om motorikens påverkan på det sociala samspelet och att motoriska 

svårigheter kan leda till dålig självkänsla och även uteslutning. De menar att miljön 

har en viktig inverkan på barns motorikutveckling och att den motoriska träningen 

styrs av hur miljön ser ut. Informanterna tycks därmed ha inställningen att miljön 

påverkar  barns  motorikutveckling  i  större  utsträckning  än  arv  eller  ålder. 

Informanterna använder inte motorikträning i syfte att öka inlärningsförmågan, men 

framhäver  att  de ser ett  indirekt  samband mellan motorisk aktivitet  och inlärning 

eftersom rörelse upplevs öka koncentrationen hos många barn.  
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8. DISKUSSION
I följande kapitel sker en avslutande diskussion kring studiens resultat och metod 
samt vilka tankar som har väckts under arbetets gång. I kapitlet presenteras även 
tankar kring vidare forskning. 

8. 1 Metoddiskussion
Vi anser att den kvalitativa forskningsmetoden har fungerat väl för att uppnå studiens 

syfte. Vår ambition var att utföra åtta intervjuer med verksamma förskollärare vilket 

vi lyckades med. När det gäller urvalet av informanter var vårt syfte att det skulle bli 

ett  för oss slumpmässigt  urval.  Därför överlät  vi  till  förskolecheferna  att  välja  ut 

förskollärare som motsvarade våra kriterier. Det vi i efterhand ställer oss kritiska till 

är att urvalet därmed blev väldigt styrt samt att detta kan ha påverkat resultatet på ett 

sätt  som  inte  var  vårt  syfte.  Vi  vet  till  exempel  inte  vilka  faktorer  som  styrde 

förskolechefernas val. Det finns även en risk att informanterna, genom att ha blivit 

utvalda av sin chef, känt sig tvungna att delta i studien eller att svara på ett visst sätt. 

Under de första intervjuerna var vi något osäkra i rollen som intervjuare. Vi kunde ha 

lagt ner mer tid på småprat innan vi började ställa våra frågor för att såväl vi som 

informanterna  skulle  känna  oss  mer  trygga  i  situationen.  Vi  upplevde  ett  stort 

intresse hos informanterna och fick detaljerade och utförliga svar.  Att genomföra en 

kvalitativ studie med intervjuer som metod gjorde det möjligt att ställa följdfrågor till 

informanterna. Detta möjliggjorde nya infallsvinklar och perspektiv på vårt arbete. 

Något som särskilt glädjer oss är att flera informanter efter studien har berättat att de 

nu har fått ett ökat intresse för motorikens betydelse och arbetar mer medvetet kring 

detta. När det gäller urvalet av informanter intervjuades några personer som vi har 

träffat  tidigare genom våra arbeten.  Dessa intervjuer kan omedvetet  ha blivit  mer 

informella  än  de  andra.  Den  tidigare  relationen  kan  möjligen  ha  påverkat 

informanternas  svar  eller  vår  tolkning av svaret,  men  vi  har  försökt  hålla  oss  så 

distanserade som möjligt. Vi har i denna studie riktat in oss på förskollärarnas syn på 

motorik i förskolan. Ett alternativ, eller komplement, till denna studie skulle kunna 

vara att göra observationer och intervjuer i barngrupperna och få ta del av barnens 

perspektiv. 
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8.2  Resultatdiskussion
Vi har genom vår studie fått en bild av att motorik är ett område som informanterna 

anser är väldigt viktigt och som de arbetar med regelbundet på många olika sätt. Det 

finns ett stort intresse för området och många har uttryckt önskemål om att få lära sig 

mer  om  motorikens  betydelse  för  barns  utveckling  och  lärande.  Flera  av 

informanterna vill särskilt öka sina kunskaper kring motorik och inlärning. Vi kan se 

att  rörelse  och  fysisk  aktivitet  har  en  stor  plats  i  förskolans  verksamhet  då  alla 

informanterna dagligen arbetar med någon form av planerad rörelseaktivitet som har 

ett tydligt syfte. Detta sker ofta vid flera olika tillfällen under dagen samt på många 

olika  sätt  som  exempelvis  genom  lekar,  sånger  eller  styrda  aktiviteter.  Att 

motorikträningen bör vara allsidig och varierad lyfts fram av alla informanterna. Den 

största delen av motorikträningen sker dock spontant i den fria barnstyrda leken, men 

med uppmuntran från de vuxna. Studien visar att det finns en stor medvetenhet hos 

informanterna om vikten av att stimulera och utveckla motoriken för att främja barns 

utveckling  inom  många  olika  områden  som  till  exempel  det  sociala  samspelet, 

koncentration,  självkänsla  och  självuppfattning  samt  allmänt  välbefinnande. 

Motoriken används dock inte av informanterna som ett  direkt verktyg för att öka 

barns  inlärning.  Till  stor  del  följer  informanternas  erfarenheter  och  uppfattningar 

forskningens syn på motorikens betydelse. När det gäller motorikens påverkan på 

koncentrationen är inte sambanden som visat sig i forskningsresultat lika tydliga som 

informanternas uppfattning vilket var intressant. Det var endast ett fåtal pedagoger 

som nämnde, och hade kunskap om, betydelsen av att barnen får öka på sin puls 

genom fysisk aktivitet eftersom konditionsträning, enligt viss forskning, anses ha en 

positiv effekt på bland annat hjärnans syreupptag vilket skulle underlätta inlärning. 

Syftet med motorikträningen är till stor del att barnen ska få kännedom om sin kropp 

och få en god tillit till den. 

Gemensamt för informanterna är att de arbetar utifrån läroplanens uppdrag och de 

återkommer ofta till att alla barn ska få lyckas, göra framsteg, övervinna svårigheter 

och   få  uppleva  sig  vara  en  tillgång  i  gruppen  under  sin  vistelse  i  förskolans 

verksamhet.  För  att  nå  dit  menar  informanterna  att  barnen  behöver  få  en  stor 
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rörelsefrihet och få arbeta med sina kroppar i syfte att  få en god självkänsla och 

därmed bli självständiga individer. Informanterna låter barnen få prova på att klara 

av så mycket som möjligt på egen hand genom att vara uppmuntrande samt ha en 

tillåtande miljö. Detta är tänkvärt då vi lever i ett samhälle med allt fler hjälpmedel 

som  kan  hämma  den  naturliga  utvecklingen.  Ett  tydligt  exempel,  som  flera  av 

informanterna tog upp, är att barn åker vagn istället för att gå i allt högre åldrar. Att 

barn skjutsas i bil i allt större utsträckning togs också upp samt att informanterna ser 

ett samband mellan detta och att många barn idag inte orkar gå några längre sträckor. 

I media debatteras det även om curlingföräldrar som kan vara ett hinder för barnens 

självständighet. Alla informanter nämner miljön som en viktig del i påverkan av den 

motoriska utvecklingen. Inomhus- och utomhusmiljön har stor betydelse för hur barn 

ska  få  möjlighet  till  utmaningar  och  uppleva  verksamheten  som  stimulerande, 

berikande och rolig. Vi ser det som väldigt positivt att informanterna, trots väldigt 

skilda förutsättningar, gör sitt yttersta för att barnen ska finna motorikträningen rolig 

och stimulerande. De använder det material som finns på många olika sätt för att ge 

barnen utmaningar och upplevelser i de fysiska aktiviteterna. Det vi trodde skulle 

utgöra  ett  hinder,  som trånga och övermöblerade  lokaler  samt  stora barngrupper, 

visade sig inte utgöra några större problem för informanterna som istället visar på en 

stor flexibilitet och uppfinningsrikedom. 

En stor del av motorikträningen sker i samlingar och genom lekar där många barn 

kan delta.  Grovmotoriken stimuleras främst utomhus där informanterna tillbringar 

mycket tid tillsammans med barnen. Informanterna beskriver en markant skillnad då 

det  gäller  förskolegårdar  och  vilken  utrustning  samt  utformning  de  har.  Att 

förskollärarna ska arbeta utifrån samma läroplan med så skilda förutsättningar tycker 

vi är anmärkningsvärt. Vi ställer oss också frågande till varför informanterna med all 

sin  kunskap  och  erfarenhet  har  så  liten  möjlighet  att  påverka  exempelvis  hur 

förskolegården bör se ut. Att motoriken har en så stor plats i dagens förskola var 

intressant, och glädjande, att få ta del av. Innan studien genomfördes trodde vi inte 

att  förskollärare ägnade så mycket  tid åt  motoriska aktiviteter eftersom forskning 

visar tydligt att barn under de senaste åren blivit allt mer fysiskt inaktiva.  Det är 

intressant  att  informanterna  har  en  så  klar  bild  över  att  motorik,  inlärning  och 
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utveckling har ett samband trots att få av dem anser sig ha någon större kunskap i 

ämnet. 

8.3  Studiens relevans för vår kommande yrkesroll som förskollärare
Genom denna studie har vi fördjupat våra kunskaper om motorikens betydelse för 

barn när det gäller såväl hälsa och välbefinnande som utveckling och lärande. I vår 

blivande  yrkesroll  som  förskollärare  kommer  vi  att  bära  med  oss  en  djupare 

förståelse  för  hur  motoriken  påverkar  barnet  inom  många  olika  områden  som 

exempelvis  språk,  kommunikation,  socialt  samspel  och  självkänsla.  Vi  har  insett 

vikten av att vi vuxna agerar som goda som förebilder för att barnet ska uppleva 

fysisk aktivitet som något positivt. Som blivande förskollärare ser vi vårt uppdrag 

som  att  dels  stötta  barnet  i  träning  av  svåra  moment  och  dels  stärka  barnets 

självkänsla så att det får mod och lust att själv ta sig an nya utmaningar. Vi har fått  

insikt i hur viktigt det är att barns rörelser automatiseras för att barnet ska kunna 

delta till fullo i leken samt kunna koncentrera sig på inlärning av nya färdigheter eller 

kunskaper.  Med tanke på detta  är  det  viktigt  att  vi  som förskollärare  har tydliga 

syften  och  långsiktiga  mål  med  en  del  av  våra  motoriska  aktiviteter  då 

automatisering  kräver  träning och upprepning.  Även om vår  studie inte  har  visat 

något direkt samband mellan motorikträning och inlärning har vi sett många positiva 

effekter och indirekta samband som vi kommer att bära med oss.  Vi har ökat vår 

medvetenhet kring vikten av att arbeta med tydliga syften samt långsiktig planering. 

Resultatet  av vår studie visar att  miljön har stor betydelse för att  stimulera barns 

motorik.  Det  kan  motivera  oss  som  blivande  förskollärare  att  vilja  påverka  till 

exempel verksamhetschefer och huvudmän för att miljön ska bli så stimulerande som 

möjligt. I samtalen med våra informanter har vi även fått mycket inspiration till hur 

vi med enkla medel kan göra förskolans miljöer både utmanande och lustfylld. 
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8.4 Fortsatt forskning
Informanterna tar upp föräldrars krav och önskemål när det gäller  att  träna barns 

motorik  och  därför  skulle  det  vara  intressant  att  forska  vidare  kring  hur  väl 

förskollärarnas  och  föräldrarnas  syn  på  syftet  med  motorikträning  i  förskolan 

överensstämmer.  Det  vore  även  intressant  att  forska  vidare  i  hur  de  nya 

förskolemiljöerna påverkar barns motorik på längre sikt. Finner barnen andra vägar 

att träna motorik än enligt de sätt som en strikt tillrättalagd miljö inspirerar till? Vi 

skulle  vilka undersöka vilka belägg det finns för att  förändra förskolors naturliga 

gårdar till mer säkerhetsanpassade miljöer? Vår egen erfarenhet är att det är väldigt 

sällan olyckor sker när vi vistas med barnen i naturmiljöer som skogen. 
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BILAGA  A

Hej! Maj 2012

Vi heter Bettina Bengtsson och Linda-Marie Bergengren. Vi läser just nu sista 

terminen på vår lärarutbildning, ”Lärarexamen mot förskola och förskoleklass”, vid 

Linnèuniversitetet i Växjö. I vårt examensarbete kommer vi att studera förskollärares 

syfte med motorikträning i förskolan, hur detta arbete ser ut i den dagliga 

verksamheten samt hur förskollärare ser på ett samband mellan motorik och 

inlärning.  

För att kunna besvara dessa frågor önskar vi träffa dig som är verksam förskollärare 

och genom en muntlig intervju få ta del av dina tankar, resonemang och erfarenheter. 

Resultatet av våra intervjuer kommer att behandlas och presenteras i vårt 

examensarbete. Detta kommer dels att ske muntligt under vår examination i 

september 2012 och dels i skriftlig form. Den färdiga uppsatsen kommer att 

publiceras på Internet i oktober 2012. 

De uppgifter som du lämnar under intervjun kommer att avidentifieras och enbart 

användas av oss i detta examensarbete. Materialet är helt konfidentiellt. Din 

medverkan är helt frivillig och kan när som helst, oavsett skäl, avbrytas.

Vid frågor eller om du vill veta mer om vårt examensarbete är du varmt välkommen 

att kontakta någon av oss.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Bettina Bengtsson och Linda-Marie Bergengren

Mail:  bettina_bengtsson@hotmail.com eller lindamarie.bergengren@tele2.se

mailto:lindamarie.bergengren@tele2.se
mailto:bettina_bengtsson@hotmail.com
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BILAGA B
Intervjuguide

1. Vilket syfte har du när du arbetar med barns motorik? 

2. Hur ser arbetet ut med att utveckla och stimulera barns motorik? 

3. Anser du att barnen i er barngrupp får möjlighet till en allsidig och varierad 

motorikträning i förskolans utemiljö? Beskriv gärna hur.

4. Anser du att barnen i er barngrupp får möjlighet till en allsidig och varierad 

motorikträning i förskolans inomhusmiljö? Beskriv gärna hur.

5. Hur mycket tid ägnas uppskattningsvis åt planerad respektive spontan 

rörelse- och motorikträning per dag?

6. Hur uppmuntras barnen till att röra sig inomhus respektive utomhus?

7. Har förskolan tillgång till någon gymnastiksal, rörelserum eller liknade lokal 

för träning av motoriken inomhus?

8. Planeras de tillfällen barnen tränar sin motorik? Ge exempel på vilka faktorer 

man tar hänsyn till i denna planering?

9. Finns det en tanke bakom rörelse/motorikträningen att det är främjande för 

inlärningen också? Eller det är för att rörelse tränar kroppens muskler?

10. Upplever du att en motorisk svaghet hos barnen kan ge problem, t ex 

inlärningssvårigheter, rörelsesvårigheter etcetera? Beskriv i så fall hur.
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