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Abstrakt 

 

Katarina Gozzi & Annika Johansson 

Rörelse och motorik i förskola och förskoleklass 

Förskollärares medvetenhet och kunskap kring motorisk träning 

Movement and motor skills in pre-school and pre-school class 

Pre-school teatchers´ awareness and knowledge of motor training 

                         Antal sidor: 40

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om förskollärare i förskola och förskoleklass 

arbetar medvetet med motorik och rörelse för att främja barns inlärning och utveckling. 

Det finns forskning som visar att barn idag är mer stillasittande än förut och att det 

hämmar deras motoriska utveckling och koncentrationsförmåga. Frågeställningen är 

vilken kunskap förskollärarna har om barns motorik, om kunskapen skiljer sig mellan 

dem och om de medvetet använder motorisk träning i deras verksamheter. För att ta reda 

på resultatet gjordes en kvalitativ forskning med åtta förskollärare som intervjuades 

enskilt där intervjufrågorna var öppna för att ge förskollärarna möjlighet att utveckla 

sina svar.  

 

Resultatet visar att förskollärarna har viss kunskap om barns motoriska utveckling och 

arbetar aktivt för att främja fortsatt fysisk aktivitet, men det är få som arbetar vidare 

medvetet med barns specifika svagheter. Forskning visar att det är viktigt att barn har 

utvecklat de grundläggande motoriska färdigheterna och integrerat vissa reflexer innan 

skolstart för att kunna tillgodogöra sig nya kunskaper. Det finns mycket 

observationsmaterial att tillgå men undersökningen visar att det är få förskollärare som 

använder sig av det. Resultatet visar också att förskollärarnas utbildningar skiljer sig en 

del men att flera har eget intresse kring motorik och hälsa vilket betyder att deras 

verksamheter visar en mer tydlig medvetenhet kring vikten av motorisk rörelse. 

 

Nyckelord: Motorik, inlärning, rörelse, primitiva reflexer 

_______________________________________________________________________ 
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1 Inledning/Bakgrund  

 

I och med samhällets digitala utveckling upplever vi att barn idag ägnar mycket tid åt 

stillasittande aktiviteter och att den då naturliga motoriska träningen minskar. Enligt Ellneby 

(2005) stämmer detta och hon påtalar att även många föräldrar ifrågasätter om och hur det 

påverkar deras barn med till exempel övervikt och aggressivitet. Enligt Ericsson (2005) måste 

små barns rörelser bli automatiserade för att kunna utveckla ett koordinerat rörelsemönster 

och hon påvisar också att barn som fortfarande har motoriska svårigheter i årskurs tre ofta 

fortsätter att ha det långt upp i åldrarna. Förskolans styrdokument säger: 

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

 koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

 för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

    (Skolverket 2010:9, 10). 

 

Bernstein (Sigmundsson & Perdersen Vorland 2004) menar att man kan sätta ett likhetstecken 

mellan utveckling och inlärning och att alla har en egen individuell inlärningsprocess där man 

lär sig de olika motoriska färdigheterna. Även Vygotsky (Ericsson 2005) anser att inlärningen 

behövs för utvecklingen och att man bör träna det som ligger strax utanför det tidigare 

uppnådda utvecklingsstadiet, den så kallade proximala utvecklingszonen för att utvecklas 

vidare. Skolans styrdokument säger: 

 

 Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk  

 aktivitet inom ramen för hela skoldagen. 

    (Skolverket 2011:9). 

 

Lpfö98 (Skolverket 2010) och Lgr11 (Skolverket 2011) säger att barnen ska få prova olika 

uttrycksformer för att lära och kommunicera, bland annat genom rörelse. Barnen ska också få 

kunskap om sin egen kropp och dess förmåga, vilket sker genom motorisk träning. Om inte 

barnen har en väl utvecklad grundmotorik, t ex åla, krypa, gå eller kan koordinera rörelser 

mm skapar det problem i deras fortsatta utveckling enligt Holle (1987). Goddard (2005) 

hävdar samma sak och poängterar även att primitiva reflexer som inte arbetats bort ger 

svårigheter för barn vid inlärningssituationer som kräver mycket koncentration. 



 

7 
 

Ericsson (2005) har en teori om att barn behöver mycket motorisk stimulans för att utveckla 

sitt koordinerade rörelsemönster. Det är av högsta vikt att hjälpa dem som har svårigheter med 

detta. Vår hypotes är att förskollärare i dag inte har kunskap och förståelse för vikten av 

utvecklad grundmotorik vilket kan leda till att barn utsätts för onödiga svårigheter som kan 

lindras om förskollärare har kunskap om motorisk stimulans. Vi vill med detta arbete ta reda 

på förskollärares kunskaper kring barns motoriska utveckling i förskola och förskoleklass och 

om och hur de medvetet arbetar med detta. 

 

 “Teachers are not trained in how to detect and how to remedy underlying problems.” 

     (Goddard Blythe 2011). 
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2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilken kunskap förskollärarna i förskola och 

förskoleklass har om barns motoriska utveckling. Vi vill ta reda på om de har någon 

utbildning kring barns motorik och om den i så fall skiljer sig mellan dem. Vi vill kartlägga 

hur de arbetar medvetet med motoriska aktiviteter för att främja barns inlärning och 

utveckling och vad begreppen motorik, inlärning och utveckling har för betydelse för dem. 

 

Våra frågeställningar är: 

 Vilken kunskap och utbildning har förskollärarna om barns motorik och skiljer den sig 

mellan dem? 

 Hur använder förskollärarna motorisk träning medvetet i verksamheten och hur tänker 

de kring begreppen motorik, inlärning och utveckling? 
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3 Tidigare forskning 

 

Här presenterar vi tidigare forskning inom området motorik och rörelse. 

 

3.1 Motorisk utveckling 

 

Sigmundsson & Pedersen Vorland (2004) beskriver fem områden genom motoriskt beteende, 

motorisk utveckling, motoriskt lärande, motorisk kontroll och motoriska problem. De 

förklarar det motoriska beteendet genom de naturliga rörelser vi gör varje dag, t ex gå, 

springa, hoppa osv. Hintze & Sandberg (2001) menar att motoriken är ett sammanhang mellan 

rörelser, det sociala samspelet, förmågan att kunna hantera stress och känsloutvecklingen och 

att lära känna sig själv. 

 

Motorisk utveckling handlar om motoriska förändringar som sker över tid och är oftast 

åldersrelaterat. Motoriskt lärande är de rörelser eller färdigheter vi tränar på och medvetet vill 

förändra och utveckla. Adler & Adler (2006) anser att vi måste träna mycket för att lära oss en 

ny färdighet. Med motorisk kontroll menar Sigmundsson & Pedersen Vorland (2004) att det 

handlar om situationen som råder just nu eller att kunna följa förbestämda motoriska rörelser, 

t ex kunna följa pennan på en bestämd linje. Motoriska problem innebär att färdigheten för 

rörelse eller rörelsen inte finns eller inte fullföljs. Det kan också ses som klumpiga eller 

fumliga rörelser. 

 

 

3.2 Skolans och samhällets medvetenhet 

 

Wolmesjö (2006) har skrivit en avhandling om rörelse och lärande och tar in miljön som en 

viktig aspekt i klassrummet. Hon menar att med mer fysisk aktivitet blir barnen lugnare och 

på så sätt främjar det både lärarnas och barnens arbetsmiljö. Hennes resultat visar också att 

rörelse främjar barns inlärning och menar att hela samhället, allt från politiker till personalen i 

parkleken borde samarbeta och ha kunskap och arbeta för att barn borde röra sig mer och på 

så sätt verka för en positiv framtida folkhälsa.  
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Fysisk aktivitet och hälsa har visat sig, genom olika forskningar, höra ihop (Ericsson 2005, 

Ellneby 2005). Detta har fått många att ändra på sin livsstil och både äta sunt och att röra på 

sig mer. Men de som tidigare redan rörde på sig är de som anammat detta mest. De som redan 

var passiva har inte ökat sina aktiviteter något markant. Många sjukdomar är relaterade till ett 

inaktivt livsmönster och för att komma tillrätta med detta måste förskolor och skolor ta sitt 

ansvar och presentera olika rörelseaktiviteter varje dag för att låta barnen få bättre 

förutsättningar i framtiden. 

 

 

3.3 Stillasittande aktiviteter 

 

Goddard Blythe (2011) menar att barnen idag är mer stilla eftersom många föräldrar använder 

sig av till exempel gåstolar och bilstolar. Man låter inte barnen röra sig när de känner att 

kroppen behöver en ny ställning, detta eftersom muskulaturen inte tål att belastas på samma 

sätt under lång tid (Grindberg & Langlo Jagtöien 2000). Barn måste få röra på sig för att 

utvecklas vidare och för att bygga upp både muskulaturen och bentätheten. 

 

 Every parent needs to know the importance of movement to 

 children's development.We're in danger of turning our babies 

 into couch potatoes. 

    (Goddard Blythe 2011). 

 

Många barn idag sitter framför TV och dator flera timmar i sträck. Detta gör att viktig tid tas 

från lek, rörelse och utforskande av omvärlden som behövs för utvecklingen av fantasin och 

den språkliga färdigheten. Tv-tittande barn vänjer hjärnan vid ett inlärningstillstånd som 

saknar fysiskt, emotionellt och till viss del sensoriskt engagemang (Hannaford 1997). 

 

 

3.4 Nya medier 

 

För dagens barn är tv, telefoner, datorer mm naturliga och vardagliga ting, de kan nog inte 

tänka sig ett samhälle utan dessa. Men för att klara av att använda dessa medier måste både 

hjärnan och kroppen vara tillräckligt utvecklad. För att få en allsidig hjärna måste många 

synapser och förstärkta nervbanor utvecklas. 
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Det utvecklas när barnen är fysiskt aktiva och där alla sinnen samverkar, t ex när de springer, 

klättrar och leker tillsammans. Enligt hjärnforskaren Martin Ingvar (Ellneby 2005) är det 

ingen idé att låta små barn sitta vid t ex ett datorspel eftersom deras kroppar och hjärnor inte 

är mogna för det. Forskningen visar däremot att barn behöver röra på sig för att utveckla både 

motoriken och alla sinnena innan det är dags att börja använda sig av dagens medier. 

 

 

3.5 Vad säger styrdokumenten? 

 

Förskolans läroplan (2010) säger att barn ska få lära med hela kroppen och genom alla sina 

sinnen. Den säger också att: 

 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

 koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 

 för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

    (Skolverket 2010:9, 10). 

 

Som förskollärare i förskolan har vi också, enligt Skolverket (2010) ansvar för att stödja och 

stimulera varje barns rörelsebehov och motoriska utveckling. 

 

Skolans läroplan (2011) säger att fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande 

för människors välbefinnande. Den säger också: 

 

 Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin 

 skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna 

 utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. 

     (Skolverket 2011:51). 
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3.6 Bunkefloprojektet 

 

Det mest kända forskningsprojektet är Bunkefloprojektet (1999) som startade på 

Ängslättskolan i Bunkeflostrand hösten 1999. Projektet gick ut på att ge eleverna mer fysisk 

aktivitet varje dag utöver den schemalagda idrotten. Syftet var att se om daglig fysisk aktivitet 

hade någon påverkan på koncentrationsförmågan och skolprestationen. Vid skolstarten 

användes MUGI observationsschema för att undersöka elevernas motoriska status.  

Utifrån resultatet av observationerna fick de elever som behövde, individuell motorisk 

träning. Resultatet visar att mer rörelse inte bara främjar barns motoriska utveckling och 

koncentration utan också att motoriska svårigheter oftast inte försvinner av sig själv. 

 

 

3.7 Kunskap om barns motoriska utveckling 

 

Ericsson (2005) som tagit del av Bunkefloprojektet och resultatet därifrån menar att föräldrar 

borde få samma kunskaper och uppmuntran kring barns motorik och betydelsen av rörelse 

som de får kring barns språkutveckling. Hennes forskning visar också att barn med motoriska 

svårigheter ofta har dem kvar i skolår tre och att de inte försvinner eller förbättras automatiskt 

om man inte medvetet arbetar för ökad motorisk träning. Ericsson (2005) menar att det är 

väldigt viktigt med medvetna lärare som har kunskap om barns motoriska behov och 

utveckling. Hon säger också att med mer rörelse ger vi barnen fler möjligheter och även 

gynnar glädjen och trivseln i skolan. 
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4 Teori 

 

För att få en helhetsbild av vad som ingår i den motoriska utvecklingen följer här en 

beskrivning av relevanta begrepp och teorier för vår undersökning. Alla begrepp har betydelse 

för förståelsen och kunskapen kring de barn som har motoriska svårigheter. 

 

 

4.1 Begreppet motorik 

 

 Motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till 

 att styra och kontrollera våra kroppsliga rörelser. 

    (Annerstedt m fl. 2002:60). 

 

Enligt Nationalencyklopedin kommer ordet motorik från latinets motor och betyder 

rörelseförmåga och rörelsemönster där människans rörelser utvecklas och lärs in (www.ne.se). 

Sigmundsson & Pedersen Vorland (2004) säger att begreppet motorik är svårt att definiera 

eftersom det handlar om all sorts rörelse men att det finns fler olika områden inom motoriken. 

De talar också om grov- och finmotorik som är det vanligaste sättet att prata om och definiera 

ordet motorik men de säger samtidigt att det är svårt att beskriva skillnaderna då ofta hela 

kroppen är inblandad vid små precisa rörelser som utförs av händer eller fötter. Att medvetet 

träna och utveckla barns motorik har stor betydelse för barns fortsatta utveckling och 

kunskapsinhämtande enligt Ericsson (2005). 
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4.2 Motorisk och perceptuell utveckling 

 

För att ett barn ska kunna utvecklas vidare måste barnet gå igenom det första 

utvecklingsstadiet som består av perception och motorik (Holle 1994). Kadesjö (2007) skriver 

om en motorisk handlingskedja där de motoriska handlingarna samspelar med perceptionen, 

uppmärksamhetsförmågan och de kognitiva funktionerna. I perceptionsfasen tolkar hjärnan 

informationen som kommer via de olika sinnesorganen, till exempel genom syn, hörsel och 

känsel. Kadesjö (2007) beskriver vidare hur hela kroppen är inblandad i de små rörelserna och 

att samspelet mellan sinnena och musklerna aktiveras. Rörelser som är målinriktade kräver 

god koordination och ett snabbt samspel mellan hjärna och muskler. Ibland blir det 

impulsstyrda handlingar utifrån hur hjärnan tolkar sinnesintrycken och det kan göra att 

rörelser som inte är samordnade blir slarviga och ryckiga. 

 

Det vestibulära systemet handlar om balans, alltså de små nervceller som sitter i innerörat. 

“Dessa nervceller ger oss […] information om kroppens läge i rummet och om våra rörelsers 

riktning och hastighet” (Ellneby 2007:49). När vi gör stora kraftiga rörelser med hela 

kroppen, t ex klättrar, hoppar eller gungar stimuleras det vestibulära systemet mycket och det 

gör det lättare för oss att koncentrera oss och ta in ny information. 

 

 Beröringssinnet, led- och muskelsinnet och det vestibulära systemet utgör 

 basen i barnets motoriska, perceptuella och språkliga utveckling. 

     (Ellneby 2007:53). 

 

För att ett barn ska utvecklas vidare behöver samtliga utvecklingsområden vara på samma 

nivå vid samma tidpunkt för att alla hjärnområden ska kunna samspela med varandra - oavsett 

barnets kronologiska ålder (Holle 1987). E.J. Kiphard, professor emeritus i sportvetenskap, 

säger genom Stenberg “att rörelse är av central betydelse för barnets utveckling” (2007:12). 

Genom rörelsen utvecklas riktnings- och rumsuppfattning och känslan för tids- och talbegrepp 

samt kroppsuppfattningen (Ericsson 2005). Enligt Edelmans teori (Sigmundsson & Pedersen 

Vorland 2004) måste de motoriska färdigheterna underhållas för att förskona barnen från 

motoriska problem senare i livet. 
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4.3 Koncentration 

 

Enligt Kadesjö (2007) betyder koncentration att “kunna öppna sig för och ta in omvärlden; att 

med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring” (Kadesjö 2007:15), alltså att 

kunna sortera intryck, urskilja vad som är viktigt och fokusera på det. 

 

Yngre barn har ofta ett stort rörelsebehov men har ändå förmågan att kunna lyssna 

uppmärksamt och en del barn lär sig bäst när de är i rörelse eftersom det centrala 

nervsystemet kan behöva aktiveras (Adler & Adler 2006, Ericsson 2005). Barn med 

koncentrationssvårigheter har ofta påtagliga svårigheter med balansen enligt Ericsson (2005) 

och det kan medföra att mycket av deras energi går åt till att sitta still eller att stå upp. Därför 

finns det inte så mycket energi kvar till koncentrationen och lek med kamrater eller 

läsinlärning. 

 

Ericsson (2005) menar att lärarnas kunskap om vilket behov av rörelse barnen har är oerhört 

viktigt och spelar en stor roll för hur de agerar och planerar sin verksamhet. Hon talar vidare 

om att barn med sämre koncentrationsförmåga ofta har automatiseringsproblem och ett större 

rörelsebehov. Ericsson (2005) menar också att det är av största vikt att barnen får hjälp att 

automatisera vardagliga grundrörelser för att kunna få kraft över att träna sina sociala 

färdigheter. Om inte alla förskollärare har samma kunskaper om barns rörelse- och 

utvecklingsbehov får inte alla barn samma förutsättningar till en god utveckling. 
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4.4 De primitiva reflexerna 

 

 När en bestämd sinnespåverkan alltid utlöser en i det närmaste 

 identisk ofrivillig rörelse, kallas detta reflex. 

    (Annerstedt m fl. 2002). 

 

Enligt Goddard (2004) föds varje människa med primitiva överlevnadsreflexer som är 

automatiserade och gör så att vi kan överleva den första tiden i våra liv. Reflexerna är styrda 

från hjärnstammen och är inga medvetna handlingar. Exempel på dessa är sök-, sug- och 

sväljreflexen som gör att vi får i oss den näring vi behöver. Moro- och gripreflexen är enligt 

Goddard (2004) en rörelse som gör att vi ska kunna hålla fast vid den som ger oss näring. 

Dessa reflexer försvinner efter hand när hjärnan börjar kunna kontrollera rörelserna och 

barnet börjar kunna göra medvetna handlingar. 

 

Ryggradsreflexen är den reflex det brukar pratas mest om i samband med barns svårigheter 

med att t ex sitta still. Enligt Goddard (2004) så vet man inte så mycket om varför den finns 

men den gör så att spädbarnet, om man berör ryggslutet, kan vrida sitt bäcken och kroppen 

kan också formas som en båge men hon tror att den har betydelse i förlossningsarbetet för 

barnet. 

 

En annan reflex som kan göra det svårt i vissa skolsituationer är asymmetrisk tonisk 

nackreflex (ATNR). När barnet vrider huvudet åt sidan sträcks armen ut på samma sida 

medan motsatt arm böjs (Ellneby 2007). Detta kan göra att man t ex får svårt att lära sig cykla 

då det påverkar balansen när armarna rycker till när huvudet rörs.  

Mc Philips (2012) menar att det kan vara svårt att hålla handen stilla framför sig när blicken 

riktas rakt fram på pappret. Den mekaniska styrningen av handen tar så mycket energi från 

barnet att koncentrationen inte räcker till för den egentliga uppgiften. 

 

Mc Phillips (2006) säger att fostret redan i livmodern tränar olika motoriska rörelser för att 

förbereda sig för livet utanför. I hans undersökning, som gjordes på barn i skolåldern, fick en 

grupp barn dagligen göra rörelser liknande ett fosters rörelser i livmodern. Resultatet visade 

att barnen gjorde stora framsteg i både matematik och engelska. 
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4.5 Utemiljöns betydelse 

 

Det behövs mycket träning och övning innan rörelserna är inlärda och automatiserade enligt 

Sohlman (2005). Ofta gör barn självmant det som är bra för dem, t ex tycker de om att vaggas 

och vyssjas när de är små. När de blir äldre börjar de att rulla, springa, hoppa och klättra och 

ännu lite äldre barn cyklar och simmar när de lärt sig att koordinera sina rörelser. Genom 

leken tränar de så att rörelsemönstret blir inlärt och automatiserat. 

 

Förr var det naturligt att vistas ute i naturen när många arbetade ute på fälten eller var i 

skogen för att hämta sin föda (Ellneby 2005). Där lekte man tillsammans med kamraterna och 

gjorde nya upptäckter med många äventyr och mycket fantasi. Naturen är den bästa lekplatsen 

enligt Holle (1987), det kan vara i skogen, på stranden eller på en stor äng eller gräsmatta. 

Hon menar att här tränas alla rörelser naturligt när barnen leker men även lekplatser med olika 

redskap ger barnen stora möjligheter att träna sina färdigheter som att rulla, hoppa, springa, 

klättra, balansera och bollspel av olika slag. 
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5 Metod 

Vi kommer här beskriva och diskutera vårt sätt att ta reda på resultatet av vår undersökning 

samt vilka etiska principer och överväganden vi gjort. 

 

 

5.1 Val av metod  

 

Vi valde en kvalitativ forskningsmetod i vår undersökning för att ta del av informanternas 

kunskaper och tankar kring deras arbete om motorik och inlärning. Vi ställde därmed öppna 

frågor under intervjuerna där informanterna kunde vidareutveckla sina svar. Enligt Patel & 

Davidson (2011) handlar kvalitativ forskning om att analysera, tolka och förstå vad 

informanterna beskriver och på så sätt får vi en djupare kunskap i vår forskning. 

 

En kvantitativ metod kändes inte relevant i vår undersökning eftersom vi valde en induktiv 

forskningsansats, d v s att vår hypotes ställdes mot vår empiriska undersökning (Bryman 

2011). Vår hypotes var att förskollärare i dag inte har så stor kunskap och förståelse för vikten 

av utvecklad grundmotorik hos barn. I en kvantitativ forskningsmetod är ofta frågor och svar 

förutbestämda och resultatet ger endast delvis svar på aktuell frågeställning. I den kvalitativa 

metoden kan vi som forskare ställa följdfrågor och på så sätt ta del av informantens hela 

kunskap i området (Patel & Davidson 2011). 

 

För att se helheten av informanternas kunskaper om barns motorik, där inlärningen kan vara 

den del som får stå mest tillbaka om inte motoriken är i balans med den övriga utvecklingen, 

använde vi oss av en hermeneutisk ansats (Patel & Davidson 2011). Vi tolkade hur våra 

informanter beskrev sin verksamhet och utifrån våra egna erfarenheter försökte vi se 

verksamheten ur deras perspektiv för att få fram vårt resultat. Vi tittade även på vad de gjorde 

för specifikt för motoriken med tanke på inlärningen. 
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5.2 Urval och genomförande 

 

Vi valde att göra intervjuer med åtta förskollärare med olika lång yrkeserfarenhet och i olika 

åldrar. Fyra av de intervjuade förskollärarna arbetar i förskoleklass och fyra arbetar i förskola. 

Tre av de åtta förskollärarna arbetar på förskolor och skolor i vår direkta närhet, fem arbetar 

på förskolor och skolor i vårt närområde. Under den tid vår undersökning gjordes fanns endast 

ett fåtal förskollärare att tillgå, pga. få anställningar och semestrar vilket gjorde att vårt urval 

blev begränsat, vi frågade de som var tillgängliga och alla tackade ja utom en. 

 

Förskollärare/lärare har enligt Lpfö98 (2010) och Lgr11 (2011) ansvaret för att läroplaner och 

verksamhetsplaner följs. Skolverket (2010) menar att hela arbetslaget ska arbeta utifrån 

läroplanens riktlinjer men att förskollärarna har ansvar “för att arbetet sker i enhet med målen 

i läroplanen” (Skolverket 2010:8). Vi ville också att informanterna skulle ha olika lång 

yrkeserfarenhet och vara i olika åldrar för att se om kunskapen och utbildningarna skilde sig 

åt. 

 

Vi har valt att numrera förskollärarna utan inbördes ordning för att visa vilka olika 

förutsättningar de har och inom vilken verksamhet de arbetar samt för att påvisa att de tänker 

och arbetar på olika sätt. I resultatdelen tar vi upp flera citat från informanterna och vi anser 

att deras enskilda svar visar på olikheter som går att koppla till yrkeserfarenhet och 

utbildning. Ingen skola eller förskola har någon speciell inriktning utan drivs efter 

traditionella principer. De förskollärare som arbetar i förskoleklass arbetar i skolor i en liten 

kommun i södra Sverige och de förskollärare som arbetar i förskola arbetar i en förort till en 

större stad i mellersta Sverige. 

 1. Förskollärare i förskola (syskongrupp) arbetat i 30 år. 

 2. Förskollärare i förskola (småbarnsgrupp) arbetat i 3 år. 

 3. Förskollärare i förskola (3-5 år) arbetat i 12 år. Även utbildad idrottslärare. 

 4. Förskollärare i förskola (3-5 år) arbetat i 10 år. 

 5. Förskollärare i förskoleklass arbetat i 30 år. Arbetar två förskollärare tillsammans. 

 6. Förskollärare i förskoleklass arbetat i 30 år. Arbetar ensam. 

 7. Förskollärare i förskoleklass arbetat i 10 år. Arbetar ensam. 

 8. Förskollärare i förskoleklass arbetat i 26 år. Arbetar ensam men har mycket 

samarbete med både år 1 och förskolan. 
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Metoden för att få fram vårt resultat var strukturerad intervju med öppna frågor där 

informanterna hade möjlighet att svara efter egen kunskap och egna tankar (se bilaga). Varje 

informant tillfrågades muntligt om de ville delta i vår studie och samtidigt informerades de 

om vad vår undersökning skulle handla om och vilket syfte vi hade. Varje intervju 

genomfördes var och en för sig och vi antecknade med hjälp av penna och papper för att 

informanterna skulle känna sig bekväma i situationen. Informanterna tilläts inte ta del av 

frågorna i förväg eftersom vi var intresserade av deras direkta svar då vårt arbete handlar om 

den kunskap förskollärarna redan har. 

 

 

5.3 Bearbetning 

 

När alla intervjuer var genomförda diskuterade och sammanställde vi dem gemensamt. Vi 

utgick från syftet när vi skrev intervjufrågorna och dessa fick sedan ligga som grund för våra 

rubriker och vår struktur i resultatet. För att förtydliga informanternas svar använde vi en del 

citat i resultatdelen. 

 

Vi har gemensamt bearbetat och tolkat intervjuer och litteratur och det har varit positivt att 

vara två vid skrivandet då vi har resonerat och funderat tillsammans under de olika rubrikerna 

under resultat och analys. 
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5.4 Forskningsetiska principer 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som vi följt vid vårt forskningsarbete 

vilket vi informerade våra informanter om vid tillfrågandet om att delta i vår studie. Kraven är 

informationskravet, samtyckandekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att vi som forskare måste berätta för informanterna om vår studie 

och om vårt syfte med den. Det betyder också att vi måste informera om att man kan avstå 

eller avbryta intervjun eller sitt deltagande när helst man vill. Samtyckandekravet innebär att 

vi måste ha informantens samtyckande att använda dennes svar och information den lämnat. 

Konfidentialitetskravet betyder att informanternas personuppgifter och svar från intervjuerna 

ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Nyttjandekravet innebär att det är 

bara vi som forskare och författare som får använda informanternas uppgifter och svar till vår 

studie, inte för något annat syfte (Vetenskapsrådet 2002). 

 

De informanter som tillfrågades att delta i vår studie informerades muntligt om vårt syfte och 

att det var frivilligt att delta och att de när helst de ville kunde avbryta intervjun. Vi var noga 

med att tala om att de skulle vara och förbli anonyma i arbetet och att det endast var vi, 

författarna som skulle ha tillgång till deras direkta svar. De informerades också om att skolans 

eller förskolans namn eller ort inte skulle finnas med i texten. Vikten av att informera om 

detta är att vi vill få så ärliga svar som möjligt och att informanterna ska känna trygghet i att 

delta i studien. 
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5.5 Validitet 

 

Enligt Bryman (2011) betyder validitet ett sätt att mäta begrepp, att klargöra om vår forskning 

ger oss de svar vi frågade efter i vårt syfte. Patel och Davidson (2011) menar att validiteten 

måste vara god för att ge ett tillförlitligt resultat, alltså att undersökningen ska vara relativ och 

reell. Vi anser att vår underökning är valid, d v s den har gett oss svar på de frågeställningar vi 

hade och svaret känns relevant för vår undersökning. Vi uppskattar att undersökningen skulle 

kunna ge ungefär samma resultat om någon annan gjort den och genom att våra informanter 

har olika lång yrkeserfarenhet och ålder ger det oss en god översikt över skillnader och 

kunskaper kring vårt ämne. Men vi är också medvetna om att bara åtta förskollärare har 

deltagit i vår studie och att deras svar inte kan generalisera hela landet. 

 

 

5.6 Metodkritik 

 

Vårt urval av förskollärare var begränsat pga. några otillsatta tjänster och semestrar vilket 

gjorde att vi valde att tillfråga och intervjua de som fanns på plats i vårt närområde. Om det 

varit färre förskollärare eller fler hade tackat nej till att delta hade vi sökt förskollärare på 

andra orter. Vi såg det som en fördel att fråga förskollärare i vår närhet då vi trodde att det var 

lättare att ställa upp som informant när man kände till författarna. Nackdelar med att vara 

bekant med informanterna kan vara att de eventuellt ger oss de svar som de tror som vi vill ha 

eller att de inte ger oss helt sanningsenliga svar. 

 

Metoden för att få fram vårt resultat var strukturerad intervju med öppna frågor. Vi valde att 

anteckna för hand när vi intervjuade för att informanterna skulle känna sig bekväma och 

känna öppenhet till att berätta. Alternativt hade vi kunnat använda oss av inspelningar med 

hjälp av diktafon eller mobiltelefon för att slippa anteckna samtidigt som informanten berättar 

men vår erfarenhet säger att det är svårare att känna sig avslappnad och ärlig när intervjun blir 

inspelad. Detta kan också ha gjort att vi har missat små saker som i slutändan kanske skulle ha 

haft betydelse för resultatet. Ett exempel på det skulle kunna vara var många förskollärare har 

fått sin inspiration i från. Hade vi valt att ha ljudupptagning under intervjuerna kanske vi hade 

ställt fler följdfrågor och på så sätt fått bredare och mer utvecklade svar.  
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Vår egen kunskap i ämnet har gjort att vi har tolkat informanternas svar och sammanställt 

dem utifrån vår egen erfarenhet. Hade vi valt en forskningsfråga utanför vårt eget 

kunskapsområde hade vi tolkat informanternas svar och kunskaper på ett annat sätt. Vår egen 

kunskap har betydelse för hur vi tolkar informanternas svar. 
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6 Resultat 

 

Vi kommer här presentera resultatet där våra intervjufrågor ligger till grund för hur vi 

strukturerat kapitlet. För att läsaren ska förstå hur och vad informanterna menar har vi tagit 

med en del citat för att tydliggöra vad de svarat. Genom detta blir frågeställningarna lätta att 

följa och svaren tydliga.  

 

6.1 Pedagogernas kunskap om motorikens betydelse 

 

Informanterna beskriver att de har kunskapen om att rörelse är viktigt för inlärningen och att 

det har betydelse för förmågan att kunna sitta still. Flera har eget intresse angående rörelse 

och har ett engagerat arbetsätt kring detta. 

 

 I min utbildning ingick en kurs som handlade om rörelse, den gav en god 

 förståelse och kunskap om motorikens och rörelsernas betydelse för inlärning 

 av t ex det kommande språket och för förmågan att inhämta kunskap. Vi fick 

 lära oss att det finns saker ett barn behöver gå igenom, motoriken måste ha en 

 följd för att kunna tillgodogöra sig framtida kunskaper på olika områden. 

     (Förskollärare 2). 

 

Förskollärare 3 menar att om man inte har lärt sig alla grundrörelser och integrerat reflexerna 

blir det svårt att utvecklas vidare och det kan även bli problem med läs- och skrivinlärningen 

vilket även förskollärare 4 påpekar. Förskollärare 5 berättar att hon arbetar mycket med barns 

motorik och ser samband mellan barn som får specifik motorisk träning och att de har lättare 

att både sitta stilla och samspela med andra barn på t ex rasten. Förskollärare 8 säger att 

motorik “... är A och O, ju tidigare man börjar desto bättre. Motoriken finns i allt man gör 

bara man har ”motorik-glasögonen” på”. 
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6.2 Utbildning inom rörelse 

 

Utbildningen kring rörelse ser lite olika ut. Flera informanter har utbildning inom Röris (för 

barn från Friskis & Svettis) och de flesta har fått någon motorikutbildning när de gick 

förskollärarutbildningen. Några har haft specifika barn i sina grupper som gjort att de har fått 

utbildning och kunskap om rörelsens betydelse. 

 

Förskollärare 1 berättar att hon gått utbildning inom utomhuspedagogik och att hon fick 

mycket kunskap där. Förskollärare 3 har i sin förskollärarutbildning inriktat sig på hälsa och 

rörelse och är även utbildad idrottslärare. Förskollärare 5 och 8 har gått flera kurser inom 

Vestibularis och MTI och arbetar mycket utifrån deras teorier. En informant svarar att hon 

inte har någon utbildning inom området men berättar att hon lärt sig av idrottsläraren på den 

skola hon arbetar på. 

 

 

6.3 Informanternas konkreta arbete med motorik och rörelse 

 

Alla, förutom en informant som arbetar med ettåringar, berättar att de har ca en timme i 

veckan med planerad gymnastik/rörelse. Det är bl.a. friidrott, skridskor, Röris, bollekar och 

styrda grupplekar (t ex Kom alla mina kycklingar). Alla försöker också ta tillvara den 

naturliga rörelsemöjligheten genom att nyttja skogen, lekparker och den egna gården för att 

träna grovmotoriken. En av informanterna som arbetar i förskoleklass använder sig av ett 

observationsschema för att se vad barnen behöver träna och det ligger sedan till grund för den 

fortsatta planeringen av gymnastiken. 

 

 Vi har mycket dans, grupplekar, vi väljer lekar som gynnar grundrörelserna, 

 krypa, åla osv. Vi anordnar s k djungelbanor där barnen får balansera, rulla, 

 hoppa över osv. Vi har också valt att använda hopprep för att få in koordinationen. 

 Detta är organiserad rörelse. På gården vid fri lek finns det också ett medvetet tänk 

 kring rörelse, t ex hinderbanor. Vi har mycket diskussioner i arbetslaget kring rörelse 

 och hur man kan förbättra verksamheten genom att låta barnen röra sig mycket. 

 Mitt arbetslag har ett gemensamt intresse kring detta och alla är drivande. 

     (Förskollärare 3). 
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Förskollärare 3 fortsätter berätta om hur viktigt det är att alla pedagoger har kunskapen om att 

rörelse och motorik har betydelse för barns fortsatta inlärning och menar att det är lättare att 

driva denna del av verksamheten när hela arbetslaget har kunskap, vilja och intresse. 

 

Förskollärare 8 berättar att de brukar arbeta mycket med att låta barnen hitta på roliga 

rastaktiviteter för att de ska röra sig mycket på rasterna och på så sätt får barnen också 

inflytande i verksamheten. De har även ett “promenad-projekt” där hela skolan går till t ex 

tomten i Rovaniemi i Finland.  

Alla deltar efter egen förmåga genom att varje dag gå eller springa så mycket som man tycker 

att man vill. Allt räknas samman för att se hur långt man kommit varje vecka. När målet är 

nått firar man detta. Syftet med detta är att på ett roligt och lustfyllt sätt få in rörelse och 

glädjen över det i den befintliga verksamheten. Förskollärare 8 säger också att det är viktigt 

att låta alla prova på att göra sådant som de inte tror att de klarar eller som de tror att de inte 

tycker om att göra. Utan att prova vet man inte hur det är menar hon. 

 

 Vi försöker att alltid få in grundrörelserna i det vi gör, rulla, 

 krypa, åla osv. Vi har Röris varje dag och mycket sånglekar med 

 rörelser i kryssmönster till. Vi leker ofta charader där vi kan “lura” 

 en del barn till att göra rörelser som de tycker är jobbiga. Det är 

 även bra för gruppsammansättningen att alla vågar göra olika saker 

 utan att känna att de är sämre än sina kamrater. 

    (Förskollärare 6). 

Med kryssmönster menar hon att båda hjärnhalvorna ska kunna samarbeta och göra rörelser 

som korsar kroppens mittlinje. 

 

 



 

27 
 

6.4 Tankar kring motorik, inlärning och utveckling 

 

Alla informanter är överens om att begreppen hänger ihop och att de har betydelse för 

inlärningen. Informanterna menar att det inte behöver vara planerade aktiviteter hela tiden och 

att det är bättre att göra något litet än inget alls. “Motoriken finns i allt man gör, bara man har 

‘motorik-glasögonen’ på!” (Förskollärare 8). Hon tycker också att det är de vardagliga 

rörelserna som är viktigast för barnen eftersom många sitter stilla vid Tv:n och datorn när de 

kommer hem från skola och fritids. 

 

 Hjärnan arbetar bra när alla delar hänger ihop. När det blir oro i gruppen 

 är det bra med lite motorik. Det behöver inte vara något märkvärdigt utan 

 man kan lägga sig på golvet och leka flygplan (ut med vingarna och upp 

 med fötterna) så flyger vi runt i världen och barnen får berätta vad de vet 

 om de olika platserna. Både bra och lärorikt. Det är bättre att göra något 

 litet än inget alls. 

     (Förskollärare 8). 

Förskollärare 1 säger att begreppen hänger ihop, man kan inte hoppa över något men det går 

olika fort för olika barn. En viktig aspekt eftersom barn utvecklas olika fort inom olika 

områden. 

 

 

6.5 Hinder och möjligheter i arbetet med barns motorik 

 

Alla är överens om att det är pedagogerna själva som kan vara hindren, att man t ex kan vara 

för lat eller för bekväm för att ta vägen över skogen istället för gångvägen eller brist på fantasi 

och okunskap. Att vara orolig för att barnen ska göra sig illa nämner en som ett hinder. En 

förskollärare säger också att om förskolan ligger mitt i stan kan det vara ett hinder, alltså 

svårare att ta sig till skogen och ha tillgång till stora utrymmen. Men våra informanter ser, 

som situationen är nu, inga hinder för möjligheten till bra motorisk träning. 
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De ser att möjligheterna är många och flera nämner den bra naturliga utomhusmiljön och 

tillåtande vuxna som ger bra utrymme för motorik och rörelse. En förskollärare säger att hon 

ser det som en möjlighet att arbeta tillsammans med en annan grupp och få tillgång till fler 

vuxna, alltså kunna dela barngruppen mer och få nya tankar och idéer. Idrottsläraren på en 

skola hjälper till att träna enstaka elever individuellt om det behövs. En informant ser ett 

hinder i att hon arbetar själv och inte får bolla idéer eller får ny input av andra. 

 

  Hindren är när man inte ser möjligheterna 

    (Förskollärare 1). 

 

 

6.6 Sammanfattning av resultat 

 

Informanterna beskriver vid flera tillfällen att rörelse är viktigt och att tillåtelsen av rörelse 

genererar i bättre koncentration. Ett flertal informanter tar även in socialt samspel som en 

viktig aspekt till mycket motoriska rörelselekar. Dans, grupplekar, Röris och djungelbanor där 

grundrörelser tränas på ett lustfyllt sätt är några exempel på hur informanterna får in god 

motorisk träning i sina verksamheter. De anser också att möjligheterna till detta är goda. 

 

Några förskollärare talar om vikten av kunskap i ämnet och menar att den har betydelse för 

hur man arbetar med motorik. Är dessutom hela arbetslaget engagerade och intresserade är 

det lättare att driva den motoriska verksamheten vidare. Alla talar om deras närmiljö, skogen, 

parken och den egna gården som bra ställen till motoriska utmaningar. Många har ett 

medvetet arbetssätt när det gäller motoriska färdigheter men endast en förskollärare använder 

sig av observationsschema som visar om barnet har motoriska svårigheter och hur man i så 

fall kan arbeta vidare med dessa. 
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7 Analys 

. 

Här följer en analys innehållande våra tolkningar och reflektioner kring resultaten utifrån vårt 

syfte, frågeställning och den teori vi presenterat. 

 

7.1 Förskollärarnas kunskap om barns motorik 

 

Alla förskollärare hade kunskap om barns motorik och att det är viktigt att barn får röra på sig 

tidigt i livet för att vara väl förberedda för framtiden. De menar att det ofta finns ett stort 

utbud av Tv-kanaler, Tv-spel och andra tekniska spel i nästan alla barns hem även om 

Ellnebys (2005) undersökning visar att små barn främst behöver sensomotoriska aktiviteter. 

Förskollärarna talar om att det är viktigt att förskolan och skolan ger tid till rörelse och 

motoriska utmaningar då de flesta barn tillbringar mycket av sin vakna tid där. Vår 

undersökning visade att de flesta förskolor och förskoleklasser hade en timme schemalagd 

rörelseträning i veckan men alla är överens om att barn behöver röra sig varje dag för att få 

utlopp för alla sina sinnen som både Holle (1994) och Kadesjö (2007) beskriver. Kadesjö 

(2007) talar vidare om samspelet mellan de olika sinnena och menar att det krävs både 

koncentration och koordination för att göra en målinriktad rörelsehandling. Mc Philips (2012) 

menar att målinriktade rörelser tar mycket kraft och energi och behöver tränas mycket för att 

de ska bli automatiserade så att barnet kan använda sin koncentration till den faktiska 

uppgiften. Att motoriska utmaningar tränar koordinationen och koncentration påtalar ett 

flertal förskollärare. 

 

Förskollärarna visade att de ser motoriken vid lek i skogen, på förskolegården eller 

skolgården och att barnen då även tränar det sociala samspelet. De menar att när barnen leker, 

springer och klättrar tillsammans får de en bättre kroppsuppfattning och en bättre självkänsla 

som även Hintze & Sandberg (2001) beskriver. Ericsson (2005) förtydligar också detta och 

menar att rörelselekar och gruppträning ger social träning, samarbetsträning och förståelse för 

gemensamma regler. 

 

Samspelet mellan de sensomotoriska aktiviteterna och upplevelser för alla sinnen gör att 

barnen har lättare att förstå sin omvärld. När barnet har fått den stimulans som behövs har det 
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bättre förutsättningar för att klara av att koncentrera sig och kunna följa med i 

skolsituationerna och först då är man mogen att börja med data- och tv-spel enligt Ellneby 

(2005). 

 

Lpfö98 (2010) och Lgr11 (2011) tar upp vikten av att se den befintliga miljön som en tillgång 

och att den ska vara inbjudande och innehållsrik samt att förskolan/skolan måste verka för att 

barnen ska ha god kroppsuppfattning. Läroplanerna beskriver också att varje individ har olika 

behov och att alla har rätt till att få sina behov tillgodosedda. Alla förskollärare upplevde att 

de hade möjlighet att ge barnen god motorisk träning i den miljö som förskolan/skolan 

befinner sig i. Flera tog även upp att motorisk färdighet gynnar barns kroppsuppfattning. 

 

7.2 Skillnader i utbildningarna 

 

Det är stor skillnad på förskollärarnas anställningstid och vi ser att det skiljer sig en del i deras 

utbildningar. Fyra förskollärare har arbetat runt 30 år och en av dem har motorik och rörelse i 

sin förskollärarutbildning. De yngre har någon form av motorik, rörelse eller rytmik i sin 

utbildning men nästan alla har gått någon extrakurs inom motorik, t ex Röris och 

utomhuspedagogik. Det är dock tydligt att de förskollärare som arbetat länge i yrket hänvisar 

till sin erfarenhet i flera avseenden. Tre förskollärare som arbetar i förskoleklass har gått på 

föreläsningar av Mats Niklasson (Vestibularis) och Christer Sandberg (MTI) som inspirerat 

dem till medvetna motoriska rörelser. 

 

Två förskollärare har en bredare utbildning inom motorik, rörelse och inlärning och vår 

tolkning är att de arbetar mer medvetet med grundmotoriken i sina verksamheter. De tar upp 

betydelsen av att ha kunskap om de primitiva reflexerna och de beskriver hur viktigt det är att 

få reflexerna integrerade, t ex ryggradsreflexen, precis som Goddard (2004) hävdar. Hon 

menar att om ryggradsreflexen finns kvar när barnet börjar i skolan får det ofta svårigheter 

med att sitta still och sämre koncentrationsförmåga. Reflexerna sitter på var sida av nedre 

delen av ryggen och aktiveras om t ex byxlinningen eller stolsryggen kommer åt dem. 
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7.3 Medveten motorisk träning  

 

Två förskollärare beskriver att de genom sin erfarenhet har lärt sig och sett att ju mer barn får 

röra sig desto lättare har de att sitta stilla, lyssna och lära. En förskollärare beskriver hur de 

använder ett särskilt observationsschema för att se vad varje barn behöver för stimulans och 

träning. Underlaget ligger sedan till grund för den fortsatta planeringen av gymnastik och 

rörelse. Detta visar på en medvetenhet och ett långsiktigt arbete där också barnen ses på ett 

individuellt plan (Sandberg 1998). 

 

Enligt Sohlman (2005) krävs det mycket träning för att betydande rörelser ska bli 

automatiserade vilket framförallt en förskollärare i vår undersökning pratar mycket om. Hon 

pratar också om stora och små rörelser och menar att de stora rörelserna som t ex krypa och 

gå tränas och automatiseras först. Sigmundsson & Pedersen Vorland (2004) talar om 

begreppet motorik och menar att det handlar om alla rörelser man gör med kroppen. 

Förskollärarna använder begrepp som grov- och finmotorik medan Sigmundsson & Pedersen 

Vorland (2004) menar att just de begreppen är svåra att definiera då ofta hela kroppen är 

inblandad i både små och stora rörelser. De rörelser Sohlman (2005) tar upp tränar oftast 

barnen självmant i sin lek men det blir tydligt om barnet inte kan dessa och att man som 

förskollärare då reagerar. Vår undersökning visar att förskollärarna har kunskap om detta men 

vi ser inte att de arbetar vidare medvetet med det specifika barnets svagheter. 

 

Ericsson (2005) talar om att barn och unga med motoriska problem också har en sämre 

självkänsla i t ex lekar och olika sporter. I vår undersökning tar två förskollärare upp samma 

exempel på lek när de vill förtydliga hur de tänker kring att rörelse och motorik ska vara 

roligt. Leken är Kom alla mina kycklingar och den ena förskolläraren säger att de använder 

sig av den för att på ett lustfyllt sätt få in rörelse. Hon menar att leken innehåller 

tempoväxlingar, koordination och förmågan att beräkna avstånd. Den andra förskolläraren 

berättar att de medvetet har valt bort den här typen av lekar för att inte utsätta barn med 

svårigheter för misslyckanden. 
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Hon menar att det är nästan alltid samma barn som blir tagen först eller kommer sist och det 

förstärker deras, ofta redan dåliga självkänsla. Ericsson (2005) säger, genom flera olika 

forskningsprojekt, att barn med motoriska svårigheter har kvar sin problematik långt upp i 

skolåldern. 

 

Förutsättningarna ser olika ut och spelar en stor roll för hur man arbetar med motoriken i de 

olika barngrupperna. Personalsammansättningen med dess kunskap och intresse, 

barngrupperna och miljön, både ute och inne, har framkommit under intervjuerna som 

avgörande för hur man arbetade med motoriken. Förskollärarna säger att de vet att motoriken 

har betydelse för inlärningen och Ericsson (2005) bekräftar att barn med inlärningsproblem i 

tidig ålder har fortsatta inlärningssvårigheter i tonåren. 

 

Utifrån vårt resultat visar undersökningen att utbildning kring barns motorik behöver 

prioriteras för att ge förskollärarna möjlighet till att fullfölja och hjälpa barn till en god 

utveckling. Att vara en engagerad pedagog med kunskap och intresse ger barnen större 

förutsättningar till att utvecklas maximalt. 

 

7.4 Sammanfattning av analys  

 

Nästan alla förskolor hade en timmes schemalagd rörelseträning i veckan men hävdar 

samtidigt att rörelse är viktigt och att alla barn behöver rörelse varje dag. Förskollärarna talar 

om att de ser och får in fler viktiga aspekter i samband med motoriska lekar eller motoriska 

övningar, t ex socialt samspel, samarbete och kroppsuppfattning.  

 

Förskollärarna är till viss del kunniga inom motorik, rörelse och betydelsen av att få utveckla 

den. Två förskollärare har en bredare kunskap och utbildning i ämnet och vi upplever att de 

tänker mer grundläggande kring rörelse och motorik när de planerar sin verksamhet. Vår 

tolkning är också att alla förskollärare är positiva till att barn ska få röra sig, utmana sina 

kroppar och utvecklas. 
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8 Diskussion 

 

Här följer vår metoddiskussion och de tankar och funderingar vår undersökning har väckt. Vi 

presenterar även förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Vi valde att intervjua fyra förskollärare i förskolan och fyra förskollärare i förskoleklass för 

att få en bredd på åldrarna på barnen och för att se om det skiljer sig i verksamheterna i 

arbetet med motorik. Eftersom vi själva är versamma inom båda yrkesenheterna kändes det 

naturligt att vi intervjuade dem som arbetar i samma verksamhet. Vi upplevde att 

informanterna visade intresse för vår undersökning och de förtydligade att det var ett 

intressant ämne. 

 

Vår metod för att få fram vårt resultat var att göra en kvalitativ forskning där intervjufrågorna 

var öppna för att ge informanterna möjlighet att utveckla sina svar. Vi upplever att 

intervjuerna är väl genomförda men som resultatet och analysen visar är det endast en 

förskollärare som tar upp specifik litteratur eller forskning för att styrka sin kunskap. Vi 

funderar på om våra intervjufrågor inte gav utrymme till att berätta om detta. Möjligen skulle 

vi haft en konkret fråga om de t ex lutade sin kunskap eller motoriska verksamhet mot någon 

specifik författare eller teori. Samtidigt styrker resultatet vår hypotes om att förskollärare inte 

har fördjupad kunskap om barns grundmotorik. Hade vi valt en kvantitativ forskningsmetod 

hade kanske resultatet gett oss ett konkret svar på den frågan. 

 

Vid sammanställningen av resultatet saknade vi också en frågeställning ang. om föräldrar 

gjort förfrågningar och visat intresse för rörelse och motorik i förskolan eller skolan. Ericsson 

(2005) anser att det borde vara lika självklart för föräldrarna att få information om hur viktigt 

det är att arbeta bort primitiva reflexer och stärka motoriska rörelser hos barn som att utveckla 

deras språk. 
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8.2 Resultatdiskussion 

 

Vår undersökning visar att yrkeserfarenhet ger kunskap om man är observant och kan se 

samband. Den visar också att förskollärare har kunskap och arbetar medvetet med barns 

motorik men det är endast en som nämner litteratur, särskilda böcker eller forskningsprojekt 

under intervjuerna. Gemensamt för alla informanter är att de vet att det är bra med rörelse, det 

känns som ett vedertaget begrepp att “rörelse är bra för kroppen” men vi får ändå känslan av 

att de inte har specifik kunskap om vilken betydelse t ex medfödda reflexer som inte 

försvunnit har. Styrdokumenten (Lpfö98/10, Lgr11) säger att alla barn utvecklas i olika takt 

och att alla barn ska få den hjälp och det stöd de behöver för att utvecklas maximalt. Vi 

funderar på förskollärarnas kunskaper om de små rörelserna som inte är lika synliga och 

självklara och deras kunskap om de primära reflexerna. Två ex är ryggradsreflexen och 

asymmetrisk tonisk nackreflex (ATNR) som båda har betydelse vid förlossningen enligt 

Goddard (2004) men som ofta ger svårigheter vid inlärning om de inte tränats bort under 

småbarnsåren. I vår undersökning är det ett fåtal förskollärare som beskriver att de har 

kunskap om detta. En vidare fundering är hur de då ska kunna ge alla barn den hjälp och det 

extra stöd barnen behöver för att utvecklas maximalt. 

 

Både Ericsson (2005) och Goddard Blythe (2011) menar att det är viktigt att även föräldrar 

borde få mer kunskap om betydelsen för sina barns rörelse och motorik. I ett samhälle där 

man hellre tar bilen än låter barnen gå eller cykla är det viktigt att veta vad som händer med 

barnens kropp när de inte kan röra sig fritt, utan sitter fastspända i bilstolar eller i vagnar. 

 Barn som tillåts röra sig mycket när de är små bygger upp hjärnans förmåga 

 att organisera sinnesintryck, vilket är en god förutsättning för inlärning. 

     (Ellneby 2007:50). 

 

Daglig rörelse är bra för alla, både vuxna och barn, vilket Ericsson (2005) visar med 

Bunkefloprojektet, där alla elever hade någon form av fysisk aktivitet varje dag. Eleverna 

hade lättare för att koncentrera sig och fick på så sätt en bättre inlärningssituation. Samtidigt 

visade det att de motoriska svårigheterna inte försvann av sig själv även om barnen rörde på 

sig varje dag. De fick därför anpassad träning för att kunna utvecklas maximalt. 
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Detta är ett välkänt projekt där flera forskare och institutioner varit inblandade och resultaten 

har diskuterats inom olika instanser. Projektet visar att barn lär och utvecklas i positiv riktning 

på flera plan men i vår undersökning är det ingen av informanterna som nämner detta projekt. 

Vi funderar på vem som har ansvar över att personal inom förskola och skola tar del av 

forskning och vetenskapliga projekt. 

 

Vårt sökande i litteraturen ang. motorik och inlärning har visat att det finns 

observationsmaterial för barn från ett till femton år. Vår undersökning visar att det är få som 

använder sig av detta även om forskningen visar att rörelse och motorik har stor betydelse för 

barns inlärning och utveckling. Både Bunkefloprojektet och Mc Phillips undersökningar visar 

att eleverna presterar bättre med mer riktad (specifik) motorisk träning. 

 

I analysen beskriver vi hur två förskollärare tar upp samma lek som exempel när de ska 

berätta hur de tänker kring rörelse och motorik och glädje. På en förskola har de medvetet valt 

bort grupplekar som t ex Kom alla mina kycklingar för att minska utsattheten hos de barn som 

inte har så bra motorik. Hon menar att de barn som har sämre rörelseförmåga är nästan alltid 

de som kommer sist i sådana lekar. En annan förskollärare tar samma lek som exempel när 

hon beskriver hur de arbetar med motorik och vill få in rörelse på ett roligt sätt och som 

lockar alla barn. Båda förskollärarna har olika tankar om vad leken ger för kunskap och 

resultat och de har båda goda argument för att använda resp. inte använda sig av leken. 

Ericsson (2005) menar att grupplekar är viktigt för att lära sig både kroppsuppfattning och 

sociala spelregler men det är också viktigt att personalen har kunskap om hur man kan hjälpa 

och stödja den som alltid kommer sist så att leken fortfarande är rolig. 

 

Wolmesjö (2006) tar i sin undersökning upp att vi också kan se på miljön i samband med 

barns behov av rörelse. Har man kunskap om motorikens utveckling och det rörelsebehov 

som både små och stora barn har tror vi att man kan se ett tydligt samband mellan en stökig 

och lugn barngrupp vilket har betydelse för den miljö som formas runt om oss. Wolmesjö 

(2006) ser också rörelse ur ett hälsoperspektiv och menar att det handlar om vår framtida 

folkhälsa. 
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8.3 Sammanfattning 

 

Vår undersökning visar att: 

 Förskollärare har kunskap om att motoriken är viktig för inlärningen hos barn. 

 De flesta förskollärare har någon slags utbildning inom rörelse. 

 Flera förskollärare har ett eget intresse och ett engagerat arbetssätt kring motorik och 

inlärning. 

 Alla förskollärare förstår att begreppen motorik, inlärning och utveckling har ett 

samband. 

 Alla förskollärare anser att de har goda möjligheter till att arbeta med barns motorik på 

deras nuvarande arbetsplatser. 

 Flera förskollärare önskade få mer kunskap om hur man arbetar med primitiva reflexer 

som kan ge inlärningssvårigheter om de inte arbetas bort. 

Vi hade velat se mer av föräldrars intresse för rörelse och motorik i förskolan och skolan. 

Bunkefloprojektet är ett välkänt forskningsprojekt som på flera plan visar positiva slutsatser 

men ingen av våra informanter har nämnt detta projekt under intervjuerna, kanske skulle vi 

frågat om de tagit del av någon forskning i ämnet. Observationsmateral finns för att kartlägga 

om barn har motoriska svårigheter men används bara av ett fåtal. 

 

Vi upplever att barn idag ägnar mycket tid åt stillasittande aktiviteter och anser att 

förskollärare i sin utbildning borde få mer kunskap om barns primitiva reflexer och vilken 

betydelse kvarvarande reflexer har för inlärningen.  

 

I vårt yrke krävs flera kunskaper och olika förmågor av oss förskollärare för att kunna 

tillgodogöra barnens behov. Vår studie visar att kunskapen kring kvarvarande reflexer och 

specifik motorisk träning inte är så stor. Vi har lärt oss att det är viktigt att observera och följa 

upp barns motorik för att kunna ge dem bra förutsättningar till fortsatt utveckling.  
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8.4 Vidare forskning 

 

Vår undersökning visar att förskollärarna har kunskap om rörelsens betydelse för inlärningen 

men hur upplever barnen rörelsen i förskolan och i skolan? Har de kunskap om varför det är 

viktigt att röra på kroppen och vet de att kroppens motorik har betydelse för om de kan lära 

sig nya saker? Vidare forskning skulle kunna vara hur barn upplever gymnastik och rörelse 

och om de har kunskap om varför det är viktigt. 
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BILAGA  

 

 

 

Intervjufrågor 

 

 

 

1. Vad har du som pedagog för kunskap om motorikens betydelse? 

 

2. Har du någon utbildning inom detta område? 

 

3. Hur arbetar ni med barns/elevers grovmotorik? 

 

4. Hur tänker du kring motorik, inlärning och utveckling? 

 

5. Ser du några hinder eller möjligheter med att arbeta specifikt med barns 

motorik? 

 

 

 

 


