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Titel  

Grovmotorik – ett bortglömt inslag i dagens förskola? En undersökning om 

grovmotorikens betydelse idag jämfört med för femton år sedan 

 

Engelsk titel  

Motor skills – a forgotten element in today´s preschool? A survey about the importance 

of gross motor skills today compared to fifteen years ago 

 

Abstrakt 
Syftet med vår undersökning är att belysa hur förskollärare tänker kring barns 

grovmotoriska utveckling i dag jämfört med för femton år sedan. Vi vill även skapa en 

förståelse för varför och hur en eventuell förändring har skett. Detta gör vi genom att 

fråga hur pedagogens förhållningssätt till barns grovmotoriska utveckling ser ut idag 

jämfört med för femton år sedan. Undersökningen följer kvalitativa forskningsmetoder 

med intervjuer under fysiska möten. Resultatet visar att grovmotorisk träning har ett 

mindre utrymme i förskolan i dag jämfört med för femton år sedan och det är främst tre 

faktorer som påverkar hur mycket det blir – tid, gruppstorlek och medvetenhet. 

Forskningen visar att en välutvecklad grovmotorik är betydelsefull för inlärningen. 

Enligt informanterna tillskrivs förskolan fler målformuleringar vilket innebär att fler 

uppdrag ska rymmas inom samma tid som förut och motoriken får ge vika. Fler barn 

skrivs in i grupperna vilket påverkar förutsättningarna för grovmotorisk träning i 

förskolan då lokaler och personaltäthet förblir detsamma. Pedagogernas medvetenhet 

påverkar mängden grovmotorisk träning i förskolans verksamhet. Det visar sig i den 

enskilda pedagogens intresse för motorik och rörelse och även dess syn på motorikens 

betydelse i leken. För att kunna delta och leka med en god självkänsla behövs en 

motoriskt säker kropp samt en god kroppsuppfattning. Till skillnad mot för femton år 

sedan, integrerar idag den medvetne pedagogen den grovmotoriska träningen i leken. 
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1 Inledning 
 

Vi vill med detta arbete undersöka om vår upplevelse av motorikens plats i förskolan 

stämmer överens med verkligheten eller inte. Vi upplever nämligen att motoriken inte 

har en lika framträdande roll i vår verksamhet idag som för femton år sedan. Det var då 

förskolan fick ett nytt styrdokument, Läroplan för förskolan Lpfö98, vilket ersatte 

Pedagogiskt program för förskolan. Vi vill inte tro att dagens pedagoger inte känner 

någon drivkraft eller entusiasm över att ge barn förutsättningar att utvecklas motoriskt, 

istället vill vi mer leda vårt resonemang till läroplanens intåg och de förändringar som 

medföljde.  

 

Granskar vi den senaste revideringen av läroplanen för förskolan, Lpfö98/10 ser vi att 

den har ett antal strävansmål som vi i förskolan är ålagda att arbete mot (Skolverket 

2010). Under kapitlet utveckling och lärande finner vi tjugotvå olika mål som förskolan 

ska sträva efter att varje barn ges möjlighet att utvecklas i (a.a). Håkansson (2013) 

kategoriserar målen på följande sätt - språk och kommunikation står för sex mål, natur 

och teknik ryms i fem mål, matematik i fyra mål liksom personlig och social utveckling. 

I kategorin övriga finns tre mål och endast ett av dem berör motorisk utveckling.  
 

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) 

 

Vi kan då sammanfatta att motoriken inte har ett lika stort utrymme i läroplanen som de 

nämnda kunskapsområdena.  

 

Det finns forskningsresultat som visar att ett flertal barn vid skolstarten saknar 

motoriska färdigheter och att dessa senare möter svårigheter med läs- och skrivinlärning 

(Ericsson 2003b). Grundskolans lärare har också sett ett samband i att elever med läs- 

och skrivsvårigheter även har motoriska svårigheter (Svensson 2009). Dessutom har det 

debatterats i media om elevers försämrade prestationer inom motorik och rörelse, vilket 

man har kopplat till skolans färre antal idrottslektioner idag kontra förr och att dagens 

barn även har en mer stillasittande fritid. Kanske debatten även borde innefatta 

förskolans sätt att tillgodose barnen detta redan i de yngre åren? Det får resultatet av vår 

undersökning ge oss svar på, ett resultat vi ser fram emot att ta del av.  
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2 Syfte och frågeställning 
 

Vårt syfte är att belysa hur förskollärare tänker kring barns grovmotoriska utveckling 

idag jämfört med för femton år sedan. Vi vill även skapa förståelse för varför och hur en 

eventuell förändring har skett med avseende på:  

 

 Grovmotorikens betydelse 

 Läroplanens inverkan 

 Planerad grovmotorisk träning 

 Pedagogens förhållningssätt 

 Pedagogens förutsättningar 

 Dokumentation och uppföljning 
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3 Teoriavsnitt 
 

Wedel Brandt (2008) säger att många påstår att teori och verklighet saknar samröre, 

men så vill hon inte se på det hela. Författarinnan anser att teori och praktik är varandras 

förutsättningar och ett centralt område för det är utvecklingsteorin. Detta område vill ge 

svar på människans utveckling och dess bakomliggande drivkraft. Som pedagog bör 

man känna till sin praktik och diverse teorier, menar Wedel Brandt. Med all säkerhet 

kommer pedagoger att uppleva att teorierna inte stämmer i samtliga situationer utan att 

någon del från olika teorier kan sättas ihop till en mer passande teori (a.a). Detta 

resonemang tar vi till oss och presenterar därför två olika filosofers teorier om den 

mänskliga utvecklingen. 

 

 

3.1 Jean Piagets teori 
Hwang och Nilsson (2003) beskriver schweizaren Jean Piaget (1896-1980) som en 

framträdande man för det kognitiva perspektivet, vilket har med kunskap, tänkande och 

lärande att göra. Teorierna fokuserar på hur tankar föds, utvecklas och i slutändan 

påverkar beteendet. Piagets mening med teorierna är att presentera en 

helhetsbeskrivning av människans intelligens och dess utveckling från ett nyfött barn till 

en vuxen människa (a.a). Enligt Jerlang (2008) menar Piaget att den utvecklingen sker 

med hjälp av en internaliseringsprocess som innebär att det yttre görs till det inre. 

Piagets teorier har växt fram på grund av hans intresse över varför barn svarar rätt men 

även fel. Det väckte Piagets tankar om hur processen från tänkande till beteende går till 

och fann att barn i samma åldrar har likvärdiga kunskaper (a.a). Därmed kom Piaget 

fram till att det finns olika utvecklingsstadier och delade in dem i fyra olika grupper 

(Hwang & Nilsson 2003). Nedan följer en kortare beskrivning av de fyra stadierna.  
 
3.1.1 Det sensomotoriska stadiet 0-2 år  

I det första stadiet utgår barnet endast ifrån sina motoriska färdigheter och sina sinnen 

(Hwang & Nilsson 2003). Barnet erövrar sina kunskaper genom att känna, smaka, lukta, 

se, höra och röra sig självt och därefter röra saker utanför sig självt (a.a). Vuxna har som 

ansvar att stimulera barnet i riklig mängd (Jerlang (2008). Barnet måste sedan få tid och 

möjlighet att bearbeta alla intryck som infinner sig (a.a).  
 
3.1.2 Det preoperationella stadiet 2-6 år 

Barnet börjar i detta stadium kunna tänka symboliskt vilket är märkbart i deras 

användning av språket men även i fantasin (Hwang & Nilsson 2003). Leken utvecklas 

och börjar mer och mer att likna verkligheten (Jerlang 2008). Lekarna ger barnet 

vidgade erfarenheter vilket berikar dem med kunskap (a.a).  

 
3.1.3 Det konkret-operationella stadiet 6-12 år 

Nu kan barnet tänka logiskt på ett mer konsekvent sätt men behöver fortfarande 

konkretiseringar (Hwang & Nilsson 2003). Barnet blir under detta stadium självständigt 

och fungerar socialt i regellekar (Jerlang 2008). Då tvingas barnet att se till fler aspekter 

vilket i sin tur föder ny kunskap (a.a). 
 
3.1.4 Det formellt-operationella stadiet 12- år 

Barnet kan nu i olika utsträckning tänka logiskt och abstrakt (Hwang & Nilsson 2003). I 

detta stadium ses barnet vanligtvis som en självständig person med egna åsikter (Jerlang 

2008).  
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3.1.5 Inlärning 

Kunskap och utveckling, är enligt Piaget, en aktivitet där det råder aktivt handlande och 

där den mänskliga självregleringen är drivkraften i utvecklingen (Jerlang 2008). Denna 

självreglering, som är en av de viktigaste drivkrafterna, innebär att barnet anpassar sig 

till omvärlden i varje situation. I sina teorier har Piaget med ytterligare tre olika 

drivkrafter för kunskapsutveckling - mognad, handling och socialt samspel. Mognad 

kommer inte automatiskt utan beror på individens insamlade aktiviteter. Dessa 

aktiviteter inbegriper både fysiska och kognitiva handlingar (a.a).   

 

I teorierna om kunskapsutvecklingen anser Piaget att människor strävar efter en mental 

jämvikt (Hwang & Nilsson 2003). Vägen dit innebär att människan anpassar sitt gamla 

tänkande till ny information och nya erfarenheter. Anpassningen kan ske på två sätt, 

assimilation och ackommodation (a.a). Assimilation innebär att man sorterar in det nya i 

redan befintliga beteendemönster eller scheman, som Piaget väljer att kalla det (Jerlang 

2008). Det lilla barnet lär känna världen utifrån ett schema medans en vuxen person har 

införskaffat sig ett stort antal scheman (a.a). Ackommodation betyder att individen 

utifrån ny erfarenhet och ny information förändrar sin kunskap (Hwang & Nilsson 

2003). Enligt Piaget fungerar assimilation och ackommodation tillsammans i ett 

samspel (Jerlang 2008).  

 

 

3.2 Lev Vygotskijs teori 
Hwang och Nilsson (2003) beskriver ryssen Lev Vygotskij (1896-1934) som den 

pedagog som starkast förknippas med det sociokulturella perspektivet. Vygotskij anser 

att barnet aktivt formar kunskap om världen men markerar starkt att barnet även ingår i 

ett socialt och kulturellt sammanhang (a.a). De olika sociala och kulturella förhållanden 

man befinner sig i medför givna utvecklingsmöjligheter och begränsningar (Jerlang & 

Ringsted 2008). Enligt Vygotskij är alltså barnets utveckling kulturspecifik och skiljer 

sig därmed helt ifrån Piagets tankar om att utvecklingen är universell (Hwang & Nilsson 

2003).  

 

Enligt Jerlang och Ringsted (2008) påstår Vygotskij att barnets utveckling går från att 

vara en social men inte så individuell person, till att utveckla sitt jag och detta tack vare 

det sociala samspelet. Utvecklingen, menar Vygotskij, är ett resultat av barnets sociala 

samspel med bland annat föräldrar, lärare och kamrater (Hwang & Nilsson 2003). 
 
3.2.1 Inlärning 

Vad gäller utveckling och inlärning, hänvisar Vygotskij till något han väljer att kalla för 

zoner (Jerlang & Ringsted 2008). I den aktuella zonen, där barnet befinner sig, finns 

diverse områden som är under utveckling men Vygotskij hävdar att lärandet sker i den 

promaximala utvecklingszonen. Det innebär den närmaste kommande zonen och den 

ska barnet ständigt vara på väg emot med hjälp av handledning från vuxna eller i 

samspel med jämnåriga (a.a). Handledningen syftar till att stödja barnet i dess 

utveckling och inlärning genom att hålla barnets intresse vid liv med att vara pådrivare 

och ställa diverse frågor samt ge barnet någon form av återkoppling (Hwang & Nilsson 

2003). Det proximala innebär på så vis att det är avståndet mellan vad det barnet klarar 

av på egen hand och vad det kan prestera tillsammans med någon som besitter 

erfarenheter (a.a). Vygotskijs teorier tar uttryck i hans tänk om samarbetets effekt som 

enligt honom innebär att det som barnet kan göra i en samarbetsövning ena dagen kan 

det göra på egen hand nästa dag (Jerlang & Ringsted 2008).  
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3.3 Begrepp 
Här nedan följer några förklaringar till olika begrepp som förekommer i vårt arbete. 
 
3.3.1 Motorik 

Parlenvi och Sohlman (1984) definierar motorik med att röra sig och tillägger att 

rörelserna måste automatiseras. Det innebär att barnets medvetande kring rörelserna 

undsätts och först då kan barnet fullt ut fokusera på att utvecklas i språk och 

tankeverksamhet (a.a). Även Danielsson, Auoja, Sandberg och Jonsson (2001) betonar 

hur viktig automatiseringen av motoriska rörelser är eftersom de kognitiva resurserna 

frigörs som i sin tur behövs till koncentrationen vid läs- och skrivinlärning. Grindberg 

och Jagtöien (2000) definierar begreppet genom att säga att motorik är rörelseförmåga. 

Annerstedt (1988) delar också denna syn men väljer förklaringen att motorik har med 

rörelse och förflyttning att göra. 
 
3.3.2 Grovmotorik 

Grovmotorik är, enligt Grindberg och Jagtöien (2000), ett samlingsbegrepp för de stora 

rörelserna som utförs då man exempelvis lär sig att rulla runt, sitta, krypa, stå, gå, 

springa, hoppa, klättra och springa. Grovmotoriken utvecklas från grovt koordinerade 

rörelser till fint koordinerade rörelser. Det sker efter hand som barnet behärskar varje 

enskild rörelse och i kombination av rörelser (a.a).  
 
3.3.3 Finmotorik 

Finmotorik är de rörelser som krävs för att precisera handlingar med händerna, munnen 

och ögonen (Grindberg & Jagtöien 2000).  
 
3.3.4 Motorisk utveckling 

Vanligtvis relaterar vi motorisk utveckling till hur barnet införskaffar sig olika 

färdigheter som till exempel att lyfta huvudet, sitta, krypa, stå och gå (Grindberg & 

Jagtöien 2000). En annan aspekt av motorisk utveckling är att lösa motoriska uppgifter 

med ständigt större variation och flexibilitet (Ericsson 2005). Price (2001) säger att 

motorisk utveckling är förändringen av motoriskt uppträdande under hela ens 

levnadstid. I utvecklingssammanhanget pekar hon ut mognad som en viktig faktor och 

säger att den vuxne måste vara medveten om att den motoriska mognaden kan skilja sig 

åt mellan barn i samma ålder (a.a).  

 

Hwang och Nilsson (2003) hänvisar till Arnold Gesell (1880-1961) som gjorde ett 

schema över den motoriska utvecklingen. Gesell tog fram fyra huvudprinciper för barns 

motoriska utveckling vilka förklarar hur de motoriska färdigheterna utvecklas. De visar 

att utvecklingen sker uppifrån och ner och från mittlinjen och utåt. Likaså samordnas 

böj- och sträckmuskulaturen samt att barnet går från totalrörelse till differentierade 

rörelser (a.a). Gesells resonemang stärks i senare tid av Ericsson (2005) som säger att 

den motoriska utvecklingen sker enligt tre utvecklingsprinciper. Det innebär att den 

motoriska utvecklingen oftast sker uppifrån och ner, från mitten och ut åt sidorna och 

från grova rörelser till förfinade rörelser (a.a).  

 

Det synsätt som dominerat gällande barns motoriska utveckling under de senaste 

decennierna har haft som utgångspunkt i sjukgymnasten och idrottslärarens Britta 

Holles teorier (Danielsson m fl. 2001). Holle (1978) delar in barns motoriska utveckling 

i följande fyra faser:  
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1. Reflexrörelser - hjärnhalvorna samverkar inte, utan barnets rörelser är 

omedvetna. 

 

2. Symmetriska rörelser - hjärnbarken börjar finnas med i barnens rörelser och 

hjärnhalvorna skickar signaler till kroppen så att liknande rörelser utförs med 

båda hjärnhalvorna. 

 

3. Viljestyrda, motiverade, differentierade rörelser - barnet styr rörelserna självt 

med hjärnbarken och hjärnhalvorna samverkar med varandra. 

 

4. Automatiserade rörelser - barnet kan göra rörelser utan att tänka på dem och 

klara även att göra annat under tiden  

(Holle 1978) 

 

Enligt Danielsson m.fl. (2001) delar inte alla Holles uppfattning om barns motoriska 

utveckling. Miljön har en större betydelse när det gäller barns motoriska utveckling än 

vad barns ålder har, säger bland andra läkaren Hans Forsberg. Vidare menar Forsberg 

att medfödda rörelsemönster kan lockas fram om miljön inspirerar till det (a.a).    
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4 Tidigare forskning 
 

4.1 Grovmotorikens betydelse för inlärningen 
Barns motoriska utveckling ser, enligt Ellneby (2007), olika ut men att en sak är 

gemensamt för alla. Människan kan endast utveckla sin motoriska förmåga genom att 

fysiskt utföra rörelserna. Därför är det oerhört viktigt att barnen rör på sig. Det räcker 

inte att se en fotbollsspelare i dataspelet för att lära sig spela boll, barnet måste själv 

koordinera sin kropp och upprepade gånger träna på rörelsen (a.a).  

 

Annerstedt (1988) hävdar att många tester som gjorts gällande motorikens positiva 

betydelse för inlärningen har gjorts av människor som inte är vetenskapligt utbildade 

vilket gör att de inte kan anses vara trovärdiga. Svensson (2009) betonar däremot all den 

forskning som faktiskt visar på motorikens betydelse för inlärningen. Ericsson (2005) 

hänvisar till tidigare studier gjorda av henne själv, Ericsson 1997, men också från Frisk 

1996, Cratty 1997, Cantell 1998 och Kadejö 2000 vilka har i sina studier sett ett 

samband mellan motoriska brister och svårigheter med kognitiv inlärning.  

 

I sin doktorsavhandling presenterar Ericsson (2003b) en studie gjord på elever i åk 1-3. 

Resultatet visar att god motorik har ett samband med god koncentrationsförmåga liksom 

att elever med sämre motorisk förmåga har svårt att koncentrera sig. Studien visar också 

att elever med god motorik har en bättre läs- och skrivförmåga. De elever som under sin 

barndom fått extra fysisk träning presterade ännu bättre än de med standardträning. 

Detta gäller både de elever med god kontra sämre utvecklad motorik. Ju större 

motoriska brister eleverna har desto större betydelse har motorisk träning för att kunna 

prestera bättre i skolan. Klyftorna mellan elever med god respektive sämre motorik kan 

därför minska om de får extra fysisk aktivitet och motorisk träning (a.a). 

 

En god grovmotorisk utveckling kan även ha betydelse för utvecklingen av de 

finmotoriska rörelserna, säger Ericsson (2005). Detta baserat på de motoriska 

utvecklingsprinciperna som vi förklarar i Teoriavsnittet. Ericssons slutsats blir då att 

barn som har finmotoriska svårigheter, som i sin tur oftast påverkar skolprestationer, 

skulle kunnat bli hjälpta av mer grovmotorisk träning (a.a). Blomberg (2012), specialist 

inom psykiatri, poängterar också att grovmotoriken har betydelse för att kunna utföra 

finmotoriska rörelser. För att kunna hålla en penna och skriva måste barnet, enligt 

Blomberg, kunna korsa kroppens mittlinje och rita ett kryss (a.a). Även Mellberg (1993) 

styrker påståendet att grovmotoriken är kopplat till handens finmotoriska utveckling. 

 

Genom forskning och studier som vi redovisat ovan har vi sett att motoriken har 

betydelse för inlärning, frågan är hur? Blomberg (2012), Danielsson m.fl. (2001), 

Ellneby (2007), Ericsson (2005) och Parlenvi och Sohlman (1984) är överrens om att en 

stor och viktig faktor till grovmotorikens betydelse för inlärning grundar sig i 

automatisering av den motoriska rörelsen. Det innebär att när barnet har utfört rörelsen 

tillräckligt många gånger och lärt sig rörelsen sker utförandet per automatik. Då behöver 

inte barnet koncentrera sig på den fysiska aktiviteten. Istället kan barnet lägga fokus på 

att ta in nya kunskaper och utveckla sitt språk och kognitiva tänkande (a.a).   
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4.2 Grovmotorikens betydelse för den sociala utvecklingen 
Motorikens betydelse för inlärningen sammanfattar Svensson (2009) genom att betona 

hur det fysiska måendet påverkar det psykiska. Förmågan att kunna utföra 

automatiserade rörelser påverkar det inre måendet som i sin tur påverkar barnets 

möjlighet att lära in ny kunskap och utveckla sitt språk och kognitiva tänkande. Den 

motoriska utvecklingen har dock inte bara betydelse för det inre måendet i samband 

med inlärning utan också för självkänslan (a.a).   

 

Annerstedt (1989) menar att motorisk träning påverkar hur barnet upplever sig själv och 

sin kropp vilket leder till en god självkänsla. Det välmående som infinner sig i barnet 

leder till goda prestationer (a.a). Grindberg och Jagtöien (2000) delar samma åsikt men 

utvecklar det hela genom att hävda att ett barns kroppskännedom även påverkar det 

sociala samspelet med andra. Det grundar författarna på att ett barn som känner sin 

kropp, som kan kontrollera sina rörelser också har en fysisk förmåga att leka vilket i sin 

tur leder till umgänge med andra barn. Ett barn som är tryggt i sig själv, i sin kropp, har 

också en god självbild vilket ytterligare ökar förmågan att ta kontakt med lekkompisar 

(a.a). Mellberg (1993) understryker detta genom att påstå att en god motorik, att kunna 

kontrollera sina rörelser och röra sig på ett obekymrat sätt, är en förutsättning för lek.   

 
 

4.3 Pedagogens roll för utveckling av en god grovmotorik 
Ett barn som är motoriskt klumpig, som snubblar mycket och ramlar, har enligt Ericsson 

(2003a) en större risk att hamna utanför den sociala gemenskapen och till och med att 

bli utsatt för mobbing. För att motverka detta är det av största vikt att läraren 

uppmuntrar och stimulerar samt har god kunskap om det berörda området (a.a).  
 
4.3.1 Kunskap  

Grindberg och Jagtöien (2000) betonar att varje pedagog är ålagd att ge barnen 

möjlighet att utveckla sin motoriska förmåga. Det förutsätter att varje pedagog har 

kunskap om barns fysiska utveckling, den motoriska utvecklingen, vilken betydelse 

sinnena har för rörelserna samt sambandet mellan motoriken och lärandet (a.a).  

 

Ericsson (2003b) anser det vara viktigt att lärare får utbildning och kunskap i hur de ska 

stimulera den motoriska förmågan hos barnen och hur de ska observera utvecklingen. 

Ericssons studieresultat visar att de barn som har blivit observerade i motorisk 

utveckling under sitt sista år på förskolan hade bättre motorik när de började skolan än 

de barn som inte hade observerats. Observationer av barns motoriska utveckling hjälper 

lärarna att fånga upp de barn som behöver mer motorisk träning samt att alla – barn, 

pedagoger och föräldrar blir mer medvetna om barnens motoriska utveckling och kan 

uppmuntra i olika situationer (a.a).  

 

Även Mellberg (1993) ser en stor betydelse av att observera barns motorik och då 

främst i leken. Men för att kunna veta vad som ska studeras måste pedagogerna ha en 

kunskap om den motoriska utvecklingen. I leken ses barnets rörelsemönster tydligt och 

pedagogen kan på ett roligt sätt uppmuntra, stötta och utmana barnet i dess utveckling 

(a.a).  

 

Enligt Kavales och Mattson (1983) är alla barn olika och det finns inte något 

träningsprogram som passar alla. Utifrån den vetskapen är det mycket viktigt att 
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pedagogen ha specifik kunskap inom området. Varje barn är unikt och behöver 

individuell utformad träning (a.a). 
 
4.3.2 Pedagogik om motorik 

Holles (1978) arbetsmetod innebär att ett barn som inte klarar av en motorisk rörelse 

bör med hjälp av pedagogen gå tillbaka till den rörelse som kommer i den tidigare 

utvecklingsfasen, den närmaste utvecklingszonen. Med detta menar Holle att barn oftast 

utvecklar de grundläggande motoriska rörelserna enligt en viss ordning (a.a). Även 

Ellneby (2007) hävdar att det inte går att ersätta en missad motorisk rörelse med andra 

svårare rörelser då den ena automatiserade rörelsen ligger till grund för nya rörelser. Det 

är därför viktigt att ta reda på vilken rörelse som barnet eventuellt har missat i sin 

utveckling och träna på den (a.a).      

 

Ellneby (2007) påpekar starkt att det inte finns några genvägar till motorisk utveckling. 

Det krävs mångfaldig upprepning av den specifika rörelsen för att lyckas och pedagogen 

måste ge barnen tid till rörelse och lek (a.a). Effekterna av för lite respektive mer fysisk 

aktivitet har Ericssons (2005) studie visat. I skolan har eleverna två idrottslektioner per 

vecka vilket Ericsson menar är för lite. I studien genomfördes ett rörelsepass per dag 

vilket gav positiva effekter på barnens motoriska förmåga (a.a).   

 

Mellberg (1993) förespråkar mycket rörelselek på förskolan. Det kan vara planerade 

rörelselekar men framför allt i den fria leken. Där har barnen möjlighet att upprepa 

nyupptäckta rörelser på att kravlöst sätt. I den fria leken tar barn efter andra, deras 

nyfikenhet väcks och i det sociala samspelet utformas lekar som utvecklar deras 

motorik. Pedagogens uppgift är alltså att se till att barnen får tid på sig att utforska sin 

kropp i leken. När den observante pedagogen ser det enskilda barnets motoriska 

färdighet eller motoriska brister kan han eller hon även inbjuda till utmanande lek. 

Pedagogens deltagande i leken ger dessutom en trygghet som bidrar till att barnet vågar 

anta motoriska utmaningar (a.a).  

 

Ellneby (2007) uttrycker vikten av en god pedagog utifrån ett barns perspektiv. ”Barn 

älskar att lära sig om de kan ana att uppgiften ligger inom möjligheternas gränser. De 

vet mycket väl om det är något de inte kan i förhållande till kamraterna, och de kommer 

att älska den som gör sig omaket att lära dem det” (2007:80).  

 

 
4.4 Sammanfattning 
Kroppen, det fysiska och psykiska, är en komplex sammansättning och alla faktorer 

påverkar varandra (Ericsson 2012). Författarinnans förklaring av motorikens betydelse 

för inlärning visar hon genom en uppåtgående spiral gjord av pilar. Nederst kommer de 

motoriska färdigheterna. När barnets rörelser har automatiserats kan barnet leka 

obehindrat med sina vänner, vilket leder oss till andra pilen som handlar om barnets 

självtillit. Ett barn med en säker motorik får en större tilltro till sin egen förmåga vilket 

påverkar barnets självkänsla.  

 

Tredje pilen uppåt i spiralen pekar på barnets förmåga att rikta sin uppmärksamhet mot 

en ny kunskap (a.a). Mellberg (1993) betonar också pedagogens uppmärksamhet. 

Pedagogen behöver nämligen god kunskap om den motoriska utvecklingen för att kunna 

observera, uppmuntra, utmana och hjälpa barnen att förbättra sin motorik (a.a).  Längst 

upp i spiralen kommer vi till barnets lärande, vilket Ericsson (2012) vill visa är 
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resultatet av en god lärandegrund. Varje enskild del är viktig. Den ena delen leder till 

den andra och tillsammans bildar de en helhet där barnet kan lära och utvecklas (a.a).  

 

    

 

    

 

 

 

    

 

 
 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bild nr 1 (Hämtad från Eriksson 2012) 
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5 Metod 
 

Här nedan redogör vi för hur vi har gått tillväga i vår undersökning. Vi ger en 

redogörelse över vald undersökningsmetod, valda undersökningsdeltagare, 

genomförande och hur datainsamling liksom dess bearbetning har utförts. 

 

 

5.1 Undersökningsmetod 
Bryman (2002) beskriver två strategier eller tillvägagångssätt för att bedriva 

samhällsvetenskaplig forskning, nämligen kvantitativ respektive kvalitativ forskning. 

Den kvantitativa strategin innebär att forskaren intar ett deduktivt perspektiv. Det 

betyder att teorin är utgångspunkten utifrån vilken forskaren samlar empiriskt underlag 

för att stärka teorin. Detta görs utifrån en naturvetenskaplig kunskapsteori där 

vetenskapen ska förhålla sig objektiv. Den kvalitativa strategin utgår istället från ett 

induktivt synsätt där forskaren samlar in empiri från det berörda området för att sedan 

fastställa en teori (a.a).  

 

Syftet med undersökningen var att belysa hur förskollärare tänker kring barns 

grovmotoriska utveckling idag jämfört med för femton år sedan, vilket medförde att vi 

valde att genomföra en kvalitativ undersökning. Efter att vi hade skrivit ett följebrev (se 

bilaga A) började vi med att sammanställa en intervjuguide (se bilaga B). Detta gjorde 

vi utifrån ett semi-strukturerat intervjuperspektiv vilket Bryman (2002) förklarar som en 

intervjuform där intervjuaren har ett antal frågor eller punkter som ska beröras. 

Informanten, den person som intervjuas, är dock fri att svara utifrån sin tolkning och i 

den ordning den vill (a.a). Intervjuguiden bör, enligt Bryman (2002), innehålla fråge-

ställningar eller teman i en genomtänkt ordning, vara relevanta för undersöknings-

området, förståeliga och ställas som öppna frågor.  

 

För att försäkra oss om att intervjuguiden skulle fylla dess funktion gjorde vi det 

Bryman (2002) rekommenderar, nämligen en pilotintervju. Syftet med det är att testa 

sin intervjuguide innan den riktiga undersökningen börjar och se om något behöver 

läggas till eller dras ifrån (a.a). Vi intervjuade därför först en informant för att sedan 

utvärdera vår intervjuguide. Då vi ansåg att intervjuguiden höll måttet har vi i studien 

räknat in pilotintervjun som en av de åtta intervjuerna.  

 
 
5.2 Urval  
Till våra intervjuer valde vi ut åtta, redan för oss kända, förskollärare. Detta 

bekvämlighetsurval, som Bryman (2002) kallar det, utgick vi ifrån då vi var övertygade 

om att informanterna skulle komma att svara sanningsenligt på våra frågor, utan 

försköningar eller tillägg till verkligheten. Fyra av dem arbetar på olika förskolor i ett 

litet samhälle och resterande fyra arbetar på olika förskolor i en medelstor stad. 

Samtliga förskolor bedrivs i kommunal regi. Eftersom våra forskningsfrågor handlade 

om förskollärarens förhållningssätt till barns grovmotoriska utveckling i dag jämfört 

med för femton år sedan, var vårt urval av informanter begränsade då de måste ha varit 

verksamma i förskolan under minst femton år. Vi valde att intervjua just förskollärare 

och inte annan pedagogisk personal då vi ville att samtliga informanter skulle ha 

samma, eller i alla fall liknande bakgrundskunskap.   

 



  
 

12 

5.3 Genomförande 
Informanterna blev tillfrågade om de ville delta i vår undersökning vid fysiska möten 

eller via telefon. Informanterna fick även möjlighet att välja om de ville ha tillgång till 

intervjufrågorna någon dag före intervjun skulle äga rum eller inte. Det blev blandade 

svar, fem ville ta del av dem innan och tre ansåg inte att det behövdes. Samtliga åtta 

förskollärare intervjuades under fysiska möten och de tog alltså del av vårt följebrev 

med viktig information utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

huvudkrav innan varje intervju påbörjades (se bilaga A).  

 

Samtliga intervjuer spelades in för att göra det möjligt för oss att få en fullständig bild 

av intervjumaterialet. Enligt Patel och Davidson (1994) krävs det att få informanternas 

tillstånd för att använda sig utav inspelningarna, vilket vi fick av samtliga åtta 

informanter. Intervjuerna transkriberades sedan för att synliggöra innehållet och efter 

avslutad bearbetning raderades inspelningarna, helt i enlighet med den information vi 

gav i följebrevet.  

 

 
5.4 Forskningsetiska förhållningssätt 
Vår undersökning utgår från de fyra huvudkrav som ska tas i beaktning vid forskning. 

Det första kravet är informationskravet vilket innebär att man informerar de berörda 

innan påbörjad undersökning om dess syfte och användningsområde (Vetenskapsrådet 

2002). De berörda i vår undersökning är åtta förskollärare som vi intervjuat. Vi gav dem 

ett följebrev där information gavs om vår bakgrund, undersökningens syfte och hur vi 

skulle använda oss utav insamlat material i den. Vi informerade även om att deltagandet 

var frivilligt, vilket innebär att informanterna har rätt att tacka ja eller nej till att bli 

intervjuade och att de hade möjlighet att avbryta den när som helst utan att delge orsak. 

Det uppfyller det andra kravet, samtyckeskravet (a.a).  

 

Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet och enligt Vetenskapsrådet (2002) 

innebär det att alla uppgifter om de personer som deltar i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet. Enskilda människor ska förbli anonyma, d.v.s. att 

personuppgifter ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett säkert sätt som gör det 

omöjligt att röja individers identiteter (a.a.). I vårt följebrev poängterade vi att svaren 

kommer att behandlas konfidentiellt och att identitetsuppgifter och förskolors 

geografiska platser inte kommer att redovisas. Det fjärde och sista huvudkravet är 

nyttjandekravet som betyder att uppgifter som kommer fram i undersökningen bara får 

användas för forskningsändamål enligt Vetenskapsrådet (2002). En rekommendation är 

att delge uppgiftslämnaren om var forskningsresultatet kommer att publiceras om de så 

önskar få veta det (a.a). Vid våra intervjutillfällen informerade vi muntligt om att vår 

undersökning kommer att publiceras i DIVA som är Sveriges högskolors och 

universitetsbiblioteks elektroniska publiceringssystem.    

 
 
5.5 Databearbetning och analys 
Efter avslutade intervjuer med de åtta förskollärarna lyssnade vi igenom vårt inspelade 

material. Detta transkriberades sedan vilket innebär att vi överförde det som 

informanterna delgav oss från tal till skrift. Det är ett tidskrävande arbete, vilket vi är 

helt eniga med Patel och Davidson (1994) om, som uppskattar att en timmes intervju tar 

fyra till sex timmar att skriva ut. Sedan fortskred arbetet med systematisering, 

komprimering och bearbetning av texterna för att få fram svar på våra frågor och vårt 
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syfte (a.a). I samband med detta avidentifierade vi informanterna genom att namnge 

dem A-H.   

 

En kvalitativ bearbetning innebär vanligtvis, enligt Patel och Davidson (1994), att 

forskarna har tillgång till ett omfattande textmaterial vilket författarna beskriver som 

tids- och arbetskrävande. Vår kvalitativa bearbetning inledde vi med att sortera ut det 

mest väsentliga för vår undersökning från textmaterialet. Vi strukturerade upp de åtta 

informanternas svar under varje fråga. Att sortera och kategorisera intervjusvaren är en 

bra metod, menar Patel och Davidson (1994), eftersom forskaren på så vis lättare 

skaffar sig en överblick över vad innehållet har gett. Utifrån det komprimerade 

materialet kunde vi utläsa olika teman, som Patel och Davidson säger kan vara nästa 

steg i ett praktiskt tillvägagångssätt i en kvalitativ bearbetning (a.a).    

 

Vid kvalitativa undersökningar sätts resultatbeskrivning och analys ofta samman, säger 

Patel och Davidson (1994). I våra funna teman kunde vi med ett analysiskt tolkande sätt 

utläsa likheter och skillnader i informanternas svar. Vi stärkte vår analys genom att lyfta 

några citat. Det är viktigt att citaten inte uppfattas som bevis på det som sägs är sant, 

utan syftet är att illustrera ett visst förhållningssätt, menar Patel och Davidson (1994). 

Författarna säger också att det är viktigt att finna en bra balans mellan citat och 

tolkningar. Balansen är viktig för att läsaren inte ska börja göra egna analyser eller se 

resultatet som otillförlitligt (a.a). 

 
 
5.6 Metodkritik 
Den intervjuguide som vi använde oss av innehöll öppna frågor som var kopplade till 

våra frågeställningar samt syfte. Vi konstruerade alltså själva ett mätinstrument för vår 

undersökning. Patel och Davidson (1994) berättar om en problematik kring detta, 

nämligen att vi inte kan veta hur tillförlitlig vår insamlade information kan vara. 

Bryman (2002) bekräftar detta samtidigt som han menar att frågan om validitet inte är 

så betydande för kvalitativa undersökningar då mätningen inte är det relevanta i 

kvalitativa studier. Detta har vi burit med oss igenom vår undersökning. 

 

Intervjuer genomförs vanligtvis genom att intervjuaren träffar informanter men de kan 

även utföras via telefonsamtal, enligt Patel och Davidson (1994). Det var ett givet val 

för oss att utföra samtliga intervjuer under fysiska möten i ostörd miljö. De fysiska 

mötena gav oss möjligheten att ha ögonkontakt med våra informanter. Likaså kunde vi 

med ansiktsuttryck och nickningar visa att vi förstod varandra vilket vi hade missat 

under ett telefonsamtal. 

 

Enligt Bryman (2002) kan kvalitativ forskning anses vara subjektiv då den ofta grundar 

sig på personers egna uppfattningar om det aktuella ämnet. Forskaren samlar även in 

empiri från personer som de under undersökningens gång bygger upp en nära relation 

till som också kan påverka resultatet (a.a).  

 

Vi valde att göra ljudbandinspelningar för att få till avslappnade pratstunder och för att 

vi inte skulle missa någon relevant information, vilket man inte gör när svaren 

registreras ordagrant, säger Patel och Davidson (1994). Författarna höjer även ett 

varnande finger för denna metod eftersom de menar att informanter kan känna sig 

obekväma av inspelningsapparatens närvaro och svaren kan då bli påverkade (a.a).  
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6 Resultat 
 

I den här delen av undersökningen kommer vi att redovisa svaren från våra intervjuer. 

Vi har sammanställt och analyserat svaren från de åtta informanterna. Deras identitet 

skyddas genom att vi har namngett dem med en bokstav, A-H. Detta enligt de 

forskningsetiska principer vi har beskrivit i vår metoddel.  

 
 
6.1 Grovmotorikens betydelse enligt pedagogerna 
Den grovmotoriska utvecklingen är mycket viktig för barn. Det svarade samtliga åtta 

informanter efter att ha fått frågan vilken betydelse den grovmotoriska utvecklingen har 

för barns inlärning.  
 
6.1.1 Inlärning 

Informant D inledde intervjun med följande citat:  
 

För att kunna gå vidare i andra lärprocesser så behöver de motoriska färdigheterna vara på 

plats, alltså en välutvecklad grovmotorik. Jag skulle vilja kalla det för grunden och den måste 

vi alla ha klart för oss för att kunna bygga vidare.         
(Informant D) 

 

D poängterade att en utvecklad grovmotorik hos barnen är basen till ett fortsatt lärande. 

Även A menade att grovmotoriken är betydelsefull för inlärning då den fungerar som ett 

redskap för att lära sig nya saker. I olika aktiviteter används de motoriska förmågorna 

och de kan på så vis ses som ett redskap i leken, ett redskap i skogsterrängen, ett 

redskap i ett rörelse- och rytmikpass o.s.v.  

 

Fem av de åtta informanterna, nämligen A, B, C, E och F, pratade om vikten av att barn 

rör sig eftersom de då möter diverse lärandesituationer. De ansåg att barn behöver ha 

motoriska färdigheter för att kunna röra sig och få chans till att införskaffa sig 

upplevelser som är mycket viktiga i inlärningsprocessen. Informant A stärkte sitt 

resonemang genom att luta sig mot forskning. Informanten hade hört talas om att 

forskningen hävdar att barn som rör sig lär sig.    

 

Hälften av de svar vi fick delgav oss att grovmotorisk utveckling och rörelse har ett 

samröre med barns koncentrationsförmåga. Svaren från informanterna A, D, F och G 

berättade att barn måste få ordning på motoriken för inlärningens skull. Om barn inte 

har grovmotoriken klart för sig får de svårt med koncentrationen, menade de. Informant 

D sa att barn behöver olika rörelseaktiviteter för att få utlopp för sin energi. Detta för att 

kunna koncentrera sig bättre i mer stillasittande aktiviteter som erbjuder lärande av olika 

slag.  
 
6.1.2 Social utveckling 

Fem av informanterna, B, C, F, G och H, berörde hur viktigt det är med en välutvecklad 

kroppsuppfattning hos barnen. Detta för att barn lär med hela sin kropp och behöver 

därmed ha en motoriskt säker kropp. D betonade att ett barn behöver känna en tillit till 

sin kropp för att kunna göra sig rättvis i diverse lärandesituationer och gå vidare i sin 

utveckling. F var inne på samma spår genom att påtala att grovmotoriken är 

betydelsefull då den hänger samman med utveckling av olika sinnen, språket och annan 

social inlärning.  



  
 

15 

Två av informanterna, B och G, lade till ytterligare en aspekt om varför barn behöver ha 

en god kroppsuppfattning, nämligen den sociala utvecklingen. En god 

kroppsuppfattning behövs i leken och främst var det informant B som betonade hur 

viktig leken är för barns utveckling och lärande. B uttryckte följande:  
 

Det är viktigt med en motoriskt säker kropp, inte minst i leken. Leken är ju den största 

läroplattformen och den kräver att barn kan röra sig och vill röra sig så att de hänger med. 

Leken innehåller väldigt mycket språklig stimulans som barnen verkligen inte bör missa. Är 

inte grovmotoriken välutvecklad så missar man ju faktiskt det och därför drabbas inlärning av 

andra saker. I det långa loppet blir det faktiskt så att det är skolarbetet som kan ta stryk.  

(Informant B) 

Det är alltså, enligt B, mycket viktigt att barn deltar i lekar eftersom de innehåller och 

ger barnen väldigt mycket kunskap. Pedagoger bör därmed förse förskolebarnen rikligt 

med lekutrymme då inget slår leken när det gäller att införskaffa sig diverse kunskaper, 

menade B. B gjorde även kopplingen att missad lek i förskolan slår tillbaka på 

skolresultatet. Ett barn som inte leker halkar med andra ord efter i utvecklingen.  

 

 
6.2 Läroplanens inverkan 
Samtliga informanter menade att den reviderade läroplanens nya mål gällande 

naturkunskap och teknik är de mål som anses vara ”på tapeten idag”, som en informant 

uttryckte sig. Matematik är, enligt sju av åtta informanter, fortfarande ett viktigt 

prioriterat mål i verksamheterna tillsammans med språket som lyftes upp av fem 

informanter. Hur de prioriteras och av vem redovisas nedan.  
 
6.2.1 Mål uppifrån  

Informanterna A och H nämnde att de har prioriterade mål att nå som kommunen, dvs. 

huvudmannen, bestämmer. Främst, uttryckte samtliga informanter, kommer dock de 

prioriterade målen uppifrån, dvs. från läroplanen, politikerna, aktuella samhällsdebatter 

samt utifrån vilka resultat undersökningar har visat. D uttryckte följande: 
 

Det kan till exempel visa sig i undersökningar bland barn och elever att det är svaga resultat i 

matematik och då ska landets förskolor helt plötsligt börja fokusera på det. För stunden är det 

natur och teknik som krutet ska läggas på.   
      (Informant D)  

D tillsammans med övriga informanter menade att samhället påverkar valen av mål 

vilket visar sig i läroplanen. Det blir, enligt samtliga, ännu mer påtagligt när det 

kommer en reviderad sådan. De framhöll läroplanen som ett viktigt styrdokument för 

förskolan och som leder deras verksamhet framåt.  

 

Hälften av förskolornas representanter, nämligen A, B, C och D hade naturvetenskap 

och teknik som prioriterade mål. Samma förskolor arbetade också med språk och 

matematik som enligt informanterna har flyttats ner ett steg på prioriteringslistan. Andra 

hälften, E, F, G och H arbetade främst med språk men även med matematik. Samtliga 

fyra upplevde ett ökat krav uppifrån att arbeta mer med naturkunskap och teknik och 

några av dem hade påbörjat det arbetet. Det blir här tydligt att samtliga förskolor följer 

sina givna direktiv då A-D kommer från en kommun och E-H kommer från en annan 

kommun.  
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6.2.2 Mål utifrån verksamheten 

C upplevde att det just nu är ”naturvetenskap och teknik för hela slanten” vilket B 

förstärkte med citatet ”Det är väl nyhetens behag kan jag tro”. D var rädd att det går 

mode i detta och betonade att det ena inte får utesluta det andra. Detta bekräftades av A 

som menade att trots nya prioriteringar försvinner inte de andra målen – ”de sitter i 

ryggraden men får inte samma utrymme idag”.  

 

E, som hade språk och matematik som prioriterade mål, såg tillsammans med sitt 

arbetslag ett stort behov av att lyfta upp hur man är en bra kompis i den barngrupp hon 

arbetade i. Därför hade de kvar språket som ett basmål medan socialt samspel fick bli ett 

aktuellt verksamhetsmål. H, vars förskola också hade språk och matematik som 

huvudprioriterade mål, arbetade även med barns inflytande som prioriterat mål. 
 
6.2.3 Nya mål – positivt/negativt 

B ansåg att det var bra när barnen får erfara praktisk kunskap genom mycket tekniskt 

experimenterande medan E kände behov av egen kompetensutveckling inom områdena 

naturkunskap och teknik.    

 

En annan kommentar kom från F som menade att det var bra att det kommer in nytt i 

verksamheten men ansåg att det lätt blir skola och att leken minskar. Förut fick leken 

större utrymme och det fanns inte så många moment som splittrade upp dagen, menade 

F. A saknade mål i dagens prioriteringar.  
 

Uppifrån kommer prioriterade mål till oss som har sitt ursprung i olika samhällsdebatter. 
Det handlar mycket om matematik, språk och naturkunskap.  Jag tycker att skapande och 

motorik glöms bort helt i debatten. 

 (Informant A) 

 

Motorik och skapande hade, enligt A, en mer betydande roll i förskolan för femton år 

sedan. Informanten ansåg att detta var bra för barnen och saknar därmed ovanstående  

delar i dagens verksamhet.    
 

6.2.4 Prioriterade mål för 15 år sedan 

Samtliga informanter som hade naturvetenskap och teknik som prioriterade mål idag, 

det vill säga A, B, C och D, svarade med betoning att det inte var likvärdiga 

prioriteringar för femton år sedan. De övriga fyra, E, F, G och H, som hade språk och 

matematik som huvudmål höll också med om att det såg annorlunda ut då, även om det 

inte var lika kraftfulla svar. Orsaken till det var att huvudprioriteringen på den tiden låg, 

enligt C, D, E, F och H, just på språket. Det innebar att språket tränades, ofta i den 

traditionella samlingen där gruppen satt i ring på golvet, genom sagor, sånger, 

flanoberättelser, rim och ramsor. A, B och G menade att det var motoriken, där även 

rytmik och rörelse ingick, som hade första prioritet. Samtliga som satte språket på första 

plats satte motoriken på andra plats och de som satte motoriken på första plats menade 

att det sociala samspelet och den emotionella utvecklingen var områden som också var 

viktiga i verksamheten.    

 

 

6.3 Planerad grovmotorisk träning 
Under våra intervjuer har vi ställt olika frågor som har gett oss svar på hur man arbetar 

med grovmotorisk träning i dagens förskola jämfört med i en förskola för femton år 

sedan. Vi har också genom vår frågeserie tagit reda på om den planerade grovmotoriska 
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träningen har ett liknande utrymme i verksamheterna eller om det skiljer sig i dag 

jämfört med hur det var för femton år sedan. Nedan redovisas informanternas svar kring 

detta. 
 
6.3.1 Den planerade grovmotoriska träningens utrymme i dag 

De åtta intervjuade informanternas verksamheter erbjuder förskolebarnen grovmotorisk 

träning fast i olika stor utsträckning. Informanterna A, C, D, E, F och H sa att planerad 

grovmotorisk träning förekommer varje vecka vid ett till två tillfällen. A uttryckte att 

det i dag ska rymmas mer i verksamheterna under samma tid som tidigare vilket gör att 

vissa aktiviteter har fått reduceras ner, däribland grovmotorisk träning.  

 

Informant F berättade att informanten själv har ett intresse för motorik och rörelse och 

därmed får förskolebarnen på den avdelningen uppleva grovmotorisk träning vid tre till 

fyra tillfällen i veckan. 

 

Vi fick mer tveksamma svar till planerad grovmotorisk träning från informanterna B 

och G. 
Grovmotorisk träning har vi inte ofta. Det är alldeles för lite. Jag ska inte säga att den inte 

finns med alls utan den finns ju med i rörelselekar och i rörelsesånger. Men då är det  

mestadels ett socialt tänk med dem.  

(Informant G) 

 

Informant G tyckte att när motoriken är inblandad i planerade aktiviteter som t.ex. 

rörelselekar är det främst barns sociala utveckling de fokuserar på. G fick medhåll av B 

som ansåg att enbart planerad grovmotorisk träning inte förekommer så ofta utan de 

aktiviteter som innehåller motoriska grundformer har vanligtvis ett annat syfte och 

fokus är på något annat lärande. 
 
6.3.2 Den planerade grovmotoriska träningens utrymme för femton år sedan 

Vi har fått fram resultat som visar att samtliga åtta informanter minns att de hade 

grovmotorisk träning med sina förskolebarn för femton år sedan. Fem utav 

informanterna, A, B, C, F, och G har noterat att det var märkbart fler tillfällen som gavs 

åt grovmotorisk träning för femton år sedan jämfört med i dag. A mindes att det var 

grovmotorisk stimulans för barnen varje dag vid en specifik tidpunkt. 

 

Informant D hävdade att det var samma antal tillfällen med grovmotorisk träning för 

femton år sedan jämfört med i dag. Ett intresse för motorik och rörelse har alltid funnit 

hos D och därmed minskar aldrig antalet tillfällen till grovmotorisk träning enligt 

informanten själv. 

 

Informant H hade svårt att avgöra om utrymmet för grovmotorisk träning skiljde sig åt i 

antal för femton år sedan kontra i dag. Enbart informant E kunde minnas att 

grovmotorisk träning hade en mindre plats för femton år sedan jämfört med i dag.  
 
6.3.3 Den planerade grovmotoriska träningens innehåll i dag 

Fyra informanter, A, D, E och F har tillgång och närhet till gymnastiksal, vilket även 

benämns som gympahall, som de nyttjar. De fyra informanterna berättade att de tränar 

grovmotoriska rörelser där och D gav exempel som att balansera, slå kullerbyttor, 

krypa, åla och hoppa. 

 

Skogsutflykter såg tre informanter, A, D och H, som en planerad aktivitet med fokus på 

grovmotorisk träning. H menade att en skogsrunda stimulerar motoriken och såg även 
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en fördel i att barns behov av rörelse tillfredsställs där. Informanterna A och D nämnde 

att promenaderna till skogen och från skogen innefattar motorisk träning. A ansåg att 

skogen erbjuder mycket klättring och att barnen kan springa och hoppa där. D tyckte att 

barnens lekar i skogsterräng stimulerar motoriken. 

 

Informanterna A, C och H gav hinderbanor som exempel på grovmotorisk träning. 

Informanterna C och H bygger upp hinderbanor på sina respektive utegårdar. De är inte 

fasta utan de varieras med tillgängligt skrot på gården, berättade H. C beskrev att 

hinderbanorna kan se olika ut och att de vanligtvis är integrerade med andra saker. 

Informant A relaterade hinderbanan till gymnastiksalen med en massa olika redskap där 

barnen under någon lekform rör sig fritt. 

 

Rörelselekar och rörelsesånger innehåller vanligtvis grovmotorisk träning, ansåg 

informant G. Informanterna B, C, D och F använde sig också utav diverse rörelselekar 

och rörelsesånger i sina verksamheter.  

 

Tre av informanterna nämnde att grovmotorisk träning får barnen under dans- och 

rytmikstunder. Informanterna C och D har inslag av dans och rytmik i sina 

verksamheter. Informant F, som själv älskar dans och att röra på sig, menade att det 

förekommer mycket rytmisk rörelse i deras verksamhet och att barnen verkar tycka om 

det. 

 

Informanterna E och H använder CD-skivor innehållande rörelseprogram. H använder 

främst Miniröris men kan ibland byta ut den mot någon annan rörelse-CD. Samtliga 

program de använder bidrar till att barnen tränar mycket balans och koordination, 

berättade H. E använder en CD-skiva där barnen får mycket varierad träning och de 

utför gympapasset enligt planeringen en gång i veckan.  
 
6.3.4 Den planerade grovmotoriska träningens innehåll för 15 år sedan 

Informanterna A, B och C uttryckte bestämt att man fokuserade mer på motoriken för 

femton år sedan. Det arbetades mer renodlat med motoriken och det ansågs mycket 

viktigt att barnen kunde behärska sina motoriska grundrörelser, mindes A.  
 

Det var inte så mycket lek kring den planerade motoriska träningen utan det var mer 

stationsträning. En station för balansträning, en för åla o.s.v. Det var ett stort fokus på att träna 

motorik, inte att leka och barnen hade inte något inflytande alls under dessa stunder.  

     (Informant A) 

 

Det var alltså, enligt A, en stor skillnad i sättet att leda ett motorikpass förr i jämförelse 

med i dag och träningen blev mer enformig. Informant H beskrev den som mindre 

spontan. Informanterna A och H jämförde det med dagens lekfullhet och där barnen har 

inflytande över sin tillvaro på förskolan.  
 

B berättade om att de till och med åkte buss till gymnastiksal en gång i veckan för att 

det gynnade barns motoriska utveckling. Den förskola som C arbetar på startades upp 

för femton år sedan och informanten berättade hur motoriken var i fokus när förskolan 

planerades. Gården utformades helt och hållet ur ett motoriskt perspektiv och fick ett 

innehåll med ett flertal balansaktiviteter liksom stationer där barnen kan träna att hoppa, 

krypa, rulla och åla. 

 

Informanterna E, F och G berättade om att den grovmotoriska träningen var mer förlagd 

utomhus för femton år sedan. G mindes att personalen var mer aktiv utomhus förr i 
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tiden. De lockade barnen till mer rörelse genom att ständigt bygga upp diverse 

hinderbanor och de gick oftare till skogen. F kom i håg att de var mer utomhus och 

därmed rörde barnen mer på sig. F berättade också om att de promenerade mycket till 

skogen, sjön och gick och tittade på alla barnens hus.  

 

Både B och G berättade att de hade planerad grovmotorisk träning i lekhallen. Ytan i 

lekhallen räckte mer till för femton år sedan eftersom det var färre barn i gruppen då, 

menade B. Informant G förde ett liknande resonemang. De mindre barngrupperna 

gjorde det möjligt att ha mer rörliga lekar med spring i lekhallen. 

 

Informant D kunde inte minnas att det var någon större skillnad på arbetssättet med den 

grovmotoriska träningen för femton år sedan i jämförelse med hur de arbetar med den 

idag. De gick till gymnastiksalen då också men då gick de med hela barngruppen 

medans de i dag enbart tar med sig femåringarna. Vidare mindes D att det var liknande 

samlingar med rörelselekar och rytmik. Skogen besöktes också.    

 

 
6.4 Pedagogens förhållningssätt 
Intervjuerna har visat att det förutom läroplanens mål, främst är två aspekter som 

påverkar om barnen får mycket eller lite motorisk träning, nämligen pedagogens 

medvetenhet och intresse av just grovmotoriken.  
 
6.4.1 Medvetenhet 

Flera informanter påtalade att det medvetna tänket kring grovmotoriken påverkar om 

det sker mycket motorisk träning eller inte. De hade dock olika tankar om när i tiden de 

var mer medvetna om motorikens betydelse. B, C, D, F och G ansåg att det var mer 

medvetenhet kring arbetet med den motoriska utvecklingen hos barnen förr. Enligt E är 

medvetenheten större idag som inte minns att rörelse och motorisk träning prioriterades 

förr.  

 

H uttryckte följande: 
 

Idag är det större medvetenhet kring motorikens betydelse. Innan tyckte man det var bra men 

man visste inte varför, alltså vad som var meningen med det hela.  

     (Informant H) 

 

Informant H belyste något som vi kan utläsa från de olika informanternas svar, 

nämligen att ordet medvetenhet har tolkats på två olika sätt. Flera har förknippat 

medvetenhet med att utföra grovmotorik ofta, d.v.s. att lägga mycket tid på det. De hade 

en kunskap om vad och hur de skulle träna barnens grovmotorik. H, och även E, har 

däremot satt likhetstecken mellan medvetenhet och förståelsen om motorikens 

betydelse.  
 
6.4.2 Intresse 

Informanterna D och F sa att de har lika mycket fokus på grovmotorisk träning idag 

som för femton år sedan. 
 

Vi har hållit fast vid att det är jätteviktigt med motorisk träning och rörelse och vi  pedagoger 

tycker att det är roligt så vi är rätt så drivande i detta. Därför ser vi till att ha grovmotorisk 

träning i samma utsträckning i dag.  

(Informant D) 
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F, som älskar att röra sig, uttryckte sin entusiasm över detta. Informanterna D och F har 

båda två ett brinnande intresse för motorik och rörelse vilket gör att barnen i de 

förskolegrupperna får lika mycket motorisk träning idag som förr.  

  

 
6.5 Pedagogens förutsättningar  
Pedagogens förhållningssätt är en utgångspunkt som påverkas av olika förutsättningar 

vilka informanterna framhöll tydligt. 
 
6.5.1 Miljö 
Lokaliseringen av förskolan, gårdens utformning och tillgång till stora lokaler är 

förutsättningar som påverkar den grovmotoriska träningen, menade informanterna. B, E, 

och G använde de stora lekhallarna förr där barnen fick springa omkring, hoppa, bygga 

hinderbanor och klättra i ribbstolar. Idag, sa både E och G, har de ”byggt bort” 

möjligheterna till rörlig lek inomhus genom att dela in de stora lekhallarna i olika vrår. 

Orsaken har varit att få ner spring och skrik då barngrupperna är mycket större idag. Det 

är, enligt informanterna, farligt ur arbetsmiljöperspektiv att så många vistas i 

förhållandevis små lokaler. B hävdade också att barngruppens ökning är orsaken till att 

lekhallarna används mindre eller på annat sätt idag. Andra förskolor, som A, C, D och 

F, har andra fysiska förutsättningar då de har tillgång till musiksal, stor lekhall 

respektive gymnastiksal.  

 

Utegården ger grovmotorisk stimulans, menade informanterna A, C, D, E, F, G och H 

och lyfte upp sina utegårdar med stolthet. C berättade att deras gård, som utformades för 

femton år sedan, byggdes upp helt i syfte att träna de grovmotoriska grundrörelserna 

men anser att när gårdar rustas upp idag ligger fokus på att skapa ytor för experiment 

och platser där vi kan ”jobba” med annat som prioriteras. G hade inte noterat någon 

förändring under de senaste femton åren utan kunde se att gårdarna är uppbyggda efter 

ett medvetet grovmotoriskt tänk. Informanterna A, D, E och H radade upp olika 

aktiviteter som barnen kan utföra vid utevistelse på gården.  
 

Vi ger mycket tid till att vara ute på vår gård. Där kan barnen klättra i träden, cykla, gå på 

styltor, spela bandy och andra bollsporter, de har en stor båt att klättra i och så har vi 

klätterväggar.  

(Informant H)  

 

Utegårdens placering, utformning och storlek är en förutsättning som avgör om den 

motoriska utvecklingen kan stimuleras. Prioritering av utevistelse kan också läggas till 

som en avgörande faktor till mer eller mindre grovmotorisk stimulans.  

 

Samtliga förskolor ligger relativt nära skogsmiljöer. A, D, E, F, G och H går 

regelbundet dit med sina barngrupper.  
 
6.5.2 Tid 

C och F nämnde båda en förutsättning som påverkar den grovmotoriska träningen, 

nämligen tid. De upplever att det förr fanns mer tid att bygga upp t.ex. hinderbanor och 

stationer och stanna kvar i aktiviteten långa stunder, eller att gå iväg på heldagsutflykter 

till skogen. 
 

Det var ett lugnare tempo förr. Vi hade då en föreståndare som skötte allt pappersarbete åt oss. 

I dag får vi göra allt det där själva. Det ändrades när läroplanen kom. Men det har också varit 
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bra men det var på ett annat sätt förr. Det är ett mycket högre tempo för oss och för barnen i 

dag. 

                                                                                                                    (Informant F)   

 

Det var, enligt informanterna, inte så många moment som splittrade upp dagen. A lyfte 

också problemet med att det idag ska rymmas mer i verksamheterna under samma tid 

vilket gör att pedagogerna har fått reducera ner saker, däribland grovmotorisk träning.   
 
6.5.3 Gruppstorlek 

Samtliga informanter har under intervjuernas gång nämnt hur ökningen av barn i 

grupperna har negativt påverkat barnens möjlighet till fysisk aktivitet. D berättade: 
 

En skillnad är att vi bara går med de äldsta barnen, femåringarna, till gymnastiksalen medans 

de andra barnen har rörelse i samlingsrummet på förskolan. Förr gick vi med hela vår 

förskolegrupp. 

                                                                                                                            (Informant D)  

 

För att lösa problemet delas förskolegruppen upp i mindre grupper vilket gör att ytan 

räcker till rörelse och motorikträning då dagens grupper har ett större antal barn. 

Informanterna B och G påtalade, som vi tidigare har redovisat, hur användandet av 

lekhallarna har förändrats i och med gruppens ökning. Även C menade att då 

barngrupperna var mindre förr räckte ytan i lekhallen till. A upplevde att det är 

barnantalets ökning som bland annat hindrar till motorisk träning under eftermiddagstid, 

i kombination med minskad personaltäthet.  

 
 
6.6 Dokumentation och uppföljning 
 
6.6.1 Förr 

Sju av åtta informanter berättade att de hade någon typ av checklista för att kolla av 

barnens motoriska utveckling. 
 

Vi dokumenterade inte alls på samma sätt förr. Det var ett helt annat tänk då. Vi kollade mer 

av saker förr i tiden. Det fanns listor för vad en fyraåring skulle kunna eller förväntas att 

kunna. Barnen fick i alla fall visa upp att de klarade alla olika moment.  

(Informant B) 

 

De följde utvecklingspsykologins stadietänk där barnen jämfördes utefter sin ålder vad 

de förväntades att kunna. Informanterna berättade att om ett barn inte kunde utföra den 

specifika rörelsen följdes det upp genom att träna mer för att vid ett senare tillfälle kolla 

om barnet klarade av rörelsen. Den informant som inte använde sig av checklistor 

menade att det på den tiden observerades mer vilket skrevs ner inför utvecklingssamtal. 

Ytterligare två informanter höll med om att den mesta dokumentationen gjordes inför 

utvecklingssamtalen.  

 

Informanterna B, C, D, G och H kopplade dokumentation främst till fotografering och 

menade att det inte dokumenterades på samma sätt förr som det görs idag. Fotografierna 

som togs var ”uppvisningsfoton” som B kallade det. Fotona fungerade mer som minnen 

från barnets förskoletid och inte för att visa på barnets lärande, menade C.  

 

Utifrån ovanstående påstående ser vi att pedagogerna har tolkat begreppet 

dokumentation på olika sätt. Vissa associerade till fotografier medans andra tänkte på 

annat nedtecknat material.  



  
 

22 

6.6.2 Nu 

Sex av informanterna ansåg att de dokumenterar lite om barnens motoriska utveckling. 

A tyckte att det saknas ett bra system för det. B, C och G tar något foto då och då och 

skriver någon anteckning till dem. 
 

Vi dokumenterar inte så värst mycket kring den motoriska utvecklingen. Vi är dåliga på det får 

jag lov att säga. Vi dokumenterar mycket i dag och det är jätte roligt tycker jag men motoriken 

är dessvärre inte så mycket med i detta. Om vi ser något så är det i så fall ett barns brister. 

                                                                                                                   (Informant B) 

 

Motoriken är inget prioriterat mål i informanternas verksamheter och därmed får den 

per automatik mindre dokumentationsutrymme.                                               

 

E och F tittar mer på det stora hela, om barnet har en fungerande grovmotorik, och går 

inte in på om barnet kan specifika rörelser. Det är först om barnet visar på ett 

annorlunda rörelsemönster, om ett barn upplevs som väldigt motoriskt svag eller ramlar 

och snubblar mycket som större observationer och åtgärder görs, menade A, B, E och F.  

 

H ansåg att pedagoger generellt observerar och dokumenterar mer idag, och då ingår 

även barns motoriska träning och utveckling. D dokumenterar barnens motoriska 

lärande med hjälp av anteckningar och fotografering under deras gympapass i 

gymnastikhallen. 

 

När det gäller uppföljning av barnens motoriska utveckling sker det på tre olika plan, 

samtal med det specifika barnet, samtal med arbetslaget och samtal med föräldrarna på 

utvecklingssamtalet. C och D nämnde att de brukar diskutera barnets utveckling med 

barnet självt och då ofta utifrån foton som är tagna. B, C, D, E, F, och H lyfte vikten av 

att samtala med arbetslaget kring barnens utveckling. D, E och F menade att mycket av 

uppföljningen sker före och under utvecklingssamtalet med barnets föräldrar. H menade 

att man generellt är bättre på att följa upp idag på grund av all den dokumentation 

pedagogen kan gå tillbaka och titta på.   

 
 
6.7 Sammanfattning 
Samtliga åtta informanter som intervjuats i vår undersökning kunde se ett samband i att 

den grovmotoriska utvecklingen är betydelsefull för inlärningen. Vårt resultat av 

intervjuerna säger att barn behöver kunna röra sig med en självsäkerhet och ha en 

självtillit till sin egen kropp för att kunna koncentrera sig i andra lärprocesser vilket 

innebär att en god grovmotorisk utveckling är mycket viktig för dem. Informanter lyfte 

leken som en viktig komponent för barns lärande och de påtalade att grovmotoriska 

färdigheter måste då finnas för att barn ska kunna delta i lekar. Alltså kunde informanter 

se ett samband mellan den sociala utvecklingen och den grovmotoriska utvecklingen.  

 

Trots att de åtta informanterna ansåg att grovmotoriken är viktig för barn är det ingen av 

dem som har motoriken som ett prioriterat mål i sina verksamheter. Samtliga åtta 

informanter kunde idag känna ett ökat krav på att tillföra mer naturkunskap och teknik 

till sina förskolebarn. Det grundar sig i samhällets önskemål menade de och det visar sig 

genom en reviderad läroplan. Vi har kunnat utläsa att språk, men även matematik, har 

funnits med länge som prioriterade mål. Däremot saknas motoriken idag. Den var 

prioriterad för femton år sedan. 
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Över lag kan vi också summera att det är färre tillfällen för grovmotorisk träning i deras 

verksamheter i dag jämfört med för femton år sedan. De informanter som svarade att 

utrymmet för grovmotorisk träning är detsamma har ett brinnande intresse för den och 

har därmed inte tillåtit någon förändring i antal tillfällen. Vad grovmotorisk träning 

innehåller idag jämfört med för femton år sedan finns det ingen märkbar skillnad i. Men 

en sak skiljer sig åt och det är utförandet av den. I dag är grovmotorisk träning mer 

integrerad i ett sammanhang som erbjuder ytterligare lärandesituationer medans 

pedagoger för femton år sedan enbart fokuserade på grovmotoriken under dessa utsatta 

aktiviteter. 

 

Informanterna menade att förutsättningarna för förskollärarnas uppdrag har förändrats 

under de senaste femton åren. Verksamheterna ska i dag få plats med ett bredare 

innehåll men tiden är densamma. Det innebär att motoriken har fått dela med sig av sin 

tid till verksamhetens nytillkomna delar. Ytterligare en faktor som har påverkat 

grovmotorikens utrymme är att förskolegrupperna består i dag av ett större antal barn än 

vad de gjorde för femton år sedan men de rör sig på samma yta.  

 

För femton år sedan dokumenterades motoriken mestadels inför utvecklingssamtal där 

den följdes upp. Förskollärarna använde sig av checklistor för att kontrollera barnets 

kunnande. Eventuella foton togs för att visa på vad barnet hade upplevt. I dag har 

pedagogerna ett annat tänk kring dokumentation. Den ska synliggöra barns lärande. 

Själva motoriken dokumenteras inte i så stor utsträckning idag, medgav vissa 

informanter, och den följs enbart upp när pedagoger misstänker brister i barns motoriska 

utveckling. 
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7 Diskussion 
 

Arbetet började med vårt syfte, vilket är att belysa hur förskollärare tänker kring barns 

grovmotoriska utveckling idag jämfört med för femton år sedan. Vi ville även skapa 

förståelse för varför och hur en eventuell förändring har skett. I det här kapitlet kommer 

vi att avsluta med att, utifrån syftet, se hur resultatet blev och om vi har fått en bild av 

hur och varför förändringar beträffande pedagogers medvetenhet kring grovmotorikens 

betydelse har skett.  

 

Vi kommer även att diskutera vår forskningsmetods funktion samt lyfta tankar som har 

väckts hos oss under undersökningens gång. Förhoppningsvis blir någon läsare nyfiken 

och bidrar till fortsatt forskning.  

 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

7.1.1 Pedagogisk inriktning 

Resultatets pedagogiska inriktning skulle kunna summeras genom att säga att det var 

övervägande Piagets teorier som rådde för femton år sedan medans Vygotskijs teorier 

har tagit överhand i dag. Informanter har berättat om hur de använde sig utav 

checklistor i syfte att följa barnens grovmotoriska utveckling. För femton år sedan fanns 

det utstakat vad en tvååring, treåring, fyraåring o.s.v. skulle kunna prestera i 

grovmotoriska rörelser vilket stämmer överrens med Piagets stadietänk (Jerlang 2008, 

Hwang & Nilsson 2003). Det som skiljer är att Piaget har större ålderspann än vad 

checklistorna hade. Under ett barns förskoletid har Piaget endast två stadier, det 

sensomotoriska stadiet 0-2 år och det preoperationella stadiet 2-6 år (a.a). 

 

I dag ser informanterna barns lek som väldigt viktig för deras utveckling. Det har de 

gemensamt med Vygotskij som framhåller det sociala samspelet i sina teorier. 

Vygotskij menar att ett barn har de bästa förutsättningar att lära sig genom att bli 

vägledd av jämnåriga kamrater eller vuxna (Jerlang & Ringsted 2008). Våra informanter 

lyfter vikten av att barn ingår i ett socialt samspel med varandra men de lyfter inte sin 

egen roll som viktiga förebilder. Det är ju trots allt de som ska besitta kunskapen om 

barns utveckling.    
 
7.1.2 Inlärning 

Samtliga åtta informanter hävdar att grovmotoriken är viktig för inlärningen och för 

koncentrationsförmågan. Blomberg (2012), Danielsson m.fl. (2001), Ellneby (2007), 

Ericsson (2005) och Parlenvi och Sohlman (1984) är också eniga om att grovmotoriken 

är viktig för inlärningen. De menar att ett barn som motoriskt sätt har lärt sig att utföra 

en rörelse med automatik inte behöver lägga kraft och energi på själva rörelsen utan kan 

istället koncentrera sig på det intellektuella lärandet. Informanterna hade inte något svar, 

baserat på forskning, varför grovmotoriken har en stor betydelse för inlärningen. Den 

enda förklaringen som vi fick ifrån en utav informanterna var att om barnet har fått göra 

av med energi har det möjlighet att koncentrera sig i stillasittande lärandesituationer.  

 

Vi har många barn i våra förskolor och skolor idag som har svårt att koncentrera sig. 

Kan en av orsakerna vara att de inte har fått tillräckligt med grovmotorisk träning? Är 

det viktigare att 6-åringarna kan bokstäverna när de kommer till förskoleklass än att de 
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kan koordinera sin kropp i både grovmotoriska lekar och i finmotoriska klipprörelser? 

Detta är bara några av aspekterna som vi ställer oss frågande till.  
 
7.1.3 Sociala utvecklingen 

Barnets motoriska utveckling, menar Grindberg och Jagtöien (2000), påverkar hur 

barnet tar kontakt med andra i leken. Det finns, enligt författarna, både en fysisk faktor 

men också en psykisk. Om barnet har förmåga att röra sig på ett smidigt och obehindrat 

sätt har också barnet lättare att ta kontakt med andra barn och lekarna kan pågå utan 

hinder. Ur det psykiska perspektivet innebär en god motorik en stärkt självbild hos 

barnet vilket leder till att barnet vågar ta kontakt med andra barn (a.a). I likhet med 

Grindberg och Jagtöien (2000) hävdar våra informanter att leken är viktig för den 

sociala utvecklingen och en förutsättning för att barn ska kunna leka är just en god 

grovmotorik. En informant menar till och med att om barn inte får leka kommer barnet 

efter i utvecklingen. I leken lär barn av varandra och med varandra. Deras språk 

utvecklas och det kognitiva tänkandet stimuleras i byggande och konstruerande lekar. 

De sociala reglerna formas och barnen slipas mot varandra i ett virrvarr av givande och 

tagande och samtidigt tränas barnens motorik på ett naturligt sätt.  

 

Mellberg (1993) betonar att en välutvecklad motorik är en förutsättning för att kunna 

leka. Leken är, som Grindberg och Jagtöien (2000) säger, viktig för den sociala 

utvecklingen och vi har kommit fram till att även informanterna värnar om leken och 

dess betydelse. Hur går det till i skolans värld? Fortsätter leken att finnas där eller blir 

barnen stora i skolan och leken ses inte längre som viktiga lärandesituationer?   
 
7.1.4 Läroplanen och dokumentation 

Förskolans läroplan, Lpfö 98 anger olika strävansmål och ett utav dem är att förskolan 

ska arbeta för att barn ska utveckla sin motorik (Skolverket 2010). Det är det enda 

stället som motoriken benämns i läroplanens tjugotvå målformuleringar om utveckling 

och lärande. Håkansson (2013) tydliggör fördelningen av läroplanens mål utifrån ett 

ämnestänk och visar vilken liten del motoriken har i jämförelse med språk, natur, teknik 

samt matematik. Är denna omprioritering orsaken till att vi har fått fram ett resultat i vår 

undersökning som visar att grovmotoriken har ett mindre utrymme i verksamheterna i 

dag jämfört med för femton år sedan? Vi ser det som troligt men vi kan inte känna oss 

till freds med det, inte då det har framkommit i olika studier att det råder ett samband 

mellan motoriska svagheter och svårigheter i inlärningen. Detta bekräftar Ericsson 

(2005) genom att hänvisa till studier gjorda av Frisk 1996, Cratty 1997, Cantell 1998 

och Kadesjö 2000.  

 

Informanterna anser själva att orsaken till att den grovmotoriska träningen i 

verksamheterna har minskat, jämfört med för femton år sedan, beror på utökade krav 

från huvudmannen om vad förskolan ska erbjuda varje barn. I dag får natur och teknik 

ett stort utrymme i verksamheterna efter att samhället har sagt sitt i form utav en 

reviderad läroplan för förskolan. I den står natur och teknik för hela fem mål utav 

tjugotvå mål (Håkansson 2013). Kontentan är att förskolebarnen får mer kunskaper i 

natur och teknik. Frågan är om alla barn får nytta av de kunskaperna och kan de ta till 

sig dem om grovmotoriken sviker? Inte enligt Ericsson (2005) som menar att en god 

motorik är en förutsättning för en god koncentrationsförmåga.  

 

Informanterna har noterat en skillnad i hur den grovmotoriska träningen utförs idag 

jämfört med för femton år sedan. I dag är grovmotoriken integrerad i andra ”ämnen” där 

vanligtvis fokus är på något annat lärande. Med Ericssons (2005) studie i bakhuvudet, 
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som betonar hur viktig en välutvecklad grovmotorik är för inlärningens skull, borde 

varje pedagog vända på upplägget. Natur och teknik samt öviga ”ämnen” borde 

integreras med den grovmotoriska träningen som bör vara det mest väsentliga lärandet.  

 

Resultatet visar oss att grovmotoriken har kommit mer i skymundan under de senare 

femton åren samtidigt som dokumentation har fått en uppåtsving. I den reviderade 

läroplanen har den fått en stor plats i avsnittet om uppföljning, utvärdering och 

utveckling (Skolverket 2010). Det har medfört att pedagoger dokumenterar barns 

utveckling och följer upp dem genom att ge mer tid åt att reflektera i arbetslaget i dag 

jämfört med för femton år sedan. Dessvärre visar resultatet att motoriken dokumenteras 

väldigt sparsamt. Något enstaka fotografi tas enligt informanterna. För femton år sedan 

noterades det mer om grovmotoriken och vanligt förekommande var då någon form av 

checklista. Det är inte bra att dokumentationen minskar om man lutar sig mot Ericssons 

(2003b) studieresultat, vilket visar att barn som observerats i sin grovmotorik under sitt 

sista år på förskolan har en bättre grovmotorik vid skolstarten. 

 

Enligt Ericsson (2005) löper ett barn en större risk att hamna i utanförskap om det är 

motoriskt klumpigt och därmed ramlar och snubblar ofta. Utifrån studiens resultat kan 

vi konstatera att informanterna dokumenterar, reflekterar och följer upp dessa barns 

motoriska utveckling. När de misstänker motoriska svårigheter hos något barn vidtas 

genast de nämnda åtgärderna. Detta görs helt i enlighet med läroplanen som säger att:  
 

Arbetslaget ska använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskap om 

förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa 

upp barns förändrade kunnande inom olika målområden.  

              (Skolverket 2010:15) 

 
7.1.5 Pedagogens förhållningssätt och förutsättningar 

Ellneby (2007) menar att barnet måste utföra den fysiska rörelsen för att kunna lära sig 

den. Det är alltså omöjligt att lära sig att koordinera sin kropp om personen ifråga inte 

gör det praktiskt (a.a). Grindberg och Jagtöien (2000), Ericsson (2003b), Mellberg 

(1993) och Kavales och Mattson (1983) trycker hårt på hur viktigt det är att lärare har 

kunskap och utbildning om barns motoriska utveckling och dess betydelse då de är 

ålagda att ge barnen förutsättningar för motorisk utveckling. Informanterna lyfter 

medvetenheten som en faktor i frågan om hur mycket grovmotorisk träning det blir på 

förskolorna. Ytterligare en faktor som informanterna trycker på är pedagogens intresse. 

Men har inte alla barn rättighet att få god undervisning oavsett förskollärarens 

kunskapsnivå och personliga engagemang? Självklart kan inte alla förskollärare vara 

lika duktiga i allt. Det är styrkan med att arbeta i arbetslag. Oftast har varje pedagog 

något den är mer kunnig i och mer intresserad av och vi måste vara ödmjuka och lära av 

varandra. Förskollärarna är dock skyldiga att ge barnen förutsättningar för lärande, 

däribland motorisk träning. 

 

Utöver medvetenhet och kunskap, som både visar på pedagogens förhållningssätt och 

förutsättning, finns det fler faktorer som påverkar barnens möjlighet till motorisk 

utveckling. Informanterna har talat om miljö, tid och gruppstorlek. Ellneby (2007) 

betonar vikten av att ge tid till rörelse och lek och Ericsson (2005) styrker påståendet 

genom att hävda att dagliga rörelsepass ger positiva resultat för barnets motoriska 

utveckling. Våra informanter visar på frustration över att tiden inte räcker till, eller 

rättare sagt, de har lika mycket tid idag som för femton år sedan men så mycket mer ska 

rymmas inom den tiden idag. En effekt av det är att motoriken har fått mindre utrymme.  
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Informanterna är stolta och glada över sina utegårdar. Där kan barnen, på ett bra sätt 

träna sin motorik under lek och stoj. De ser utemiljön som en stor tillgång för barns 

motoriska träning, vilket även Hans Forsberg anser (Danielsson m.fl. 2001). Han 

trycker hårt på att en inspirerande miljö är det mest betydelsefulla för barns motoriska 

utveckling (a.a). På grund av nästa förutsättning, nämligen storleken på barngrupperna, 

har gårdarna blivit mer viktiga för barnens grovmotoriska utveckling. Det höga 

barnantalet i varje grupp gör att pedagogerna har fått begränsa barnens fysiska aktivitet 

inomhus. De lekhallar som finns för just fysiska lekar, delas av och fler smårum skapas 

för att hålla nere ljudnivå och rörelse.  

 

Många förskolor är byggda på 70-talet och utformades efter att passa en grupp på tolv 

barn. Där kunde de ha stimulerande motoriska lekar utan tidspressande schema. Över 

trettio år senare befinner sig barnen i samma lokaler men barnantalet har dubblats och 

för att klara av att vistas på förskolan delas barnen in i smågrupper och den fria leken 

blir ganska styrd.   

 

 

7.2 Metoddiskussion 
 
7.2.1 Urval 

Vi valde informanter som vi var säkra på skulle svara sanningsenligt, vilket vi även tror 

att de gjorde. En fundering och möjlig kritik till vårt urval kan ändå vara att relationerna 

vi har till de olika informanterna kan ha påverkat intervjuernas innehåll på olika sätt, 

vilket också Bryman (2002) dementerar. Vi upplever att de intervjuer vi genomförde 

med en mer bekant informant flöt på lite lättare och fler följdfrågor ställdes. På detta sätt 

fick vi in mer information från vissa informanter. Likaså har vi reflekterat över om 

innehållet hade fått samma omfattning om informanterna hade intervjuats av en och 

samma intervjuare. 

 

Då vi själva är verksamma på förskolor hade vi en föraning om hur flera av 

informanterna skulle svara, både på grund av att vi själva arbetar efter samma läroplan 

men också på grund av relationerna vi har till flera av informanterna. Däremot hade vi 

ingen bild av hur verksamheterna såg ut för våra informanter för femton år sedan.  
 
7.2.2 Intervjuer 

När vi ser tillbaka på vår intervjuguide och till de svar vi fick ser vi hur förskolan 

arbetar med motorik, vad som prioriteras och hur det har ändrats genom tiden. Detta ger 

oss svar som visar oss hur förskolan styrs av samhällets politiska beslut. För att ännu 

tydligare se hur den enskilda pedagogen står i detta borde vi ha ställt mer specifika 

frågor om vad den enskilda informanten tyckte, hur den arbetade och prioriterade.  

 

Patel och Davidsson (1994) varnar att ljudinspelning skulle kunna vara ett hinder för 

informanterna. Vi upplever dock att samtliga åtta informanter kände sig bekväma i att 

bli inspelade och att svaren skulle ha blivit desamma även om vi enbart fört 

anteckningar.  

 

Vi har också ställt oss frågan om vi kunde ha stärkt vår undersökning genom 

observationer men det skulle bara ge oss mer information hur pedagogen förhåller sig 

till motoriken idag och inte för femton år sedan. Vi var därför hänvisade till intervjuer, 

en metod som har fungerat väl i vår kvalitativa undersökning.  
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7.3 Fortsatt forskning 
Under undersökningens gång har vi tagit del av mycket intressant forskning kring 

motorikens betydelse för inlärning och skolprestationer. Detta har lett till att vi själva 

skulle vilja genomföra ett projekt där vi arbetar med utökad motorikträning för barn 

under det sista förskoleåret. Därefter skulle vi följa upp resultaten hos de barn som 

deltagit under deras första läsår i skolan. På så sätt kan vi pröva Ericssons teori om att 

ökad motorikträning i barndomen leder till positiva resultat gällande inlärning (Ericsson 

2003b).  

 

Vårt projekt skulle vi planera genom att tillföra verksamheten två förutsättningar – 

dagliga lärarledda motorikpass samt stimulerande inne- och utemiljöer där barnen har 

möjlighet att träna sin motorik spontant i leken. Vårt syfte med den utökade 

motorikträningen är att barnen ska lämna förskolan med automatiserade rörelser, vilket 

Blomberg (2012), Danielsson m.fl. (2001), Ellneby (2007), Ericsson (2005) och Parlevi 

och Sohlman (1984) säger gynnar barns inlärning och koncentrationsförmåga.  
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III 

  

Bilagor 

 
Bilaga A  
 
 
Följebrev 

 
Till Dig som arbetar som förskollärare på ______________________ förskola. 

 
 
Bakgrund och syfte 

Under vår och sommar 2013 skriver vi, Caroline Johansson och Linda Karlsson, ett 

examensarbete gällande barns grovmotorik. Vi utbildar oss till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetets syfte är att undersöka förskollärares medvetenhet 

kring skillnader i arbetet med barns grovmotoriska utveckling för femton år sedan och 

idag. Vi är nyfikna på att se hur och varför det eventuellt har skett en förändring i 

förskollärares förhållningssätt till barns grovmotoriska utveckling. Vi vill även bilda oss 

en uppfattning om hur detta arbete dokumenteras.  
 
 
Metod 

För att få svar på vår undersökning behöver vi samla in material vilket vi tänker göra 

genom att intervjua ett antal förskollärare. De som tillfrågas ska vara verksamma på 

förskola idag så väl som för femton år sedan. Den förskollärare som tillfrågas att vara 

med i vår undersökning har helt och hållet ett frivilligt deltagande och kan när som helst 

avsluta sin medverkan utan att delge orsak.  

 

För att inte missa någon relevant information kommer vi att göra ljudliga inspelningar 

av varje intervju.  
 
 
Hantering av material 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Inga identitetsuppgifter eller förskolans 

geografiska plats kommer att redovisas. Ljudinspelningarna kommer att raderas efter 

avslutat arbete. 

 

Ett stort tack för att du ger oss din tid och besvarar våra intervjufrågor och därmed 

hjälper oss i vår undersökning! Funderar du på något ytterligare kring undersökningen, 

tveka inte att ta kontakt med oss. 

 

 

 

Växjö, juni 2013 

 

 

Caroline Johansson, Linda Karlsson, 

förskollärarstuderande förskollärarstuderande 



  
 

IV 

  

Bilaga B 

 
 
Intervjufrågor  
  

 

1. Vilken betydelse har den grovmotoriska utvecklingen för barns 

inlärning enligt dig? 

 

2. Vilka läroplansmål upplever du prioriteras idag? 

 

3. Kan du minnas om ni hade likvärdiga prioriteringar för femton år 

sedan? Berätta. 

 

4. Hur ofta har ni planerad grovmotorisk träning med barnen? 

 

5. Vad innehåller den? 

 

6. Berätta för mig om du upplever att det finns lika många/få tillfällen 

för planerad grovmotorisk träning idag som för femton år sedan.  

 

7. Hur skiljer det sig i antal? 

 

8. Vad ger er verksamhet ytterligare för grovmotorisk stimulans? 

 

9. Hur arbetade ni med barns grovmotoriska träning för femton år 

sedan? Berätta!  

 

10. Hur dokumenterar ni barns grovmotoriska utveckling? Berätta hur ni 

följer upp den. 

 

11. Hur dokumenterade ni barns grovmotoriska utveckling för femton år 

sedan? Berätta hur ni följde upp den då. 

 

12. Jag har inga fler frågor att ställa. Har du något mer att tillägga om det 

som vi har pratat om? 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

  

 

 


