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Abstract 

The purpose of this study was to describe the experience of pedagogues working with 

children’s gross motor development in preschool. The work is based on the following four 

questions:  

- What has been the role of the educator in children’s gross motor development? 

- How do you as a teacher follow the children’s gross motor development? 

- What opportunities give preschool environment the educators in working with 

children’s gross motor skills? 

- Have experienced educators seen any methodological differences in the work of 

children’s gross motor development over time?   

Qualitative interviews with three preschool teachers have been performed in order to answer 

these four questions. The answers from these interviews have then been related to relevant 

literature. 

 

The results show that educators and the environment surrounding the children are important to 

their gross motor development.  The conclusions of the interviews replies confirm that 

educators in preschool are working on a daily bases with children`s gross motor development. 

Besides everyday situations, activities aiming to develop the children’s motor skills are also 

planned. Educators play an important role in the children's gross motor development and the 

environment can facilitate the teachers' work. The environment can be a great resource 

for children's gross motor development as it can provide children with challenges. For 

example, a yard with uneven ground and trees is more challenging than an asphalt yard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsatts var att beskriva pedagogers erfarenheter av att arbeta med barns 

grovmotoriska utveckling i förskolans vardag. Arbetet utgår från följande fyra 

frågeställningar:  

- Vad har man för roll som pedagog i barns grovmotoriska utveckling  

- Hur följer man som pedagog barnens grovmotoriska utveckling 

- Vad ger förskolans miljö för förutsättningar för pedagogens arbete med barnens 

grovmotorik 

- Ser pedagoger som arbetat länge i förskolan någon skillnad genom tiderna på arbetet 

med barns grovmotoriska utveckling?  

För att besvara mina fyra frågeställningar valde jag att göra kvalitativa intervjuer med tre 

lärare från förskolan. De svar som jag fick av intervjupersonerna relateras även till tidigare 

litteratur jag presenterat. 

 

Mitt resultat visar att pedagoger och miljön runt barnen är viktig för deras grovmotoriska 

utveckling. Slutsatsen av de intervjusvar jag fått är att pedagoger arbetar dagligen i förskolan 

med barns grovmotoriska utveckling. Förutom vardagliga situationer planeras även aktiviteter 

in för att utveckla deras motorik. Som pedagog är man ett viktigt verktyg i barnens 

grovmotoriska utveckling och miljön kan underlätta pedagogernas arbete. Miljön kan vara en 

stor resurs i barns grovmotoriska utveckling då den kan ge barnen utmaningar, till exempel en 

gård med ojämn mark och skog ger mer utmaningar jämfört med en gård med bara asfalt. 
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Inledning/Bakgrund 
 

I dagens samhälle är motion mycket populärt, att äta rätt och motionera rätt för att må bra. En 

del av barnen får tidigt känna på medlemskapet i de olika idrottsföreningar som finns i 

hemtrakten, samtidigt så finns det de barn som kanske oftast sitter framför datorn eller 

framför TV hela eftermiddagarna. Venetsanou och Kambas (2009) menar att alla timmar som 

barnen numera sitter framför TV och dator kommer att kunna påverka barns rörelsemönster i 

framtiden. Det kommer då att bli en ny levnadsmiljö som kommer att påverka leken, den nya 

vanan kan även kopplas samman med fetma. De menar även att barnen tillbringar allt längre 

dagar i förskolan, vilket har gett förskolan en mycket stor roll i barnens uppväxt. I skolverket 

(2010) står det att det är i förskolan som grunden läggs för det livslånga lärandet. Alla barn 

har ett naturligt behov av att röra på sig, då vår kropp är byggd för att vara i rörelse samtidigt 

som kroppen behöver rörelse för att fungera. Men hur arbetar man då med den motoriska 

utvecklingen i förskolan när den är så viktig? Förskolan har som skyldighet att arbeta med 

barns motoriska utveckling, i den reviderade läroplanen för förskolan som slogs i kraft den 

förste juli 2011 finns bland annat två paragrafer som just handlar om arbetet med barns 

motoriska utveckling.  

 

”Förskoleläraren skall ansvara för att arbetet i barngrupp genomförs så att barnen får stöd och 

stimulans i sin motoriska utveckling” (Skolverket, 2010, s. 13) 

 ”Förskolan skall 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, s. 12)  

 

Skillnaden mellan den gamla och den reviderade läroplanen är att förskoleläraren har fått en 

tydligare roll. Detta examensarbete kommer att göra nytta genom att det kan öppna ögonen 

för andra inom läraryrket genom att beskriva hur man kan arbeta med motorik som pedagog. 

Arbetet kan även hjälpa föräldrar att förstå förskolans arbete med motorik och förstå vikten av 

den motoriska utvecklingen.  
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Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att beskriva pedagogers erfarenheter av att arbeta med 

barns grovmotoriska utveckling i förskolans vardag.  

 

Frågeställning 
 

- Vad har man för roll som pedagog i barns grovmotoriska utveckling? 

- Hur följer man som pedagog barnens grovmotoriska utveckling? 

- Vad ger förskolans miljö för förutsättningar för pedagogens arbete med barnens 

grovmotorik? 

- Ser pedagoger som arbetat länge i förskolan någon skillnad genom tiderna på arbetet 

med barns grovmotoriska utveckling? 

 

Disposition 
I nästa kapitel följer en litteraturgenomgång som tar upp arvet och miljöns påverkan av barns 

motoriska utveckling, olika studier angående miljöns vikt av barns grovmotoriska utveckling, 

pedagogens roll och hur man kan arbeta i förskolan med barns grovmotoriska utveckling 

kommer också att tas upp. I metodkapitlet kommer jag att beskriva vilken metod jag valt och 

varför, även hur jag har gjort mitt urval av personer tas upp. Här beskrivs även hur jag 

genomförde och bearbetade min undersökning och hur jag följde de forskningsetiska 

principerna. I resultatdelen kommer jag att presentera de personerna som deltagit i min 

undersökning innan resultatet av min undersökning redovisas. Där kommer lärarens betydelse 

för den grovmotoriska träningen i vardagen, uppföljning av barns grovmotoriska utveckling, 

förskolans förutsättningar för barns grovmotoriska utveckling och förändring genom tiderna 

av pedagogers arbete att tas upp. Efter det följer en resultatsammanfattning där jag 

sammanfattat resultatet av intervjuerna utifrån mina frågeställningar, för att senare i 

diskussionen av resultatet knyta samman litteraturdelen med resultatet av mina intervjuer. Jag 

kommer även att kritiskt granska mitt arbete. Arbetet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 
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Litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel presenteras litteratur som handlar om olika faktorer som påverkar barnens 

grovmotoriska utveckling, flera olika undersökningar som gjorts kommer att påpeka vikten av 

att träna och hur uppväxtmiljön kan påverka barnet positivt eller negativt. Även lärarens roll 

som stöd i barnets utveckling, är en del av denna litteraturgenomgång. 

 

Arvet och miljöns påverkan av barns motoriska utveckling 
Evenshaug och Hallen (2001) menar att barns motoriska utveckling sker genom olika 

mognadsprocesser, de utvecklar sina enklare färdigheter utifrån ett bestämt schema. De menar 

att undersökningar som gjorts runt om i världen på barn visar detta. Även Hawang och 

Nilsson (2003) menar att det är på grund av arvet som de flesta barnen utvecklas genom 

samma mönster, som att man måste lära sig att krypa innan man kan gå. Evenshaug och 

Hallen menar att arvet spelar en stor roll i barnets motoriska utveckling, men även faktorn 

som miljö spelar en betydande roll. Om till exempel barn har tillgång till en stor utemiljö med 

trappor och ojämn mark så kommer det att ge större möjligheter för barnen att utveckla sina 

motoriska färdigheter. Är terrängen platt så får inte barnen lika många möjligheter att öva 

motoriken. Miljön kan alltså stödja utvecklingen till att utveckla de rörelser som barnen redan 

behärskar, men den kan även bromsa utvecklingen genom att hindra rörelser från att 

utvecklas. 

 

Ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv menar Evenshaug och Hallen (2001) att barnets 

eget intresse är det viktigaste för den motoriska utvecklingen. Det är deras glädje och deras 

initiativ som visar den bästa tidpunkten att öva den aktuella rörelsen. När barnen klarar 

rörelser som att stå eller krypa kommer de visa glädje, då är det viktigt att de har anledning till 

att träna denna rörelse, annars kan det ge negativa följder. 

 

Studier av miljöns betydelse för barns grovmotoriska utveckling 
Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) beskriver många olika exempel på hur träning 

hjälper den motoriska utvecklingen. Trots att man antar att motorisk utveckling faktiskt ser 

lika ut för barnen så finns många skillnader. Och då menas inte bara mellan individuella barn 

utan också skillnader mellan kulturer och sociala grupper. Trots alla studier som gjorts är 
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forskarna osäkra på hur mycket som är medfött och hur stor vikt uppväxtmiljön har. Vanliga 

studier som görs angående detta fokuseras på tvillingar eller kulturella studier. Tvillingar 

använder man sig oftast av i studier eftersom de har de genetiska från födseln, arvet är lika. 

Sedan ser man vad olika uppväxtmiljöer kan ge för resultat då de kan utvecklas olika trots lika 

gener. De kulturella studierna används oftast när man vill nå fram till miljöns påverkan. 

Genom att studera barn som kommer från olika kulturer kan man komma fram till slutsatser 

om att barn utvecklas olika på grund av hur deras kultur ser ut.  

 

Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) beskriver en studie av två enäggstvillingar. Den 

ena flickan fick övning genom att gå i trappor under tiden som den andra flickan fick krypa 

runt själv nere på golvet. Den flickan som kröp runt själv kom i kapp den andra flickan så 

snabbt i utvecklingen att det konstaterades att träning inte spelade någon roll. Problematiken i 

denna studie var att flickans träning bestod av att de försiktigt hjälpte henne upp för trappen, 

de hjälpte henne genom att försiktigt lyfta hennes ben. Denna undersökning har fått mycket 

kritik då man menar att flickan som kröp runt på golvet själv kanske fick bättre träning, mer 

relevant träning än flickan som fick hjälp att lyfta benen uppför trappen. 

 

Evenhaug och Hallen (2001) beskriver en engelsk undersökning angående erfarenhetens 

betydelse för den motoriska utvecklingen. Skillnader undersöktes mellan spädbarn med 

föräldrar som invandrat från Jamaica, och engelska spädbarn. De invandrade mödrarna hade 

andra rutiner än vad de engelska mödrarna hade. Deras barn fick oftast mer beröring, de lyftes 

upp för att sedan glida ned längs deras ben, de fick massage och mödrarna sträckte även ut 

deras armar och ben. Undersökningen resulterade i att de barn med invandrande mödrar hade 

en snabbare motorisk utveckling i färdigheter som att krypa, sitta och gå än vad de engelska 

spädbarnen hade. Alltså spelar miljön roll, då inte allt kan förklaras med genetiska faktorer. 

En annan studie visar att amerikanska barn hade kommit mycket längre i sin motoriska 

utveckling när det gällde att klättra i trappor än afrikanska, vilket kanske förvånade forskarna 

något då de andra studier som gjorts visat att afrikanska barn utvecklar motoriska färdigheter 

snabbare än amerikanska. Evenhaug och Hallen menar att om man jämför hur många trappor 

det finns i Afrika jämfört med Amerika så har de amerikanska barnen fått många mer tillfällen 

till att öva.  

 

En undersökning på japanska barn har gjorts vilket visade att de hade en mycket bra förändrad 

balans gentemot andra barn. Man kom sedan fram till att i den delstaten där barnen var som 
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bäst hade barnen lärt sig cykla på enhjulingar när skolan startade. Man kom då fram till att 

skillnaden mellan barnen berodde på att dessa barn fick en annan övning jämfört med vad 

andra barn fick, alltså hade det inget med det genetiska att göra. (Evenhaug och Hallen, 2001) 

 

Enligt Venetsanou och Kambas (2009) har olika förskolor annorlunda påverkan på barns 

fysiska aktiviteter, på vissa förskolor finns det utvalda fysiska program som används dagligen 

för att utveckla motoriken. En undersökning har gjort om skillnaden mellan den motoriska 

utvecklingen på offentliga och privata förskolor. På de privata förskolorna hade de mycket 

stora ytor att leka och ha gymnastik på och de hade en stor gårdsplan och dagliga fysiska 

program. Medans i de mer offentliga hade de mindre yta att till exempel utföra sport på och 

de hade bara fri lek alltså inget speciellt fysiskt schema. Resultatet slutade med att i de privata 

förskolorna hade de bättre grovmotorik än de offentliga. Ju mer möjlighet barnen får till att 

öva sin motorik desto mer kommer deras rörelser att utvecklas. De påpekar att den absolut 

viktigaste faktorn i barns omgivning för den grovmotoriska utvecklingen är övning. 

 

Alla barn upplever olika erfarenheter under sin uppväxt och erfarenheterna påverkar hur 

snabbt man lär sig olika rörelser och får nya färdigheter. Men samtidigt som övning ger en 

snabbare utveckling kan det medföra negativa konsekvenser. Barnen kan uppleva mer press 

och stress. (Hwang och Nilsson, 2003)  

 

Automatiserad rörelse är viktig för utvecklingen 
Ericsson (2005) tar upp Vygotskys syn angående övning för motorisk utveckling. Han menar 

att det är viktigt att man skiljer på det barnen själva kan göra och vad de kan gör med hjälp av 

en vuxen. Han tycker att som pedagog ska man ligga steget längre än barnets utveckling. 

Vygotsky menar att inlärning påskyndar utvecklingsstadiet, att inlärning är en förutsättning 

för utveckling. Ericsson menar däremot att om man ser till den pedagogiska utgångspunkten 

så använder sig pedagogerna av stadiet som kommer innan, just för att det ska bli 

automatiserat. Det hjälper även barnets självtillit eftersom det minskar risken för att barnet 

inte ska klara av en rörelse utan att misslyckas. 

 

Ericsson (2005) påpekar även skillnaden mellan Vygotskys och Holles teorier. Holle menar 

att pedagoger måste vara säkra på att det steget barnet ligger på innan det de befinner sig på 

för tillfället, måste vara automatiserat för att inte riskera ett misslyckande. Holle menar att det 
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motoriska är viktigt eftersom kroppsrörelser är så stora och lätta att se ett misslyckande i. 

Misslyckande för inget positivt med sig då barnet istället kan få en negativ självbild och får 

sämre självförtroende. 

 

Förskolepedagogens arbete med barns grovmotoriska utveckling 
Mellberg (1993) påpekar vikten av det stöd de vuxna ska ge barnen. Barnen letar hela tiden 

efter nya förståelser och erfarenheter. Även om vi vuxna kan känna att barnen gör upprepande 

saker så är det viktigt att vi stödjer dem och uppmuntrar dem. Till slut kan det räcka med att 

vara där, fast på avstånd. Till en början när de gör nya rörelser eller osäkra rörelser är det 

viktigt att finnas som stöd, det är då de ska känna att de klarar detta, att de har modet. Att 

stödja och hjälpa dem att klara vissa rörelser ökar motivationen och självständigheten till att 

finna nya erfarenheter. 

 

En annan sak som gör barnen villiga och intresserade av att förnya sina erfarenheter enligt 

Mellberg (1993) är att se på andra vuxna och barn, de får då inspiration till att försöka själva 

med olika rörelser. Samtidigt måste barnet ha mognat men det krävs även mod. I sådana lägen 

är det viktigt med den vuxnas stöd, framförallt åt de barn som är osäkra. Andra saker som kan 

ge barn vilja att få nya erfarenheter är olika intressanta situationer, Mellberg menar att det 

räcker att göra små förändringar i ett rum för att få fram deras glädje till nya erfarenheter. Det 

enda som kan behövas är till exempel tejp, om man tejpar några streck på golvet kan man 

sedan se vad som händer, vad barnen gör av situationen. Det viktiga är att låta barnen göra det 

de vill av situationen, materialet är för dem och deras fantasi. Vuxna har ofta regler om hur 

man ska göra vid ett visst tillfälle vilket kan hämma barnens motoriska utveckling och fantasi. 

Efter ett tag kommer barnet att vara tillräckligt moget för saker som de gjort upprepade 

gånger att de kommer att växa ifrån det. Mellberg menar att barn har oftast egna tankar och 

idéer om material som vuxna sätter stop för eftersom de ofta brukar säga till barnen att man 

inte ska använda materialet på det viset. Men det är viktigt att barnens fantasi får flöda och att 

man ändrar eller kombinerar olika material, vilket gör att nya rörelseerfarenheter skapas. 

 

Ericsson (2005) skriver att i förskolan finns det goda möjligheter till att utvecklas och få 

motoriken till att bli automatiserad. Promixo-distala teorin menar att barnen utvecklar sina 

centrala kroppsdelar först och därför måste de få röra på sig. De ska få erfarenheter som 

involverar alla de stora kroppsrörelserna som till exempel snurra, springa och hoppa.  
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Ericsson (2005) hänvisar till Bergströms teori. Bergström menar att barnen ska få springa runt 

och använda hela kroppen, det kanske mest liknar ett kaos men han menar att med tiden 

kommer det att bli ordning. 

 

Ericsson (2005) lägger också fram att under skogspromenader ska man låta barnen klättra i 

träd och låta dem balansera på en stock eller hoppa över ett dike. Skogen ger mycket 

spontanaktivitet och tillfällen för att tränar motoriken för att automatisera rörelser. Ericsson 

menar att man kan ha aktivitetsdagar med föräldrarna och tillsammans leka lekar, klättra i 

träd, göra en motorikbana eller spela fotboll. Mellberg (1993) talar också om pedagogens vikt 

i att planera in tillräckligt med tid för barnens fria lek, leken ger nya rörelseupplevelser och 

som vuxen är det då viktigt att inte bara rusa in och avbryta leken. Reglerna i den fria leken är 

det barnen som bestämmer, men det är även pedagogens skyldighet att se till att alla känner 

sig trygga i leken och dess nya rörelseerfarenheter. Att vara med i leken som vuxen stärker 

bandet mellan vuxen och barn. Pedagogen kan också observera och se när de behöver extra 

stöd eller att se vad de klarar av att göra själva. Barn upplever trygghet när vuxna är med i 

leken. Ericsson (2005) menar även att man inte behöver planera så många övningar i förtid 

och köpa dyrt material till dem, oftast gör barn själva aktiviteter som de behöver träna på och 

mår bra av.  

 

Holle (1995) beskriver att det är viktigt med samtal mellan förskoleläraren i förskola och 

förskoleklass att följa upp vart barnen ligger i sin utveckling, och vart pedagogen i 

förskoleklass ska ta vid. Det är viktigt att inte bara låta barnen ha en paus där de får göra vad 

de vill. Holle menar att det alltid finns några barn som är mer utvecklade än andra, de kanske 

spelar boll medan de andra mindre erfarna barnen står vid sidan av och inte vågar vara med. 

Det resulterar i att barn som är mindre erfarna inte lär sig grunderna för idrott och lek. I 

hemmet kan det ofta bli stressigt med alla aktiviteter och idrotter barnen ska till. Ericsson 

(2005) påstår att man inte ska specialisera sig på en idrott när man är för ung. Det kan istället 

vara bättre att barnen får mer spontan tid till aktiviteter, som vuxen ska man inte skapa för 

hårt schema. 

 

Rörelseprogram 
Venetsanou och Kambas (2009) menar att genom att använda bestämda utvecklingsprogram 

med omväxlande grundläggande rörelser ser man en mognad i barnens utveckling, ifrån de 

enkla rörelserna till de mer avancerade. Många olika undersökningar har visat att ett 
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omväxlande rörelseprogram har varit positivt för barns utveckling. De tar till exempel upp hur 

musikrörelseprogram har förbättrat barns rörelser som att hoppa, springa och även barns 

balans. En annan undersökning som gjorts i förskolan visar på liknade resultat. 

Undersökningen gick ut på att två förskolor använde sig av ett 20 veckors program för 

grovmotoriken, medan de andra barnen hade fri lek. Resultatet blev att de grupper som följt 

programmet förbättrades i rörelser som att hoppa och springa. Venetsanou och Kambas 

(2009) menar att förskolor med tillfredställande utrustning, lämplig omsorg och en specifik 

pedagogisk metodik passande för barnens ålder utgör mer möjligheter för en lämplig 

utveckling av barns grovmotoriska utveckling. De menar även att det är viktigt som pedagog 

att vara medveten om vikten av att se barn med lite svårigheter tidigt och veta vikten av olika 

faktorer som spelar in. 
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Metod 
 

I detta kapitel kommer jag att ta upp vilken metod jag har valt och varför. Det kommer även 

att finnas en förklaring till varför jag valt de personer som ingick i min undersökning, hur 

genomförandet gick till och vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till. 

 

Val av metod 
För att uppfylla mitt syfte valde jag att använda mig av en metod då jag fick möta pedagoger 

under en intervju. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer. Enligt Krag Jacobsen (1993) är 

detta en bra metod för att få fram information som är svår att få från till exempel 

undersökningar med enkät. Man får information om intervjupersonens erfarenheter. Det ger 

en stor möjlighet för nya tankar och aspekter när man ställer öppna frågor, frågor som följer 

ett tema men ger utrymme för en bredd i svaret. Kvalitativa intervjuer är en lämplig metod i 

min undersökning, eftersom det jag vill undersöka är pedagogernas erfarenheter.  

 

Urval 
Min första tanke var att göra fyra olika intervjuer med fyra förskolelärare från olika 

avdelningar på en förskola. De skulle även ha några års erfarenhet av arbetet. Jag valde 

pedagoger från olika avdelningar eftersom man oftast i ett arbetslag har pratat ihop sig om hur 

man ska arbeta och varför. Ifall jag istället hade intervjuat lärare från en avdelning, skulle 

variationen på svaren kanske ha blivit mindre. Jag har med lärare från både 

småbarnsavdelning och äldrebarnsavdelningar i undersökningen då arbetssättet kan se olika 

ut, och även miljön kanske inte är den samma. Antalet arbetande år har också en betydelse i 

denna undersökning eftersom man oftast får mer erfarenheter ju längre tid man arbetat, och 

det är erfarenheterna som är det viktiga i undersökningen. Sedan har jag även frågor om 

förändringar i barns grovmotoriska arbete genom åren som kräver en viss tids erfarenhet. Då 

alla har väldigt mycket att göra med nya barngrupper och med nya arbetslag var det inte helt 

enkelt att få tag i fyra personer. Med omflyttningar i schemat för pedagogerna med vikarier 

och sjukdom fick jag till sist tre intervjuer bokade. Efter de intervjuerna insåg jag att 

materialet var tillräckligt som det var. Det blev en intervju med en lärare från en 

äldrebarnsavdelning och två intervjuer med lärare från olika småbarnsavdelningar. 
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Genomförande 
Det första jag gjorde var att ta kontakt med rektorn över det område jag valt att genomföra 

min undersökning på. Över ett telefonsamtal berättade jag vem jag var och i korthet vad mitt 

examensarbete handlade om. Rektorn gav klartecken och tyckte att det var bra att studenter 

kommer ut på området för att göra examensarbeten, då det kan ge nya perspektiv på arbetet 

för förskolorna och des pedagoger.  

 

Nästa steg var att ta kontakt med förskolelärarna som jag ville intervjua. Jag valde att det 

snabbast och enklaste sättet var att åka till förskolan och ta kontakt med dem vilket även ger 

dem möjligheten att se mig och ställa frågor, samtidigt som jag kan berätta om min 

undersökning och deras rättigheter, så det gjorde jag. Jag berättade hur intervjuerna kommer 

att gå till, att de kommer att spelas in och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som 

helst. Väl framme fick jag tre inbokade intervjuer veckan efter.  

 

Jag har lagt upp mina frågor efter den struktur som oftast används i kvalitativa intervjuer 

enligt Svedner och Johansson (2006). Då är frågeområdena bestämda i förväg men frågorna 

kan variera något beroende på svaret man får. Jag hade med mig en intervjuguide (se bilaga 2) 

som jag utgick ifrån under mina intervjuer. Där har jag strukturerat upp olika teman inom mitt 

område med tänkbara frågor till. Jag ställde alla frågor i intervjuguiden men utformningen och 

ordningen av dem berodde på hur intervjun tog form.  

 

Under intervjuerna befann vi oss på förskolan och innan intervjun startade fick de ett brev (se 

bilaga 1) av mig där de bland annat fick läsa om hur jag skulle bearbeta intervjuerna och deras 

rätt att vara anonyma. Inspelningsutrustningen jag hade vid intervjuerna var i form av en 

mobiltelefon och ett anteckningsblock utifall något skulle hända med mobilen. Jag var osäker 

på om ljudet skulle bli bra eller inte men efter att ha undersökt det hemma några dagar innan 

märkte jag att ljudet var utmärkt. I och med det blev mobiltelefonen mitt 

inspelningsinstrument. När den tredje intervjupersonen skulle bli intervjuad använde jag mig 

bara av anteckningsblocket eftersom personen inte ville bli inspelad. Personen kände sig inte 

bekväm med det, men ville ändå vara med i min undersökning. Lösningen blev att jag skrev 

ned konversationen med hjälp av stödord i anteckningsblocket. Sedan åkte jag hem och skrev 

ned texten på datorn och därefter bearbetade den då minnet var färskt. Intervjuerna tog ca 30 
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minuter, förutom den jag fick anteckna som tog längre tid. Själva ljudinspelningen gjorde så 

att jag kunde koncentrera mig bättre på intervjupersonen, vilket blev svårare när jag skulle 

anteckna. Alla lärarna var mycket hjälpsamma och verkade tycka ämnet var intressant 

eftersom fokus i deras arbete ofta hamnar på andra utvecklingsområden än just den motoriska 

utvecklingen. 

 

Bearbetning av intervjumaterialet 
När jag hade gjort mina intervjuer lade jag genast in filerna från mobilen till datorn. Sedan 

lyssnade jag på dem samtidigt som jag ordagrant skrev av intervjun i ett word- dokument, 

även intervjun som jag antecknade skrev jag i samma word -dokumentet. Denna metod gjorde 

det enkelt för mig att se deras svar, för att sedan kunna koppla de som var relevanta till mina 

frågeställningar i undersökningen. Genom den första bearbetningen skrev jag av intervjun 

ordagrant och valde även ut några citat, men jag ändrade namn på personerna och på 

förskolan. Genom andra bearbetningen tog jag ut de svar som var relevanta för mina 

frågeställningar. I resultatdelen kommer resultatet av intervjuerna vara omskrivet i 

berättarform, med undantag av vissa uttagna citat.  

 

 

 

Etiska frågor 
 

Etiken är något jag har tänkt på från första början i denna undersökning. Det är viktigt för 

deltagarna att bli informerad om vad som gäller, jag har utgått från Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De beskriver fyra 

stycken huvudkrav. 

 

Informationskravet: Med detta krav menas att som deltagare i en undersökning skall man få 

reda på vilken uppgift de egentligen har i undersökningen. Viktigt är också att veta sin rätt om 

att det är frivilligt att vara med och att samarbetet får avbrytas när som helst. Det är också bra 

att tala om hur bearbetningen av materialet och hur det slutgiltiga materialet kommer att 

offentliggöras.  

Samtyckeskravet: Ett samtycke till deltagande krävs från undersökningsdeltagaren och om 

personen gett ditt samtycke men sedan vill avbryta samarbetet, måste man acceptera det och 

inte påverka deltagarens beslut. 
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Konfidentialitetskravet- Personernas identitet ska skyddas, all material som insamlas från 

deltagarna ska lagras på ett sådant sätt att de inte kan kopplas till deltagarna. Det ska vara i 

princip omöjligt för andra att komma åt den lagrade informationen. 

Nyttjandekravet- Man får inte använda materialet till annat än sin forskning och inte heller 

låna ut. 

 

Dessa forskningsetiska principer har jag uppfyllt. Vilken uppgift lärarna hade i min 

undersökning, rätten att avbryta deltagandet, hur materialet kommer att bearbetas, hur det 

slutgiltiga resultatet kommer att publiceras, hur deras identitet skyddas och att jag endast 

kommer att använda mig av materialet berättade jag under mitt besök på förskolan. Det tyckte 

jag var viktigt att berätta innan de tog beslut om deras deltagande. Sedan fick de även läsa ett 

brev (se bilaga 1) med dessa krav innan intervjun började. För att skydda deltagarna har jag 

bytt ut deras namn till Sofia, Britt och Anna. 
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Resultat 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för resultatet av intervjuundersökningen (se bilaga 2). 

Mina frågor handlar om pedagogens roll och uppföljningsprocess i barns grovmotoriska 

utveckling. Frågeställningarna tar även upp skillnaden i pedagogens arbete genom tiden samt 

vilka förutsättningar förskolans miljö har för pedagogens arbete med barns grovmotoriska 

arbete. 

 

Lärarnas utbildning och erfarenhet 
Sofia, är 39 år gammal och har arbetat som förskolelärare sedan 9 år tillbaka. Hon gick även 

utbildning för musikterapeut i ett år men avslutade aldrig den utbildningen som var tre år 

lång. Just nu arbetar hon på ett äldrebarns avdelning 

 

Anna är 42 år gammal och har arbetat som förskolelärare i 14,5 år och har även gått kursen 

förskolelyftet. Hon arbetar just nu på en småbarnsavdelning 

 

Britt, som är 53 år gammal och har arbetat som förskolelärare i 29 år. Hon har även studerat 

en extrakurs om psykologi på ett universitet. Hon arbetar just nu på en småbarnsavdelning. 

 

Lärarens betydelse för den grovmotoriska träningen i vardagen.  
Anna berättar att på småbarnsavdelningar börjar det med att man ska försöka att inte hjälpa 

barnen för mycket. I början när de ramlar kanske man hjälper dem upp, nästa gång kan man 

sträcka ut en hand eller står på huk bredvid och efter en tid kommer de klara det helt själva. 

Övningar som att klättra upp på den lilla pallen där man tvättar händerna, eller få upp en fot 

på första steget i trappan till skötbordet kan vara en utmaning. I början står de bara där, då kan 

man hjälpa dem med en fot och stötta dem, till slut kommer de att få in tekniken. När barnen 

är små ingår grovmotoriska utmaningar hela tiden i de vardagliga situationerna. Ute kan till 

exempel gräsmattan vara en utmaning. Anna menar att man kanske har mer planerade 

aktiviteter när barnen är lite äldre, men även på småbarnsavdelningar finns det miniröris. 

Anna berättar att röris är ett musikprogram sammanställt av Friskis och Svettis, man sätter på 

en skiva med musik samtidigt som det är en röst som säger vilka rörelser man ska göra, mini 

röris är för de allra minsta barnen. Anna berättar att på grund av att barngruppen är ny och att 
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de blir lite rädda när de kommer ut i lekhallen och ska göra röris så har de valt att inte ha det 

just nu, men de ska försöka att starta upp det på deras avdelning. Även när de är i lekhallen 

försöker de göra en motorisk bana där rörelser som att krypa, hoppa och rulla ingår. Det finns 

även många rörelselekar och sånger som till exempel dansa lilla nallebjörn, samt lekar där 

man hoppar och klappar händerna som kan göras i lekhallen. Anna konstaterar att barnen 

behöver både fri lek och planerad lek, hon menar att även konstellationerna av barnen är 

viktiga för deras utveckling. 

 

Britt som också jobbar på en småbarnsavdelning tar precis som Anna upp de vardagliga 

sysslorna som blir en motorisk utmaning för de minsta barnen. Hon talar även om röris som 

hon tycker är mycket givande och berättar att de precis har starta upp det på deras avdelning, 

varje dag klockan halv nio är det morgonröris för barnen. Britt säger, ”det är så kul att se hur 

barnens ansikten lyser upp och hur de rör på sig när musiken startar och de förstår att det är 

röris”. Sedan har de även ett tillfälle med sång och rörelse på eftermiddagen. Lekhallen har 

även denna avdelning tillgång till en gång i veckan. Britt berättar om olika dagar de 

arrangerar för barnen varje år, vinter OS är en av dem och då får de testa på allt från att åka 

skidor till att kasta snöboll i en hink. En annan dag är det ett springlopp där man även 

självklart får gå och de minsta körs runt i vagn. Efter vägen står pedagoger och föräldrar och 

hejar på men även för att se till att ingen springer vilse, barnen får ha nummerlappar precis 

som i ett riktigt lopp. Förutom alla planerade aktiviteter påpekar Britt vikten av den fria leken, 

det är då barnen lär sig saker som att ta hänsyn, kommunicera och försöka sig på andra 

rörelser som kompisen gör. Men det är även viktigt med planerade övningar också. 

 

Även Sofia som jobbar med äldre barn säger att det finns mycket grovmotoriskt som man gör 

varje dag, det finns i de vardagliga momenten och är inget som planeras in. Moment som att 

peppa barnen att klä på sig själva och hänga upp sina kläder är till exempelvis vardagliga 

sysslor som grovmotorik ingår i. Även ute finns mycket som utvecklar barns grovmotorik 

som att man ska låta dem klättra i träd och gå balansgång. Men Sofia menar även att vist har 

man planerade moment också, röris är ett moment som hela skolområdet använder. Just nu 

har de inte röris men tidigare har det varit gemensamt för alla avdelningar i lekhallen, men nu 

försöker de att hitta en form för att röris ska fungera på avdelningen. Sofia tycker att röris är 

fantastiskt bra då barnen lockas att göra rörelser de inte gör normalt på ett glädjefyllt sätt, och 

framförallt tycker de att det är jättekul. Men praktiska redskap som musik och rörelseskivor är 

ett lustfyllt sätt att stimulera barnen enligt Sofia. Musiken har en motor som gör att det blir 
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ännu lite roligare att röra på sig för barnen. Sedan som planerad aktivitet så har de lekhallen 

en gång i veckan och där kan man göra många olika övningar som till exempel motorikbanor, 

fri lek och olika samlekar då lekhallen har många möjligheter. I lekhallen finns många 

redskap för grovmotoriken som till exempel plintar, rockringar, styltor, bilar, hopprep kuddar, 

ribbstolar och mycket mer. På Sofias avdelning jobbar de även med musik varje dag och till 

exempelvis på fredagar hade de sånglek där man gick runt och studsade, hoppade och gjorde 

olika rörelser till musik. 

 

Enligt Sofia är det viktigaste att ge barnen utmaningar utifrån vart de befinner sig i sin 

utveckling, de behöver stimulans. Det är i de planerade övningarna som man har ett givet 

tillfälle att utmana barnen, men då gäller det att samtidigt ge dem stöd och trygghet. Röris är 

ett väldigt bra verktyg då man är med barnen och dansar och peppar dem. De rörelserna som 

är med där är inga rörelser man som barn gör rent spontant i vardagen, utan man får in andra 

rörelser som inte görs vanligtvis. Det är viktigt att som lärare vara uppmärksam, säger Sofia. 

”När jag läste till musikterapeut var det mycket att om barn kanske inte hade alla 

grovmotoriska rörelser så kanske det påverkade läsriktiningen. Till exempel, barn som inte lär 

sig att läsa som har dyslexiska problem kan ibland ha motoriska orsaker där man behöver 

hjälpa barnen att vidga sina rörelser för man har inte nervbanorna i kroppen som går till 

hjärnan har kanske inte utvecklats fullt för att barnen inte har rört sig i alla mönster som krävs 

för att alla synapser i hjärnan ska fungera. Så det finns att motoriken är jätte viktig för barns 

inlärning”.  

 

Anna säger att som lärare är man ett väldigt stort hjälpmedel för barnen i deras motoriska 

utveckling. Det är viktigt att man ger dem utmaningar och inte lägger rätt allting till dem hela 

tiden, de måste få försöka själva. Hon menar att om barnet ligger på marken så är man ett 

hjälpmedel om man låter dem försöka ta sig upp själva, det gäller även upp och ned från 

stolen och över sandlådekanten. Det blir som en arbetsmetod. Oftast tror Anna att barnen får 

för mycket hjälp speciellt från förstabarnsföräldrar, de vill hjälpa barnen så mycket att de inte 

får chansen att utvecklas, de får nästan inte ens äta själva. Som lärare på förskolan ger man 

barnen mer tid att öva själva, man kanske har just mer tid på förskolan att ge. Man har även 

mer erfarenheter av att barnen faktiskt kan, men övning krävs, förskolan ger dem chansen att 

utvecklas på ett annat vis än vad som möjligtvis ges i hemmet. Anna menar att man ska ta 

tillvara på stunderna vid skötbordet, låt barnet försöka klättra upp själv. Hon skrattar och 

berättar själv erfarenheter om hur stressigt det kan vara som förälder. 
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Britt precis som Anna och Sofia pratar om hur viktigt det är att stötta barnen i deras nya 

erfarenheter, stötta dem så att de vågar röra sig och känna glädje i att röra sig. Man ska locka 

dem och musik är ett bra verktyg för det. Det är viktigt som lärare att vara engagerad och visa 

glädje, om man bara skulle sätta på en skiva och säga till barnen att dansa samtidigt som man 

satte sig i soffan skulle inte det alls ge samma effekt som en deltagande pedagog. Man ska 

vara med att våga bjuda på sig själv och visa glädje, det smittar av sig. Barnen känner även 

mer trygghet om en vuxen deltar i leken.  

Uppföljning av barns grovmotoriska utveckling 
Sofia säger, ” just på kontinuerlig dokumentation är vi nog dåliga på, utan det är ju ofta när 

man har utvecklingssamtal som man ser över vad barnen kan”. Ifall avdelningen har barn som 

är försiktiga och har behov utav extra stöd så vet lärarna om det, för att stödja dessa barn kan 

man då stå bredvid och håller dem i handen när de till exempel går balansgång eller när de vill 

klättra. Men de skriver inte ner utvecklingen varje vecka utan det gör pedagogerna inför 

utvecklingssamtal med föräldrarna. Men Sofia menar att man har mycket i huvudet även om 

man inte skriver ned. Hon berättar även att några hjälpmedel för dokumentation använder de 

inte just nu, men hon har varit med om tidigare att man har mall på grundrörelserna som att 

hoppa krypa och åla. Då fanns en mall som man kunde bocka av när barnen klarat av en viss 

rörelse. Pedagogerna är medvetna om att det är viktigt att barnen kan alla grundrörelser för att 

kroppen ska utvecklas. Sofia menar att tillfällen som i lekhallen att göra redskapsbanor eller 

ha musiklek är tillfällen man kan titta lite extra på barnen. Hon pratar speciellt om en musik 

övning hon hittat på med lite drama runt som de leker, där finns grundrörelser som att rulla, 

krypa och åla.  Barnen utmanar sig själva och hon ser vart de ligger i sin utveckling. 

 

Anna berättar om två olika mallar som finns där man bockar av olika rörelser som barnen kan. 

Skillnaderna är att i den ena mallen ser man väldigt konkret att barnet förra gången inte kunde 

rörelsen men en månad senare kan barnet rörelsen, och då bockar man av det i mallen. Den 

andra mallen ger en helhet i barnens utveckling inte bara den motoriska utvecklingen. Anna 

berättar att alla avdelningar i huset ska ha lika mall men det är inte riktigt bestämt vilket än. 

Man stämmer av barnen med jämna mellanrum, speciellt inför utvecklingssamtal och om man 

har något mer ”klumpiga” barn så har man lite extra koll på dem och detta menar även Britt, 

som kallar det att ha kortare observations scheman. 
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Förskolans förutsättningar för barns grovmotoriska utveckling. 
Enligt Sofia så har förskolan en bra miljö med en stor lekhall och på avdelningen finns ett rum 

som kallas Mysen, det rummet består av kuddar och där inne får barnen springa, hoppa, 

studsa och bygga. De får mer röra sig aktivt där inne därför är detta rum mycket populärt. 

Sofia säger skrattande, “ Man får inte springa inne men just i det rummet får man det, man får 

nästan göra vad man vill bara man inte slår varandra!” hon tycker att de har bra 

förutsättningar för det grovmotoriska inne. Sofia tycker att utemiljön är fantastisk, det är inte 

alla förskolor som har en utegård med ojämn terräng, skog, cyklar, gungor, fotbollsplan och 

allt annat som finns, gården är mycket varierande vilket stimulerar motoriken. 

 

Sofia tycker att de har en bra utemiljö samtidigt som hon säger att allt självklart kan bli bättre, 

med mer utmaningar! Lite mer balansövningar i form av däck, eller stubbar i skogen skulle 

vara nyttigt för motoriken, hon tycker även att en liten motorikbana skulle vara bra. Även 

gungor saknas just nu vilket de inte kommer att få förens till våren och det är då pengarna 

kommer som inte finns nu. Sofia berättar även om en förskola där hon jobbat vilket inte hade 

så goda förutsättningar ute. Det fanns i princip bara asfalt och det enda man kunde göra var att 

cykla, men det fanns inte cyklar till alla, klätterställningar var nedtagna eftersom de var gamla 

och några nya kom inte upp under tiden Sofia jobbade där. Så skillnader mellan förskolors 

utemiljö kan vara stora. Men hon konstaterar att mycket har med ekonomin att göra. Men bara 

det att ha skog i närheten är en fantastisk resurs. 

 

Anna berättar att deras avdelning har som mål att vara ute två gånger om dagen vilket även är 

målet på Britts avdelning, för utevistelsen ser de som en stor möjlighet till den motoriska 

utvecklingen, men de är inte nöjd med de tillgångar som finns på gården. Gården är stor med 

ojämn terräng och buskar men det som inte är bra är att de har tagit ned de större leksakerna 

som klätterställningar och rutschkanor. Men när det är på plats så är de nöjda. Men de skulle 

gärna vilja se mer saker som bildäck och stubbar som övar barns balans. En önskan Anna har 

är att få en inhägnad med skog så de kan släppa barnen där, för hon menar att just nu är 

barnen för små och många och mer personal behövs för att vara i skogen. Om de hade en 

inhägnad skulle de kunna koncentrera sig på barnens utveckling, att få dem intresserade av 

olika ting, i stället för att behöva räkna alla varannan minut. Skog finns efter förskolans staket 

så det skulle vara bra att ha en inhägnad. Anna säger skrattande, “men bäst vore mer personal 

och mindre barngrupper”, vilket även Britt konstaterar. Hon förklarar att i dagens läge behövs 

mer personal om man ska kunna göra alla utflykter som man vill. Som lärare har man mycket 
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mer arbete utöver barngruppen med möten hit och dit och mycket annat, ibland kan det ta tid 

från barngruppen. Britt talar även om områdets alla lekparker som de har besökt tidigare med 

en annan grupp, och det finns även pulkabackar vilket barnen tycker är mycketroligt att åka 

utför.  

 

Arbetet påverkas av barngruppen  
Barngruppen spelar en stor roll säger Sofia då man planerar arbetet efter hur de fungerar 

tillsammans som en grupp. Som till exempel när det gäller röris tyckte de andra avdelningarna 

att det blev för stimmigt och rörigt för deras barn då många småbarn även blev rädda när de 

kom ut i lekhallen med alla barn, så det var delvis därför man fick ställa in röris. De har inte 

kommit iväg på utflykter till skogen än eftersom de har en ny barngrupp som de jobbar med, 

och just nu har de barn i gruppen som de tror kommer att ge sig av. Men pedagogerna på 

avdelningen har pratat om att dela in barnen i grupper och gå till skogen, sen har de även lite 

skog på gården de använder sig av. Men man får hela tiden planera utifrån barnens behov, 

Sofia berättar att förra året hade hon en barngrupp som var väldigt motoriskt aktiva, och inte 

kunde sitta stilla och ha samling, då gick de till skogen med dem nästan varannan dag och 

gjorde saker ute istället för inne. Men just nu fungerar inte det i deras barngrupp. 

 

Anna menar också att barnen har en stor roll för hur man planerar och vad man planerar för 

aktiviteter. Oftast på höstterminen är det jättemånga inskolningar och alla är så små så de 

kommer oftast inte iväg till skogen, de kommer inte iväg från gården så mycket över 

huvudtaget. Sen är det vinter och mycket snö så det är mest på våren de kommer iväg till 

skogen och andra utflykter. Man kan fördela dem i olika grupper i lekhallen för att ge dem 

utmaningar som passar dem bäst, det kan vara väldigt nyttigt om man har några barn som är 

försiktiga att de får då vara i en grupp och göra saker i sin egen takt. 

 

Förändring genom tiderna 
Sofia tycker inte att det skett så mycket stora förändringar angående barns motorik man kan 

möjligtvis se att man nu är mer medveten om den, men om man diskuterar om läroplanen och 

vad som är i fokus just nu så är det kunskap och lärande ur andra bitar. Sedan beror det 

mycket på vilka kollegor man arbetar med. ”Men det är bra att få en liten pratstund med 

studenter som tar upp sådant här ibland”, säger Sofia med glimten i ögat. 
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Det har kommit mycket mera krav från föräldrarnas sida menar Anna. De vill att man ska 

lägga om schemat för att barnen ska kunna vara med den stunden avdelningen har tillgång till 

lekhallen, sedan har de fått tydliggöra mer för föräldrarna vad de gör inom varje område, inte 

bara det motoriska utan att en sång är inte bara en sång utan man gör rörelser till sången som 

utvecklar motoriken. Föräldrarna tycker även att de ska vara i skogen två gånger i veckan och 

Anna håller med om att det vore jättebra men just nu ser inte verkligheten ut så. Hon påpekar 

även att tillfällena i lekhallen inte alls har sådan betydelse som till exempel utevistelsen. Anna 

menar även att det har blivit mer och mer fritidsaktiviteter barnen håller på med under sin 

fritid. 

 

Britt menar att fokus och arbetet med motoriken har gått som i vågor, kanske speglat av 

samhället. Hon säger, ”Just nu är det mycket att man ska röra på sig och motionera och det 

har även kommit till förskolan”. Hon menar att det är viktigt att barnen rör på sig och får 

grunden till en bra livsstil med bra kost, och idag vet man kanske mer vikten av vad rörelse 

har för betydelse. Hon tycker även man kan se att barnen är lite tjockare, men även detta kan 

gå i vågor. Britt menar att det kan vara sockret, glass, godis och snabbmat i kombination med 

mera stillasittande framför tv med fredagsmys eller framför datorn som påverkar barnen. När 

det blev populärt i samhället med motion och hälsa framställde Friskis och svettis Röris som 

en form av motion för barnen, vilket har spridit sig till förskolan. Britt berättar om att även de 

anställda på förskolan får uppmaningar till god hälsa. De får 600 kronor om året till att lägga 

på något frivilligt som har med friskvård att göra, de får massage på arbetstid och man 

försöker även att cykla till jobbet. ”Nu är det för oss vuxna”, säger Britt men hon menar att 

det är ju de som grundar barnens tänk, de ska föregå med gott exempel. Även Britt precis som 

Anna har lagt märke till barnens mer aktiva vardag med olika idrottsföreningar, vilket kan 

vara på gott och ont, det kan bli väldigt långa dagar för vissa barn. Men Britt konstaterar att 

nu rör man sig mer för rörandets skull!  

 

Resultatsammanfattning 
Pedagogen spelar en stor roll i barnens utveckling enligt intervjupersonerna. De anser att de 

ska fungera som ett hjälpmedel för barnen. Man ska finnas där som ett stöd när de behöver 

hjälp men inte hjälpa dem för mycket, pedagogen ska finnas som en trygghet. Pedagogerna 

anser att deras uppgift är att utmana barnen utifrån vart de befinner sig i sin utveckling, 

eftersom de behöver stimulans för att utvecklas. Barnen möter utmaningar dagligen i 

förskolan, ibland kan det vara en utmaning att gå på gräsmattan i andra fall att klara av att 
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cykla eller att komma upp i en klätterställning. Som vuxen ska man visa sitt egna engagemang 

och sin glädje för att det ska smitta av sig på barnen. Även om man inte för anteckningar varje 

vecka om vad barnen kan i den grovmotoriska utvecklingen så har man koll på dem ändå. När 

det finns barn som är mer ”klumpiga” än andra barn så håller man extra koll på dem samtidigt 

som man är medveten om att de behöver mer stöd. Skriftlig dokumentation av barns 

grovmotoriska utveckling sker oftast innan utvecklingssamtal, en mall över motoriska 

övningar fanns då att använda sig av. 

 

Förskolans miljö är mycket viktigt för barnens grovmotoriska utveckling, det är viktigt att det 

finns utmaningar på gården som stimulerar barnen. Utmaningarna kan finnas i form av, ojämn 

träng, skog, cyklar, gungor, fotbollsplan och klätterställningar. I miljön inomhus är det också 

viktig att det finns rum där barnen att springa, hoppa och skutta i, att lokalerna är stora nog, 

och att förskolan har en lekhall ger stora möjligheter för den motoriska utvecklingen. 

Barngruppen har en stor betydelse när det gäller barns grovmotoriska utveckling. Skogen är 

en mycket stor resurs i barnens motoriska utveckling 

 

Fokus och arbetet med motoriken har gått som i vågor, kanske speglade av samhället, man 

kan även se att barnen blir tjockare i vissa vågor också. Kanske har allt socker, dator och tv-

tittande bidragit till mer stillasittande. Själva arbetssättet angående barns motorik har inte 

ändrats så mycket, möjligtvis att man nu är lite mer medveten om vikten av barns motorik. 

Arbetet skiljer sig även åt beroende på vilka man arbetar med.  
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Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis min egen undersökning och sedan de viktigaste 

resultaten i relation till den litteratur jag tidigare presenterat. Jag kommer även att kritiskt 

granska arbetet. 

 

Kritisk granskning av det egna arbetet 
Jag tycker att syftet och frågeställningarna har blivit besvarade i mitt arbete. Något som skulle 

kunna ge en mer bredare grund på arbetet är om jag skulle ha intervjuat personer från olika 

förskolor, för att kanske få reda på andra sätt de använder sig av för att utveckla barns 

grovmotorik. För oftast kan det vara så att man använder sig utav liknande idéer och metoder 

på en förskola. 

 

 

Diskussion av resultatet 
Syftet med mitt arbete var att beskriva pedagogers erfarenheter av att arbeta med barns 

grovmotoriska utveckling i förskolans vardag, mina frågeställningar beskriver pedagogens 

roll och uppföljningsprocess i barns grovmotoriska utveckling. De tar även upp skillnaden i 

pedagogens arbete genom tiden samt vilka förutsättningar förskolans miljö har för 

pedagogens arbete med barns grovmotoriska arbete.  

 

Pedagogen ett verktyg i barns grovmotoriska utveckling 
Resultatet av min undersökning visar att man som vuxen fungerar som ett verktyg för barnen i 

deras grovmotoriska utveckling, man ska utmana dem och inte alltid hjälpa dem när de 

ramlar. Man ska tänka efter, få dem till att försöka själva först och om de behöver hjälp i 

början kan man alltid sträcka fram sin hand, som intervjupersonerna på småbarnsavdelningen 

berättade. Det är viktigt att ge dem tiden till att öva vilket kan vara svårt i en stressig miljö. 

Pedagoger utmanar barnen att försöka klara nästa steg i utvecklingen och de hjälper barnet 

tills de klarar det. De står bredvid och ger en hjälpande hand när de märker att barnet behöver 

det och då blir det inget misslyckande. Samtidigt utmanar de inget barn att gå fort om det nyss 

har lärt sig att ställa sig upp. Ericsson (2005) diskuterade Vygotskys och Holles teorier som 

skiljer sig något jämfört med varandra. Vygotskey menar att man ska vara steget före barnet i 

deras utveckling medan Holle menar att det är viktigt att steget innan är automatiserat för att 
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minska chansen till misslyckande. Att pedagogerna har en stor roll i barns grovmotoriska 

utveckling står tydligt i mina resultat, detta skriver även Mellberg(1993) och Ericsson (2005) 

om. 

 

Dokumentation av barns grovmotoriska utveckling 
Enligt mina resultat så måste man som pedagog vara uppmärksam på vad barnen ligger i sin 

utveckling också för att kunna ge dem rätt utmaningar, då är dokumentation ett bra sätt att 

använda sig av vilket kanske inte görs tillräckligt regelbundet utan mest inför 

utvecklingssamtal. Men även om man inte dokumenterar barnens grovmotoriska utveckling 

genom att skriva ned på papper så har pedagoger mycket dokumenterat i deras minnen. Det är 

i de planerade övningarna som de oftast titta lite extra på vad barnen klarar av som till 

exempel i röris. Röris säger lärarna är mycket stimulerande genom att barnen tycker det är kul 

och får göra rörelser de normalt inte gör i den fria leken. Även om de inte hade hunnit planera 

in röris på alla avdelningarna så var lärarna bestämda med att de skulle ha röris varje dag. 

Egna individuella rörelseprogram görs inte varje dag till barnen utan man arbetar med 

planerade aktiviteter i grupp. Detta skriver Venetsanou och Kambas (2009) om, de beskrev 

hur vissa förskolor har program för individer med olika motoriska övningar som görs varje 

dag och hur mycket de förbättrade sin motorik jämfört med dem som bara hade fri lek. De 

beskriver även hur musikprogram med växlande rörelser också ger en mer mognad i barns 

motorik och musik som en drivkraft talar även pedagogerna om som ett bra hjälpmedel. 

 

Miljöns betydelse för pedagogens arbete med barnens grovmotorik 
Resultatet från min undersökning visar att även om man som pedagog är ett viktigt verktyg i 

barnens grovmotoriska utveckling så kan miljön underlätta deras arbete. Miljön kan vara stor 

nytta i barns grovmotoriska utveckling då den kan ge dem bättre förutsättningar till att öva sin 

motorik. Det är en stor skillnad att arbeta med barnen på en utemiljö som bara består av rak 

asfalt till skillnad mot en miljö med kuperad träng, gräs, skog och klätterställningar.  Det är 

viktigt att möjligheter ges till barnen att utmana sig själva i sin grovmotoriska utveckling, 

även i sin fria lek. Intervjupersonerna kände att de saknades vissa hjälpmedel på gården i form 

av klätterställningar, balansövningar och mer turer till skogen. Miljön är ett hjälpmedel i   

pedagogers arbete med att hjälpa barnen i deras utveckling, samtidigt som det är hjälpmedel 

för barnen till sin motoriska utveckling. Även barngruppen spelar en stor roll då man faktiskt 

inte vågar gå till skogen med många barn då man är rädd att inte kunna ha koll på alla. Även 
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Ericsson (2005) menar att skogen är en enorm resurs som borde utnyttjas. Under rubriken 

studier av miljöns betydelse för barns grovmotoriska utveckling, visar många studier på 

betydelsen av miljön. Evenshaug och Hallen (2001) som beskrev skillnaden av den motoriska 

färdigheten när det gällde balansen, av barnen i Japan. Att de som hade tillgång till 

enhjulingar hade mycket bättre balanssinne än de barnen som inte fått samma tillgång till 

materialet. Eller Ericsson (2005) som beskrev skillnaden av färdighet för de barnen som hade 

tillgång till mer trappor i sin miljö. Det dessa undersökningar påpekar är att miljön har en stor 

roll i barnens motoriska utveckling 

 

Skillnad genom tiderna på arbetet med barns grovmotoriska utveckling 
Resultatet av min undersökning visar att man som pedagog lagt märke till att tv och 

datoranvändning kan ha skapat mer stillasittande barn och även att man kan se i vågor att barn 

blir tjockare. Men om man fokuserar på pedagogers arbetssätt så tycker de inte att det är 

någon större skillnad. Möjligtvis kan man se något hur förskolan speglar samhället. Nu när 

motion är i fokus så framställde Friskis och Svettis Röris som en träningsform för barn som 

kom till förskolan vilket blev mycket populärt. De anställda inom kommunen har också fått 

vissa hälsoförmåner. Varje avdelning har olika mål som att till exempel vara ute två gånger 

om dagen. Arbetet med den motoriska utvecklingen ser även annorlunda ut beroende på vilka 

man arbetar med. Venetsanou och Kambas (2009) menar även dem att på grund av den nya 

levnadsmiljön med tv och dator så kommer barns rörelsemönster att påverkas.  

 

Slutsatser 
Det som jag tycker är mitt viktigaste resultat är vikten av att barnen får möjligheter till att 

träna sin motorik för att ha chansen att utveckla den. Det som barnen behöver ha för att 

stimulera sin grovmotoriska utveckling är en varierande miljö och en vuxen som finns där för 

att ge stöd men även utmaningar. Jag tolkar undersökningens resultat att man som pedagog 

arbetar dagligen med barns grovmotoriska utveckling i förskolan, även om det vid vissa 

tillfällen är mer medvetet än andra. Alla barn får grovmotorisk träning i vardagliga situationer 

som till exempel, att klara av att gå på gräsmattan utan att ramla, eller klättra upp för 

skötbordet. Som pedagog ska man då vara där som ett stöd, uppmuntra barnen till att klara att 

ta sig upp när man ramlat. När det gäller lite äldre barn finns vardagssituationer som till 

exempel att klä på sig själv, klara av att cykla eller att klättra upp och ned i klätterställningen. 

De kan också kräva mer planerade motorikövningar för att få utmaning och stimulans i sin 
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motoriska utveckling. Detta tänker pedagogerna på i sitt arbete genom att planera in passande 

övningar i form av olika lekar, motorikbanor och promenader till skogen. Även om 

skogvistelserna inte genomfördes just nu så vet pedagogerna hur bra det är för barnens 

motoriska utveckling och de skulle gärna vara ute i skogen, men på grund av barngrupperna 

så fungerar inte det just nu. Arbetet påverkas hela tiden av hur barngruppen är och vad de har 

för några behov. För att veta vart barnen ligger i sin utveckling kan man använda sig av 

skriftlig dokumentation där det finns hjälpmedel för pedagogen i form av olika mallar, dessa 

används oftast innan utvecklingssamtal och mycket observationer sker utav pedagoger även 

om man inte skriver ned dessa på papper. Hur man arbetat genom tiderna med barns 

grovmotoriska utveckling ser inte pedagogerna någon märkbar skillnad på, men man tycker 

att samhället kan speglar hur man arbetar i förskolan. När motion och hälsa var populärt i 

samhället kunde man se det i förskolan i form av ett rörelseprogram framställt av Friskis och 

Svettis. Pedagoger är en förebilder för barnen och ska hjälpa dem i deras utveckling 

grovmotoriska utveckling.  

 

Förslag till fortsatt forskning  
Syftet med det här examensarbetet var att beskriva pedagogers erfarenheter av att arbeta med 

barns grovmotoriska utveckling i förskolans vardag. Resultatet visade att pedagoger arbetar 

varje dag med barns grovmotoriska utveckling även om övningar inte alltid är planerade. 

Miljön kan vara en stor resurs för pedagogernas arbete och barnens motoriska utveckling. 

Något jag kom att tänka på var när Sofia, min intervjuperson, berättade om en förskola hon 

jobbat på som nästan bara hade rak asfalt på gården och några cyklar. 

 

Jag funderade på om det inte finns några bestämmelser för hur en förskolas utemiljö bör se ut 

och hur ser det egentligen ut runt om i Sverige på olika förskolegårdar, är det 

förskolepedagogerna själva som kan påverka förskolans miljö eller styr kommunens pengar 

det mesta? 
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Bilaga 1 
 

Hej! 

 

Tack så mycket, för att du har möjlighet att ställa upp i min intervju för mitt examensarbete 

inom förskollärarprogrammet vid Karlstads universitet. 

 

Det jag har riktat in mig på i mitt arbete är, pedagogers erfarenheter av att arbetar med barns 

grovmotoriska utveckling i förskolans vardag.  

 

Jag har tänkt spela in intervjun, som sammanlagt kommer att ta ca 60 minuter. Din och 

förskolans identitet kommer inte att framgå i den text som publiceras. Alla deltagarnas namn 

kommer att bytas ut, så de går inte att spåras till just dig eller din förskola. Det är endast jag 

som kommer att hantera intervjumaterialet. Min handledare kommer att kommentera mina 

sammanfattade intervjuer. Det färdiga examensarbetet kommer i slutskedet läsas av min 

handledare, examinator samt opponenter. Arbete kommer till sist att publiceras på internet. 

 

Om man känner att man inte längre vill medverka i intervjun så är det självklart att man får 

avbryta sin medverkan när som helst. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Simone Haffling 

Mobil: 0735100309 

Mail: simone_haffling@hotmail.com 

 

Handledare: Marie Karlsson 

Mail: marie.karlsson@kau.se 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 

 

Ålder 

Utbildning 

Antal arbetsamma år 

 

Planering 

 Hur tänker ni på barns grovmotoriska utveckling i den vardagliga planeringen? 

 Vilka rörelseaktiviteter brukar ni planera in? 

 Hur ofta har ni planerade rörelseaktiviteter? 

 

Dokumentation 

 Hur gör ni för att följa barns motoriska utveckling? 

 Finns något slags hjälpmedel för pedagoger i form av mall för dokumentation av den 

motoriska utvecklingen? 

 

Miljö 

 Vad anser du att barnen har för förutsättningar till grovmotorisk utveckling i 

förskolan?  

 Hur ser miljön ut? Är inomhus och utomhus lokalerna anpassade för era behov? 

 Hur organiserar ni barngrupper, har det någon betydelse i ert arbete för den 

grovmotoriska utvecklingen? 

 Vad finns för praktiska hjälpmedel för barnen i deras grovmotoriska utveckling? 

 

Agera som pedagog 

 Vad tycker du att pedagoger har för roll, i barns grovmotoriska utveckling? 

 Hur bemöter ni barn som inte vill röra på sig? Hur uppmuntrar ni barnen? 

 Hur vill du arbeta med barns motoriska utveckling? 

 

Förändrat arbetssätt genom tiderna 

 Har du märkt någon förändring i ert arbete genom dina arbetsamma år? 

- varför tror du det 

- vad tycker du om det 

 

 


