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Abstract 

Studiens syfte var att kartlägga förekomsten av planerad grovmotorisk träning 
(PGMT) i förskolepraktiker, och därtill undersöka om förekomsten av 
planerade grovmotoriska aktiviteter förändrats genom åren. Ytterligare ett 
delsyfte med studien var att studera om den motoriska träningen fått stå 
tillbaka för undervisningsformer som syftar till att utveckla mer kognitiva 
färdigheter. En webbaserad enkät skickades ut till samtliga förskollärare i 
Karstads kommun varav 49 procent (n=295) valde att besvara enkäten. 
Resultaten visar att den övervägande delen av förskollärarna (89 procent) har 
någon form av PGMT med förskolebarnen, minst en gång i veckan. Dock 
uppger endast en mindre andel (12 procent) att de bedriver denna pedagogiska 
verksamhet varje dag. På frågan om vilka de vanligaste förekommande 
grovmotoriska aktiviteter som utfördes svarar de flesta att de besöker och 
leker i skogen samt låter barnen få ta del av färdigregisserade gymnastik- och 
rörelseprogram (t.ex. ”RÖRIS” av Friskis och Svettis). Vidare uppger 
majoriteten att de har PGMT lika ofta (54 procent) eller oftare (27 procent) 
jämfört när de började med sitt nuvarande yrke. Den övervägande delen av 
förskollärarna (78 procent) svarar också att de inte upplever att aktiviteter, som 
syftar att stimulera kognitiv utveckling tar tid från PGMT.  
 

Inledning 

Att ha en välutvecklad grundmotorik har stor betydelse för barns aktiva 

deltagande i olika slags lekar. En upplevd brist över sin fysiska förmåga kan 

exempelvis resultera i att barnet undviker lekar med fysiska inslag. Detta är 

också något som i förlängningen kan få negativa konsekvenser för barns 

kognitiva, emotionella och sociala utveckling, men även deras hälsostatus 

(Ericsson, 2005; Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000; Langlo-Jagtøien, Hansen, 

Annerstedt, 2002). Undersökningar av bl.a. Ericsson (2003, 2011) har visat att 

barn som har fått extra planerad grovmotorisk träning i skolan i unga år får 

bättre betyg i ämnet Idrott och Hälsa och presterar bättre på nationella prov i 

svenska och matematik jämfört med barn som har haft ordinarie undervisning. 
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Ytterligare forskning visar att utformningen av den fysiska miljön i skolan har 

en nyckelroll för barns möjligheter att utveckla sina motoriska färdigheter 

(Björklid, 2005; Stokke, 2011). Vid en jämförelse mellan en ”Ur och Skur”-

förskola och en nybyggd innerstadsförskola visade det sig att barn tillhörande 

den förra skolan hade en lägre sjukfrånvaro, var vigare, starkare i händer och 

armar, hade en bättre balansförmåga samt lekte fler och fantasifullare lekar 

(Grahn m.fl., i Björklid, 2005). Vidare menar Danielsson, Auoja, Sandberg & 

Jonsson (2001) att en helhetsutveckling sker hos barn som får möta en miljö 

med både fysiska- och psykiska utmaningar. En viktig förutsättning för ungas 

möjligheter att kunna hantera sin vardag och utvecklas som individer är således 

starkt förknippat med deras motoriska förmåga, vilken i sin tur präglas av den 

miljö som barnen kommer att möta under sin uppväxt, i synnerhet 

förskolemiljön (Venetsanou & Kambas, 2010). 

 

Under de senaste åren verkar det som om fokus i förskolans verksamhet delvis 

har förändrat inriktning mot att främja mer ”skolliknande” aktiviteter, där 

barns läs- och skrivlärande liksom matematiska och naturvetenskapliga lärande 

har fått en mer framtonande roll. Ett skäl som har angivits till detta är ökade 

besparingar i förskolan som bland annat har resulterat i minskad personaltäthet 

och allt större barngrupper (Björklid, 2005; Prop. 2004/05:11). Detta har i sin 

tur begränsat möjligheterna att ta barnen till naturområden samtidigt som 

förskolegårdarna inte har utvecklats tillräckligt för att kunna möta upp kraven 

på motoriskt stimulerande miljöer. 

 

Viktiga delar av förskolans verksamhet har länge varit att stimulera barns 

allsidiga utveckling såväl kognitivt, socialt som motoriskt. I läroplanen för 

förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) står det uttryckligen att ”förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande” (Skolverket, 2011, s.10). Med tanke på de omstruktureringar 

som har behövts göras inom förskoleverksamheten är frågan hur väl man 

lyckas tillmötesgå kravet på kunskapsutveckling inom det motoriska området. I 

vilken utsträckning bereder man exempelvis plats för planerade grovmotoriska 

aktiviteter för barn? Tar planeringen för läs- och skrivinlärningen tid från 

aktiviteter som annars skulle läggas på att planera och genomföra motorisk 

träning? Planerar man i lika hög utsträckning som förr för grovmotoriska 

aktiviteter och vilka aktiviteter är det i så fall man främst planerar för? Det är 

omkring dessa frågor som denna studie riktar sitt fokus mot att undersöka. 
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Motorisk utveckling 

Barns motoriska utveckling och inlärning, d v s ”förändring av motoriskt 

beteende över tid” (Sigmundsson & Vorland-Pedersen, 2004, s. 17) kan 

betraktas utifrån flera olika perspektiv, där det dominerande perspektivet 

främst hämtat näring från den kognitiva teoribildningen (se Langlo-Jagtøien 

m.fl., 2002). En central utgångspunkt inom denna ansats är att motorisk 

kontroll och lärande styrs av en hierarkisk ordning, där motoriska 

program/scheman i hjärnans bark, via hjärnstammen och ryggmärgen, 

kontrollerar resten av kroppens delar. Denna teoribildning jämförs inte sällan 

med de informationsprocesser som försiggår i datorer, där inkommande 

information sorteras (perception), bearbetas (tolkas) för att sedan leda till 

någon form av handling. Den utförda handlingen jämförs sedan med den 

tänkta, där återkopplingen på hur väl detta fungerat leder till omstrukturering 

(inlärning) av de motoriska programmen i hjärnans bark.  

 

Vid sidan av de informationsprocessande teoribildningarna har mer flexibla 

förklaringsmodeller växt fram som främst tagit sina utgångspunkter i 

ekologiska perspektiv. Framförallt har den dualistiska uppdelningen av kropp 

och själ ifrågasatts, där man istället vill betrakta motorisk inlärning ur ett 

helhetsperspektiv (Langlo-Jagtøien m.fl., 2002). Några centrala utgångspunker 

inom denna tradition är för det första att det centrala nervsystemet inte 

betraktas som ett överordnat kontrollcentrum utan snarare som en del av ett 

icke-hierarkiskt samverkande system. För det andra framhålls individens aktiva 

del i utvecklingsprocessen, där han/hon såväl påverkar som påverkas av 

miljömässiga faktorer i närmiljön (personer, objekt och relationer i t.ex. 

förskolan) samt av förhållanden kopplade till mer avlägsna miljöer, exempelvis 

i form av förskolans och föräldrarnas ekonomiska resurser, läroplansmål och 

den politiska styrningen i samhället (se Bronfenbrenner, 2001; Malina, 

Bouchard & Bar-Or, 2004). För det tredje vänder man sig i huvudsak mot 

uppfattningen att den motoriska utvecklingen sker i åldersrelaterade stadier. 

Snarare handlar det om att kunna uppskatta hur långt barnet har kommit i sin 

motoriska utveckling genom att iaktta hur barnet klarar av att lösa vissa 

rörelsebaserade färdigheter och inte enbart när de kan utföra dem (Langlo-

Jagtøien, m.fl., 2002).  

 

När det gäller den mer specifika motoriska inlärningsprocessen framhävs 

betydelsen av ett erfarenhetsbaserat lärande, där barnets erfarenheter av olika 

motoriska aktiviteter lagras i hjärnan och kroppen i form av rörelseminnen 

(Langlo-Jagtøien m.fl., 2002). Lärandet sker ofta informellt och omedvetet, 
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även om inlärningen av exempelvis tekniska färdigheter oftast sker under 

medvetandets kontroll. I takt med barnets ökade erfarenhetsutbyte i olika 

sammanhang växer allt mer komplicerade rörelserepertoarer fram som med 

tiden automatiseras och omedvetet aktiveras utifrån vad som är mest lämpligt i 

den aktuella situationen. Denna motoriska flexibilitet, det vill säga barnets 

förmåga att automatiskt kunna välja rätt handlingsmönster utifrån de aktuella 

kraven, är grunden för att barnet sedan ska kunna ägna uppmärksamheten mot 

andra uppgifter, t.ex. att skriva, räkna, cykla eller simma. 

 

Redan i fosterstadiet börjar barnet kunna kontrollera vissa rörelser med hjälp 

av viljan. I takt med nervsystemets utveckling och i samspel med den 

omgivande miljön sker sedan en gradvis förbättring av den motoriska 

förmågan (Langlo-Jagtøien m.fl., 2002). Utvecklingen av denna förmåga, d v s 

förändringar i motoriskt beteende över tid sker sedan livet igenom men är som 

mest markant under de första levnadsåren (Malina m.fl., 2004). Det vill säga 

under en period som för de allra flesta barnen sammanfaller med ett 

deltagande i förskolans verksamhet. Följaktligen är förskolemiljön en av de 

absolut viktigaste pedagogiska miljöerna när det gäller stimulering och 

inlärning av ungas motoriska färdigheter. 

 

Under förutsättning att barnet vistas i en motoriskt rik och stimulerande miljö 

sker vanligtvis en utveckling av barnets grundmotoriska repertoar i form av att 

kunna hoppa, springa, rulla, kasta, fånga, hänga, lyfta och bära etc. Dessa 

grundläggande rörelser ligger sedan till grund för barnets bemästring av mer 

färdighetsrelaterade rörelser, vilka möjliggör deltagande i olika former av lek 

och idrott (Langlo-Jagtøien m.fl., 2002). Utvecklingen sker dock inte alltid 

kontinuerligt i riktning mot det bättre. En del barn rör sig bakåt i utvecklingen 

medan andra tar stora språng efter att ha stått stilla under en längre period. 

Man bör således beakta att de flesta barnen går igenom liknande 

utvecklingsfaser, men att det kan vara stora individuella variationer för när och 

i vilken ordning barnen går igenom dessa (Malina m.fl., 2004).   

 

Motorisk träning i förskolan 

Med tanke på att perioden när de flesta barnen vistas i förskolemiljön är så 

viktig för den motoriska utvecklingen har förvånansvärt få studier riktat 

uppmärksamhet mot att belysa förekomsten av planerade motoriska aktiviteter 

i denna miljö. Det förhållandevis rika utbudet av studentuppsatser som tagit 

sin utgångspunkt inom detta problemområde visar dock på att den nationella 
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kunskapsefterfrågan inom området är stor1. Problemställningarna i dessa 

uppsatser fokuserar emellertid mer på hur man medvetet arbetar med motorisk 

träning i förskolan (se exempelvis Blomgren & Hägglund, 2009; Kruse & 

Nilsson, 2005; Ohlsson, 2008; Persson & Ridell, 2008; Ericsson, 2011), och 

inte så mycket i vilken utsträckning detta sker.  

 

En samlad bild av dessa kvalitativt inriktade uppsatser visar att mycket av den 

motoriskt präglade verksamheten sker utomhus i form av promenader till och 

från lekplatser och där framförallt fri lek i skog och mark anses vara den bästa 

aktiviteten för att stimulera barnens grovmotorik. Under den fria leken 

förkommer ytterst liten styrning från pedagogerna. Däremot uppger vissa 

pedagoger att de under leken passar på att observera och bedöma barnens 

motoriska färdighetsnivå. Vid intervjuerna framkommer även att pedagogerna 

har svårt att särskilja mellan vad som är medveten/planerad respektive 

omedveten motorisk träning.  Flera pedagoger menar att man inte har speciellt 

avsatt tid för planering av enbart motorisk träning, utan att den integreras 

naturligt i vardagen vid planering av annan verksamhet. En av respondenterna 

i Perssons och Ridells (2008) studie gör ett försök att reda ut förhållanden dem 

emellan när hon pekar på att förskolepersonalen förvisso planerar för ett visst 

moment (t.ex. att gå till skogen), som man vet skapar förutsättningar för 

motorisk träning, men att man inte planerar för det specifika innehållet under 

dessa vistelser.  

 

I de flesta intervjuerna betonas även vikten av att ha en stimulerande fysisk 

närmiljö, där främst gårdens utformning anses ha stor betydelse för barnens 

motoriska utveckling. Här försöker pedagogerna att i möjligaste mån 

tillhandahålla material som barnen kan använda under den fria leken. I vissa 

fall ger pedagogerna uttryck för att de hjälper till och bygger tillfälliga 

motorikbanor som barnen får öva på att rulla, krypa och klättra i. När det 

gäller inomhusmiljön verkar man ha mer planerade motoriska aktiviteter för 

barnen här jämfört med utomhus, där rörelse till olika gymnastikprogram (t.ex. 

”Miniröris”), dans- och rörelselekar (t.ex. ”Kom alla mina små kycklingar” och 

”Sånggodis”) och gymnastik i lekhall/idrottshall tycks vara vanliga inslag. I 

inomhusmiljön ges även ett större utrymme för att träna finmotoriken.  

 

I de uppsatser där man även har observerat pedagogerna (se Kruse & Nilsson, 

2005; Persson & Ridell, 2008) framträder också skillnader mellan 

pedagogernas arbetssätt, där vissa pedagoger är väldigt aktiva och tar nästan 

varje tillfälle i akt att stimulera, uppmuntra och initiera träning av barnens 

motorik. Andra pedagoger visar sig vara mer passiva och avvaktande i sitt 
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förhållningssätt, vilket också innebär att man enligt författarna missar tillfällen 

att stötta barnens motoriska inlärning och utveckling.  

 

I en av få internationella översiktsstudier som syftar att ge en bild av vilka 

miljömässiga faktorer som påverkar förskolebarns motoriska utveckling 

framkom att förskolornas pedagogiska inriktning, men även i vilken 

utsträckning man följde en formell kursplan, hade avgörande betydelse för 

barnens grovmotoriska utveckling. Författarna menade att den positiva 

utvecklingen troligtvis kan tillskrivas en större grad av planerad motorisk 

träning med barnen (Venetsanou & Kambas, 2010). Vidare påvisades att barn 

som vistas i en miljö med tilltagna ytor för lek, tillgång till lekhall/idrottshall 

samt där personalen genomförde dagliga fysiska aktivitetspass hade betydligt 

bättre uppmätt grovmotorisk förmåga jämfört med barn som vistades på 

förskolor med begränsad plats för lek och idrott och där lärarna inte bedrev 

några planerade fysiska aktiviteter. Betydelsen av att vistas i en utmanande 

miljö bekräftades även i en norsk studie (Fjørtoft, 2001), som visade att de 

förskolebarn (5-7 år) som vistades 1-2 timmar/dag i skogsmiljö under ett års 

tid förbättrade sin balansförmåga, arm-, ben- och magstyrka samt snabbhet 

och smidighet i signifikant utsträckning jämfört med barn som höll till 

utomhus 1-2 timmar dagligen på en traditionell förskolegård.  

 

Den allmänna uppfattningen om barns motoriska färdighetsförmåga tycks vara 

att den har försämrats genom åren, där man som orsak till detta framförallt 

hänvisar till en allt mer stillasittande vardag. När man har undersökt 

förändringar av barns motoriska förmåga över tid har dock inga tydliga trender 

i endera riktning kunnat noteras. I en studie av Roth m.fl., (2010), där man 

testade och jämförde utvalda delar av förskolebarns (3-6 år) motoriska 

kompetens vid år 1973, 1985 och 1987 med motsvarande vid år 2007, visade 

det sig förvisso att barnen presterade sämre på tester som syftade att mäta 

balansförmågan samt förmågan att kasta föremål, men lika bra eller bättre i de 

tester där de fick hoppa stående längdhopp samt ta sig igenom en hinderbana. 

Forskarna menade att en av förklaringarna till dessa något motsägelsefulla 

resultat kan vara att försämringar i balansförmåga och kastfärdigheter, som är 

ett mått på barnens koordinativa förmåga, beror på att barn i allmänhet rör sig 

mer sällan och inte heller ställs inför lika många motoriska utmaningar nu 

jämfört med förr, medan goda prestationer kopplade till stående längdhopp 

och hinderbanan är mer beroende av mognadsmässiga processer såsom 

snabbhet, styrka och kroppsstorlek och därför inte är lika avhängig 

miljömässig stimulans eller barnens fysiska aktivitetsvanor.   
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Sammantaget visar ovanstående forskningsgenomgång att förskole-

pedagogerna genomför flera olika aktiviteter i syfte att stimulera barns 

motorik, och där man främst tycks nyttja den fria leken i utomhusmiljöer som 

redskap för detta ändamål. I studierna framskymtar till viss del även en tudelad 

bild av hur pedagogerna arbetar med barnens motoriska utveckling. Vissa 

pedagoger verkar vara ytterst aktiva genom att kontinuerligt planera, 

genomföra och utvärdera olika aktiviteter medan andra mer sporadiskt och 

omedvetet tycks genomföra motoriska aktiviteter. Dessa iakttagelser bygger 

dock främst på kvalitativt inriktade studier, där det i dagsläget saknas 

tillräckligt stort empiriskt underlag för att kunna dra mer generella slutsatser 

om förekomsten av planerade grovmotoriska aktiviteter i den svenska 

förskolan.  I internationella studier framkommer även att barns koordinativa 

förmåga har förändrats till det sämre genom åren, vilket till viss del förklaras 

med att barnen inte stimuleras att vara fysiskt aktiva och/eller av motoriska 

utmaningar i lika hög grad som förr. Det saknas emellertid studier som 

undersöker magnituden på denna trend och huruvida denna trend 

samstämmer med minskad tid för motoriska aktiviteter i förskole-

verksamheten.   

 

Syfte 

Med utgångspunkt i ovan påtalade kunskapsluckor är denna studies 

huvudsakliga syfte att kartlägga förekomsten av planerad grovmotorisk träning 

(PGMT) i förskolepraktiker, och därtill undersöka om förekomsten av PGMT 

har förändrats genom åren. Dessutom ämnar följande studie att undersöka 

vilka grovmotoriska aktiviteter som i så fall prioriteras inom ramen för 

förskoleverksamheten. Ytterligare ett delsyfte med studien är att undersöka om 

den motoriska träningen får stå tillbaka för undervisningsformer som syftar till 

att utveckla mer kognitiva färdigheter.  

 

Undersökningens uppläggning 

Efter att ha erhållit tillstånd och mailadresser från ansvarig kvalitetschef på 

barn-och ungdomsförvaltningen i kommunen sändes en webbaserad enkät ut 

(VT 2010) till samtliga förskollärare i Karlstads kommun (n=604). Enkäten 

utformades med hjälp av enkätverktyget Query & Report2 och innan enkäten 

sändes ut i sin slutgiltiga form utfördes en pilotstudie, där sex förskollärare 

med mångårig erfarenhet av förskolans verksamhet fick fylla i varsin enkät. 

Därefter intervjuades respektive lärare angående enkätens utformning och 
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mindre justeringar gjordes främst kopplat till ordningsföljden på frågorna. Den 

slutgiltiga versionen3 innehöll 18 frågor (13 slutna och 5 öppna svarsalternativ) 

som behandlade respondenternas bakgrund (kön, ålder, anställningsform, år 

när anställning började, totala antalet anställningsår, ålder på barngrupp och 

pedagogisk inriktning), förekomst och former av planerad grovmotorisk 

träning (PGMT) samt frågor kopplade till planerad kognitiv träning. I samband 

med mailet som skickades ut tillsammans med enkäten informerades 

respondenterna om syftet och bakgrunden till studien och att det var helt 

frivilligt att besvara enkäten samt att det inte skulle framgå av några resultat hur 

någon enskild person har svarat. Två påminnelser skickades ut med cirka två 

veckors mellanrum i syfte att öka svarsfrekvensen och slutligen valde 49 

procent (n=295) att besvara enkäten. 

 

Resultat 

Bakgrundsdata 

Undersökningsgruppen (n=294) består till övervägande del av kvinnor (96 

procent) med en medelålder på 45.2 år (Sd=10.1; Min=25 år; Max=73 år)4. De 

har i genomsnitt varit verksamma 17.2 år (Sd=10.7; Min=0; Max=42 år) i 

förskolans verksamhet och på den aktuella förskolan i motsvarande 9.0 år 

(Sd=7.6; Min=0; Max=35 år). Majoriteten (92%) har en tillsvidareanställning 

medan resterande är vikarier (7%) eller är anställda i någon annan form (1%).  

 

Den klart dominerande yrkesrollen är förskollärare (99%; n=291) där endast 

en person uppgav sig vara barnskötare samt två personer anställda i någon 

annan form.  När respondenterna tillfrågades om vilken barngrupp som de 

främst är verksamma inom, visade det sig att (29%) arbetar med integrerade 

barngrupper (1-5 år), medan resterande andel är verksamma i antingen yngre 

(1-3 år; 30%) eller äldre barngrupper (3-5 år; 41%). Sammantaget visar dessa 

data på att undersökningsgruppen består av en relativt erfaren grupp 

förskollärare med en gedigen utbildningsbakgrund som i huvudsak har trygga 

anställningsformer.  

 

Förekomsten av planerad grovmotorisk verksamhet 

Ett av studiens huvudsakliga syfte har varit att kartlägga i vilken utsträckning 

man inom förskolans verksamhet ägnar tid åt planerad grovmotorisk träning 
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(PGMT). För att likrikta respondenternas tolkning av begreppet PGMT 

tillhandahölls en definition i missivbrevet:  

 

I enkäten används begreppet planerad grovmotorisk träning. Med 

detta menas aktiviteter som medvetet planeras och genomförs med 

större delen av barngruppen i syfte att förbättra barnens 

grovmotoriska utveckling. Exempelvis med hjälp av "Röris" eller 

motorikbanor i skogen. Med grovmotorik menas stora rörelser 

som utförs med armarnas, benens, huvudets och magens muskler. 

Exempelvis krypa, åla, springa och hoppa. 

 

Resultaten (se figur 1) visar att den övervägande delen (89%) av förskollärarna 

har någon form av planerad grovmotorisk träning (PGMT) med 

förskolebarnen, minst en gång i veckan. De flesta anordnar sådana aktiviteter 

för barnen 1-2 ggr/vecka. Noterbart är att endast 2% uppger att de aldrig 

genomför PGMT. I kontrast till detta rapporterar 12% att de dagligen bedriver 

denna form av pedagogisk verksamhet. Värt att notera är också att drygt en 

fjärdedel av pedagogerna har PGMT med barnen 3 ggr/vecka eller mer. 

 

 
Figur 1. Antal tillfällen i veckan som förskolepersonal (n=291) uppger sig ha 

planerad grovmotorisk träning i förskolan. Procent. 
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Olika former av planerad grovmotorisk träning 

Respondenternas svar följdes även upp med en öppen fråga där de fick delge 

vilka typer av grovmotoriska aktiviteter som de brukar planera för. Här visade 

det sig att merparten (56%) av de 275 som svarade på denna fråga går till 

skogen och utför olika aktiviteter för att främja barnens grundmotoriska 

förmåga. En stor andel (42%) av förskolepedagogerna nyttjar även olika 

rörelseprogram för att träna barnens motorik. Här nämns främst ”Röris”, men 

även ”Tuta & Kör” samt ”Bamsegympa” som exempel på detta 

tillvägagångssätt. Därutöver nämner flera pedagoger att de regelbundet 

använder sig av olika rörelselekar (30%) och olika rörelsesånger (39%) med 

inslag av dans för att stimulera den motoriska inlärningen. En betydande andel 

(29%) av förskolepersonalen skapar även olika hinderbanor, såväl inomhus 

som utomhus, i vilka barnen utmanas att träna sina motoriska färdigheter. 

Några nämner också att de har gymnastik med barnen i en idrottshall (11%) 

och ett fåtal (2%) att de tar promenader eller går på utflykt. Nedan följer citat 

från respondenter som beskriver hur de arbetar med PGMT utifrån några av 

ovanstående kategorier: 

 

Vi går till skogen, där barnen får träna sig att gå i ojämn terräng, 

klättra över trädstammar och stenar m m. (Kvinna, 54 år, 

förskollärare i 7 år, barngrupp 1-3 år) 

Går till skogen, där man får röra på sig på ett naturligt sätt. Klättra, 

springa och hoppa m m. ”Röris” regelbundet, där man rör sig på 

olika grovmotoriska sätt enligt Friskis & Svettis metod. Olika 

kroppssånger och rörelsesånger på samlingen, dagligen, 

grovmotoriskt och finmotoriskt.(Kvinna, 37 år, förskollärare i 7 

år, barngrupp 3-5 år) 

Vi går till skogen. Har ”Bamsegympa”, som är ungefär som 

”Röris”. Hinderbanor inne och ute. Ibland är vi i gympasalen. 

Rörelsesånger och ramsor använder vi dagligen. (Kvinna, 43 år, 

förskollärare i 23 år, barngrupp, 1-3 år) 

Hinderbanor där vissa grundrörelser ingår t.ex. krypa, hoppa, åla, 

rulla och balansera. Gympaskiva. Rörelselekar ute och inne. 

Skogsutflykt eller utflykt till lekpark varje vecka. (Kvinna, 45 år, 

förskollärare i 22 år, barngrupp 3-5 år) 



KAPET. Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, årgång 8, nr 1, 2012  
 

77 

 

Skogspromenader. Tid i lekhallen där vi har studsmatta, ribbstol 

och stora kuddar. Det blir en typ av hinderbana.  Vi är ute på 

gården varje dag (med syfte att utveckla barns grovmotorik). Där 

finns klätterställning, kuperad natur, cyklar och stenar/träd att 

klättra på. (Kvinna, 35 år, förskollärare i 3 år, barngrupp 1-3 år) 

 

PGMT inom olika barngrupper 

En intressant följdfråga utifrån ovanstående resultat är huruvida PGMT skiljer 

sig åt beroende på vilka barngrupper man som förskollärare arbetar med. För 

att underlätta tolkningen har svarsalternativen ”Aldrig” och ”Någon 

gång/månad” sammanfogats och bildat kategorin ”Aldrig/Sällan”. Vidare har 

svarsalternativen ”1ggr/vecka” och ”2ggr/vecka” sammanfogats till kategorin 

”1-2ggr/vecka” och på liknande sätt ”3ggr/vecka” och ”4 ggr/vecka” till 

kategorin ”3-4 ggr/vecka”. ”Dagligen”-alternativet behölls dock enligt tidigare 

kategorisering.  

 

 
Figur 2. Antal tillfällen i veckan som förskolepersonal (n=291) uppger sig ha 

planerad grovmotorisk träning i förskolan uppdelat på olika barngrupper. Procent. 

 

Av figur 2 kan utläsas att PGMT inte skiljer sig nämnvärt jämfört med andra 

grupper, men att man i barngruppen 1-3 år har något mer daglig PGMT. I 

gengäld har övriga grupper något oftare sådan verksamhet 3-4 ggr/vecka 

jämfört med de pedagoger som enbart arbetar med 1-3 årsgruppen.  
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PGMT i relation till förskolepersonalens ålder 

När PGMT på samma sätt som ovan ställs i relation till förskolepersonalens 

ålder (uppdelat i tre antalsmässigt lika stora grupper: 1=<25-37år; 2=38-45år; 

3=46-73år) så visar resultaten inte heller på några tydliga skillnader mellan de 

olika ålderskategorierna (se figur 3).  

 

 
Figur 3. Antal tillfällen i veckan som förskolepersonal (n=291) uppger sig ha 

planerad grovmotorisk träning i förskolan uppdelat på pedagogernas ålder. 

Procent. 
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Figur 4. Förskolepersonal ens (n=291) uppfattning om hur ofta de har 

planerad grovmotorisk träning jämfört med när de började inom 

förskoleverksamheten. Procent. 

 

Här visar resultaten (se figur 4) att de allra flesta (54%) upplever att de planerar 

för grovmotoriska aktiviteter i lika hög omfattning som tidigare. En viss 

tendens kan dock märkas som visar att det är fler förskollärare som ägnar mer 

tid åt PGMT än när de började sin yrkesbana. Det verkar således som att det 

har skett en liten positiv förändring vad gäller utförandet av PGMT jämfört 

med förr.  

 

För att kunna bedöma om det har förekommit några förändringar under 

specifika tidsperioder behövde vi ta hänsyn till vilket år respondenterna 

började sin anställning och ställa detta i relation till deras ålder. På så vis kunde 

vi bestämma utgångspunkten för det årtal som respondenterna jämförde sina 

nuvarande upplevelser med. För att underlätta tolkningen av resultaten delades 

respondenterna först in i fem olika ålderskategorier (-30år; 31-40år; 41-50år; 

51-60 år och 61år-), vilket i sin tur resulterade i följande årtalskategorier: 1970-

1980; 1981-1990; 1991-2000 och 2001-2011. 
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Figur 5. Respondenternas (n=285) uppfattning om hur ofta de genomför 

planerade grovmotoriska aktiviteter nu jämfört med det årtal de påbörjade sin 

anställning. Medianvärde (1=min; 4=max). 

Resultaten i figur 5 visar att det framförallt är de pedagoger som påbörjade sin 

yrkesbana 1970-1980 som upplever att de i signifikant utsträckning genomför 

planerade grovmotoriska aktiviteter oftare nu jämfört med när de började 

jobba inom förskoleverksamheten (χ2=12.33, p<.01).  Vidare kan man i 

samma figur utläsa att PMGT i förskolan har förekommit i ungefär samma 

utsträckning från 1980-talet och framåt i tiden tills nu. 
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De respondenter som svarade att de oftare genomför PGMT nu jämfört med 
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svar (n=69) att de nu är mer medvetna om betydelsen av att barn rör på sig, 

främst för att förbättra hälsan men även för att barnen ska utvecklas planenligt 

inom olika områden: 

Vi har större medvetenhet vad gäller barns behov av att röra sig, 

klara sig själva mycket mer, ibland med hjälp förstås. Vi 

uppmuntrar t.ex. alla barn att klättra upp på skötbordet själva även 

om det tar mer tid. Vi tycker det är viktigt att barn får ta tid. 

(Kvinna, 46 år, förskollärare i 19 år, barngrupp 1-3 år) 
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Andra orsaker som nämndes var att kunskaperna om motorik har ökat (9%), 

att verksamheten är mer strukturerad och välplanerad nu jämfört med förr 

(7%), att man har fått bättre tillgång till ändamålsenliga lokaler (6%), att 

barnen är mer aktiva och själva uppmanar till motoriska aktiviteter (4%), att 

man fått inspiration från externa organisationer (t.ex. Friskis & Svettis) (4%), 

att det egna intresset för motion har ökat (3%) och att man numer har en mer 

målinriktad pedagogik (3%). När de respondenter som uppgav att de inte lika 

ofta har PMGT tillfrågades om orsaker till detta svarade de att det främst 

beror på att de har för stora barngrupper (54%):  

Stora barngrupper gör det självklart svårare att genomföra 

planerade motoriska aktiviteter, det är bara personalens 

engagemang som gör det möjligt, men då har stressen ökat och kan 

leda till att personalen blir utbrända. (Kvinna, 50 år, förskollärare 

i 27 år, barngrupp 3-5 år) 

Förutom barngruppens storlek berördes även orsaker kopplade till att andra 

saker som känns viktigare (12%) eller säkerhetsskäl (10%). Även orsaker som 

är kopplade till ett utökat ansvarsområde och därtill känsla av tidsbrist 

nämndes också som en av flera olika anledningar till minskning av PGMT 

(24%):  

Förutsättningarna att arbeta med pedagogiskt arbete (planerat, 

medvetet) ex. barnens motorik är i dag skrämmande liten, då 

personalens vardag består i en mängd bisysslor som tillkommit 

under senare år. Ex. på sådana sysslor är: rengöra kylskåp, mäta 

temperaturen i kyl och matkantiner, beställa matvaror, plocka 

matvaror, byta blöjor, plocka disk, laga frukost och mellanmål, 

ökade krav på pappersarbete som även kräver förarbete, skaffa 

vikarier, fylla i försäkringspapper från föräldrar angående vård av 

sjukt barn osv. Personalens kunskap används till största delen till 

sådant den ej är anställd för eller har utbildning till. Mycket av detta 

fanns det förr speciell personal för! (Kvinna, 50 år, förskollärare i 

28 år, barngrupp 1-5 år) 

 

PGMT i förhållande till annan kognitiv verksamhet 

En annan huvudfråga som studien syftade att undersöka var huruvida 

planeringen av kognitiva aktiviteter ”stjäl” tid från planeringen av 

grovmotorisk träning eller ej. I ett första skede undersöktes därför hur ofta 
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förskolepedagogerna i studien genomför kognitivt stimulerande 

undervisningsformer. För att på ett tydligare sätt kunna jämföra kognitiva 

aktiviteter med motoriska har vi även lagt in tidigare redovisade svar kopplade 

till PGMT i diagrammet. 

 

 
Figur 6. Antal tillfällen i veckan som förskolepersonal (n=291) uppger sig ha 

planerad grovmotorisk träning samt andra kognitiva övningar i förskolan. 

Procent. 

 

Här visade det sig att över hälften (52%) av förskolepedagogerna dagligen 

initierar någon verksamhet i syfte att stimulera den kognitiva utvecklingen hos 

barnen (se figur 6).  Vid en jämförelse med hur ofta man bedriver PGMT och 

hur ofta man genomför undervisning i syfte att förbättra andra kognitiva 

färdigheter märks tydliga skillnader till den senare verksamhetens favör (Z=-

9,71, p<.001). Speciellt tydligt blir denna skillnad i den dagliga verksamheten.  

 

Här kan det vara frestande att dra slutsatsen att planeringen av kognitiva 

uppgifter stjäl tid från planeringeringen av grovmotoriska färdigheter. Så tycks 

dock inte vara fallet. När respondenterna tillfrågades om de tycker att 

aktiviteter som syftar att stimulera den kognitiva utvecklingen tar tid från 

planerade grovmotoriska aktiviteter, svarade den klart övervägande delen 

(78%) att så inte var fallet, medan 17% svarade ”Ja, ibland”, 2%  ”Ja, ofta” och 

endast 1% ”Ja, mycket ofta” på denna fråga. I den avslutande öppna frågan 

framkom det också att vissa pedagoger lyckats integrera den motoriska och 

den kognitiva träningen och inte såg dessa som konkurrerande verksamheter:   
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Vi använder oss av vårat arbetssätt för att integrera motoriskträning 

och kognitiv träning. Grovmotorik tränar också barnen själva utan 

att de vet om det, så vi kan ju faktiskt stödja deras egna idéer, t.ex.  

”Jag vill gå balansgång eller klättra i träd, kan du hjälpa mig? 

(Kvinna, 38 år, förskollärare i 16 år, barngrupp 1-5 år) 

Det beror helt på vår egen inställning till rörelse om vi 'har tid' till 

det. Kognitiv och motorisk träning går mycket bra att kombinera. 

Ex räkna hur många gånger bollen kan studsa; hur långt hinner 

barnen springa medan jag räknar till 10 osv. Allt går om vi vill! 

(Kvinna, 62 år, förskollärare i 37 år, barngrupp 1-5 år) 

Andra respondenter hade dock motsatta uppfattningar och gav uttryck för en 

viss frustration över svårigheterna att få tid till motorisk träning när andra 

delar av barns utveckling sätts i förgrunden: 

 

Det känns ärligt talat som om planerade grovmotoriska övningar 

har kommit i skymundan för all matte och teknikanda som drar 

igenom landet just nu. Allt går i vågor! (Kvinna, 41 år, 

förskollärare i 17 år, barngrupp 1-5 år) 

Det är lätt att tappa bort att motorisk träning är en av grundpelarna 

i den fortsatta utvecklingen inom alla utvecklingsområden. Är du 

inte medveten om din kropp och kan hantera den, är det inte lätt 

att ta in annat. Språk, matte, SET ropas det om i förskolan. In med 

kunskapen i förskolan. Vilka förutsättningar ges oss pedagoger, 

men framförallt barnen? Ropa rörelse! (Kvinna, 47 år, 

förskollärare i 10 år, barngrupp 1-5 år) 

Den sammantagna tolkningen av ovanstående resultat pekar på att den 

kognitiva verksamheten har en avsevärt mer framträdande roll i förskolans 

verksamhet jämfört med den motoriska, men att planeringen och utförandet 

av dessa aktiviteter i huvudsak inte sker på bekostnad av varandra. De flesta 

förskolepedagoger verkar snarare få ihop pusslet med att förena såväl 

kognitiva som motoriska aktiviteter, trots hinder i form av stora barngrupper 

och begränsad tillgång till motoriskt stimulerande miljöer.  
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Diskussion 

Föreliggande studie har ytterligare bidragit till kunskapsutvecklingen kopplat 

till svenska förskolebarns motoriska utveckling genom att undersöka i vilken 

utsträckning planerad grovmotorisk träning (PGMT) förekommer i förskolans 

verksamhet samt att undersöka om förekomsten av PGMT har förändrats 

genom åren. Därtill har studien syftat att undersöka vilka former av aktiviteter 

man i så fall prioriterar. Resultaten visade att PGMT generellt sett bedrivs 

tämligen regelbundet av de flesta förskolepedagogerna, oavsett ålder och typ 

av barngrupp. Den övervägande majoriteten (89%) av förskolepedagogerna 

rapporterade att de har planerade motoriska aktiviteter för barnen minst en 

eller ett par gånger i veckan, vilket får anses som en väldigt hög%andel. Med 

utgångspunkt i tidigare studier (Fjørtoft, 2001; Venetsanou & Kambas, 2010) 

som visat att positiva effekter främst har kunnat påvisas när man bedrivit 

planerade motoriska aktiviteter dagligen kan man dock fundera på om den 

PGMT som bedrivs 1-2 ggr/vecka sker tillräckligt ofta för att förskolebarnen 

ska nå sin fulla motoriska utvecklingspotential. Resultaten från vår studie 

visade att endast en fjärdedel av pedagogerna har PMGT 3 ggr/vecka eller 

oftare. Detta mönster tycks sammanfalla väl med observationer gjorda av 

Kruse och Nilsson (2005) samt Person och Ridell (2008). Sammantaget pekar 

våra resultat på att den medvetna motoriska träningen är ett givet inslag hos de 

flesta förskolorna, men också att förhållandevis få förskolor satsar mer 

utpräglat på denna form av verksamhet. Resultaten kan med fördel jämföras 

med andelen pedagoger som ägnar tid åt kognitiva aktiviteter exempelvis i 

form av att lära sig skriva, läsa och räkna, där över hälften rapporterade att de 

dagligen initierar sådan verksamhet.  

 

Med tanke på att förskolan tilldelats allt färre resurser på senare år, med 

personalminskningar och ökade barngrupper som följd (Björklid, 2005; Prop. 

2004/05:11) är det lockande att dra slutsatsen att skillnader i hur ofta man 

ägnar tid åt respektive aktiviteter beror på att de motoriska aktiviteterna får stå 

tillbaka till förmån för de mer ”kognitiva”. En fortsatt analys av resultaten 

visade dock att de flesta förskolärare inte upplever en konflikt mellan dessa 

aktiviteter, även om de öppna svaren antydde att några pedagoger upplever 

svårigheter att få tid till PGMT när de kognitiva aktiviteterna sätts i förgrunden 

eller när barngrupperna är för stora. De flesta pedagogerna ger istället uttryck 

för att de lyckas integrera den motoriska träningen med aktiviteter som syftar 

till att barnen ska lära sig läsa, räkna och skriva. Därtill visade retrospektiva 

data något överraskande att den medvetet planerade motoriska träningen inte 

har förändrats nämnvärt över tid. Pedagogerna avsätter till och med lite oftare 
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tid för PGMT nu jämfört med under 1970-talet. Anledningen till att 

förskolepedagogerna inte ägnar ännu mer tid åt PGMT kan således inte 

reduceras till att enbart gälla minskade resursfördelningar.  

 

Ytterligare förklaringar till att pedagogerna inte har planerade motoriska 

aktiviteter oftare än vad som framkommit i denna studie kan ha att göra med 

att man anser att mycket av den motoriska träningen sker automatiskt och då 

oftast i samband med den fria leken. Detta har också varit ett återkommande 

tema i de studier där man både har intervjuat och observerat förskollärare (se 

exempelvis Blomgren & Hägglund, 2009; Kruse & Nilsson, 2005; Persson & 

Ridell, 2008). Tidigare forskning har förvisso visat att motoriken stimuleras i 

den fria leken, men då under förutsättning att barnen vistas dagligen i fysiskt 

utmanande miljöer, t.ex. i skog och mark (Fjørtoft, 2001; Venetsanou & 

Kambas, 2010). Få förskolor har emellertid daglig tillgång till sådana miljöer, 

varför det finns en risk att en övertro på den fria lekens betydelse istället kan 

leda till att barnen inte får den nödvändiga stimulans som krävs för att de ska 

nå sin fulla motoriska potential. Vidare menar Sigmundsson & Vorland-

Pedersen (2004) att en viss styrning av pedagogerna är nödvändig för att den 

”fria leken” ska främja barns motoriska utveckling och framförallt bör 

förskollärarna uppmärksamma och försöka hjälpa barn som inte själva tar 

initiativ till fysiskt utmanande aktiviteter. Det räcker med andra ord inte att 

man går till skogen någon gång i veckan för att barnen ska få tillräcklig 

motorisk stimulans. Därutöver krävs en medveten organisering av motoriska 

aktiviteter flera gånger i veckan, där man speciellt uppmärksammar barn med 

motoriska problem, för att få avsedd effekt. Denna målgrupp är speciellt viktig 

att rikta krafterna mot, då det visat sig att många barn med motoriska problem 

i förskoleåldern har fortsatta problem långt upp i skolåldrarna om inga 

stödåtgärder vidtas (se Ericsson, 2005, 2011).  

 

Det är dock viktigt i sammanhanget att påpeka att styrningen inte får bli för 

stark, så att barnen känner sig tvingade att utföra en aktivitet som de inte 

finner rolig (Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000). Speciellt när det handlar om 

den fria leken. Detta kan istället medföra att barnens autonomibehov 

åsidosätts, vilket i sin tur kan leda till att barnet på sikt känner en aversion för 

att delta i lekar eller aktiviteter som har starka fysiska inslag (se Deci & Ryan, 

2000). Främst handlar det om att skapa goda förutsättningar för motorisk 

inlärning genom att tillhandahålla utmanande fysiska miljöer som innehåller 

material som lockar till aktivitet. Därtill närvarande och entusiastiska 

pedagoger som ger positiv och trovärdig återkoppling när barnen klarar av 

olika uppgifter, men som också kan göra en rimlig bedömning gällande vilken 
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nivå som är lämplig för barnen att börja på, så att uppgifterna är tillräckligt 

enkla att barnen klarar av att utföra dem, men också lagom svåra att de blir 

utmanande.  

 

Utifrån ett helhetsperspektiv på motorisk utveckling, där ärftliga och 

miljömässiga faktorer samverkar på olika systemnivåer och därigenom bidrar 

till barnets motoriska utveckling (se Bronfenbrenner, 2001; Grindberg & 

Langlo-Jagtøien, 2000), ligger inte ansvaret enbart på pedagogerna att skapa 

förutsättningar för att möjliggöra adekvat motorisk inlärning. Som vi har 

berört ovan krävs även politiska beslut som ser till att nödvändiga ekonomiska 

resurser tilldelas förskolans verksamhet. Dels för att kunna tillhandahålla 

tillräckligt med personal så att tid kan ägnas åt att kunna planera den motoriska 

verksamheten, dels för att mer specifikt stötta upp barn med motoriska 

avvikelser. Politiker har också yttersta ansvaret att se till att det finns 

ändamålsenliga lokaler och pedagogiskt utmanande utomhusmiljöer, där man 

noggrant har tänkt igenom utformningen av lekytorna så att de stimulerar till 

rörelselek. I detta sammanhang är det dock viktigt att lyfta fram att även 

svenska politiker i sin tur måste förhålla sig till olika EU-direktiv, t.ex. om 

standarder för lekplatsutformning. Här har man främst tagit hänsyn till 

säkerheten i syfte att minimera lekplatsolyckorna, vilket i sig är bra, men risken 

är överhängande att det sker på bekostnad av att barnen inte får tillräcklig 

motorisk stimulans. Med utgångspunkt i att relativt få allvarliga olyckor 

inträffar på lekplatser (cirka 2%, Sigmundsson & Vorland-Pedersen, 2004) bör 

man därför ställa sig frågan om inte hälsorisken på lång sikt blir större om 

lekytorna byggs allt för säkra, med tanke på att bristfällig motorik har visat sig 

vara kopplat till flera hälsorelaterade risker (Ericsson, 2005; Grindberg & 

Langlo-Jagtøien, 2000; Langlo-Jagtøien m.fl., 2002). 

 

Begränsningar och framtida forskning 

Studien har vissa begränsningar som man bör vara medveten om när man 

tolkar resultaten.  Då det externa bortfallet var relativt stort (>50%) finns det 

en risk att förskollärare med positiva erfarenheter av att planera motoriska 

aktiviteter är överrepresenterade bland respondenterna, vilket kan ha medfört 

att svaren i denna undersökning är något mer positivt färgade än vad som 

annars skulle vara fallet. Vad som talar för studiens generaliserbarhet är dock 

att respondenterna i stort liknar övriga populationen vad gäller ålder och 

könsfördelning. Vidare bör man vara medveten om att resultaten bygger på 

självrapporterade data och är således avhängig respondenternas ärlighet, men 
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även deras minnesförmåga samt tolkning av frågornas innebörd. Dessutom 

kan det vara svårt, trots den bifogade definitionen, att finna gränsen för vad 

som räknas som PGMT och vad som inte gör det, när man inte har möjlighet 

att rådfråga någon från forskargruppen. Vid framtida forskning kan det därför 

vara idé att utföra observationsstudier, kombinerat med kvalitativa intervjuer 

för att mer objektivt kunna mäta förekomsten av grovmotorisk träning i 

förskolan, men också för att ta del av resonemang och funderingar över vilka 

hinder och möjligheter som man stöter på i den dagliga verksamheten när man 

försöker jobba med barns motoriska utveckling i förskolan.  

 

Slutsatser 

I denna studie har det framkommit att den klart övervägande delen av 

pedagogerna i förskolan regelbundet planerar och genomför grovmotoriska 

aktiviteter för barnen i förskolan någon eller några gånger per vecka, oavsett 

ålder på barngruppen eller hur länge man varit anställd som lärare i förskolan.  

Därtill har det framkommit att planeringen av den kognitiva träningen t.ex. att 

lära sig att läsa och skriva, inte åsidosätter planeringen av grovmotoriska 

aktiviteter, men att man jämförelsevis avlägger avsevärt mer tid i veckan åt att 

planera för kognitiva aktiviteter. I denna studie har det också framkommit att 

det inte skett någon större förändring gällande hur ofta man planerar och 

genomför motorisk träning nu jämfört med för trettio år sedan. Med 

utgångspunkt i tidigare forskning som visat att grundmotorisk träning i yngre 

åldrar bidrar till förbättringar hos barns hälsomässiga status och dessutom 

främjar den sociala, kognitiva och emotionella utvecklingen, borde det 

emellertid vara angeläget att barnen får ägna sig ännu mer åt motorisk träning i 

förskolan än vad som framkommit i denna undersökning. Kanske är det dags 

att tydligare rikta fokus mot denna verksamhet och sätta den högre upp på 

agendan? 

 

Noter 

 

1. Sökorden ”motorik” och ”förskola” gav 42 hänvisade träffar till 

studentuppsatser/examensarbeten i sökmotorn Diva (Digitala 

Vetenskapliga arkivet; www.diva-portal.org/smash/search.jsf). 

2. Sedan 2012 lyder detta sätt att utforma enkäter under namnet ”Survey 

& Report” som i stort bygger på samma koncept som ”Query & 

Report” (se www.artologik.com/se/SurveyAndReport.aspx). 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
http://www.artologik.com/se/SurveyAndReport.aspx
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3. Den fullständiga enkäten finns att tillgå vid mailkontakt med 

försteförfattaren (stefan.wagnsson@kau.se). 

4. Dessa data stämmer överrens med statistik från SCB (2010) som visade att 92% 

av samtliga förskollärare och fritidspedagoger är kvinnor med medelåldern 43 år. 

(www.scb.se/Statistik/AM/AM0208/2010A01/AM0208_2010A01_SM_AM33SM12

01.pdf). 
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