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Abstract 

The purpose of this study is to investigate the pedagogues view of children’s motorical 

development with a orientation in natural environment and if the pedagogues are aware of the 

research on children’s motorical development with a orientation in natural environment 

The study is based on qualitative interviews. Interviews were conducted on five different 

preschools with six different teachers, both pre-school and nursery nurses. The preschools 

were placed in a medium-sized municipality in Sweden. Respondents worked in 1-3 years 

department, as this age group was selected for the survey.  

 

The result shows that the pedagogues spends different amount of time in nature, depending on 

various factors. Aside from these factors, they are aware of the benefits nature offers to the 

motorical development and can not see any disadvantages for the motorical development. 

The pedagogues are to a certain point aware of the research on the subject, but believe that the 

awareness varies from pedagogue to pedagogue.  

The conclusion is that the pedagogues are aware of the benefits nature offers to the motorical 

development and all whishes to be outdoors more often. Their awareness of research on motor 

activity can be raised and should be discussed more in their teams so all can get the same 

awareness. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning är att undersöka  

Pedagogernas syn på barns motoriska utveckling med inriktning till naturmiljö samt om 

pedagogerna är medvetna om forskningen kring barns motoriska utveckling med inriktning på 

naturmiljön. 

 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gjordes på fem olika förskolor med sex 

olika pedagoger, både förskollärare och barnskötare. Förskolorna var placerade i en mellan 

stor kommun i Sverige. De intervjuade jobbade på 1-3 års avdelning, då detta var vald 

åldersgrupp för undersökningen.  

 

Av resultatet framgår att pedagogerna är ute i naturen olika mycket och detta beror på olika 

faktorer. Det är dock medvetna om fördelarna som naturen har med sig för den motoriska 

utvecklingen och kan inte se några nackdelar med naturen för den motoriska utvecklingen.  

Pedagogerna är till viss del medvetna om forskningen kring ämnet, men de anser att 

medvetenheten är olika från pedagog till pedagog.  

 

Slutsatsen av studien är att pedagogerna är medvetna om de fördelar som naturen har med sig 

för den motoriska utvecklingen och samtliga vill vara ute mer i naturen. Deras medvetenhet 

kring forskningen om motorik är något som kan bli högre och borde diskuteras mer i 

arbetslaget för att medvetenheten ska bli den samma hos alla.  

 

 

Nyckelord 
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1 Inledning 
 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, 2010, s.10). Det står också i läroplanen att 

verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling (Skolverket, 

2010, s.4).  

 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att arbetet med fysisk fostran i förskolan har 

som huvuduppgift att se till att barns behov av att röra sig tillgodoses. Men för att kunna göra 

det menar de att det krävs kunskap hos förskollärarna om till exempel barns fysiska 

utveckling och växande, barns motoriska utvecklingsgång, sinnenas betydelse för rörelse, 

integrering av sinnena och motoriken samt samband mellan motorik och lärande.  

Men vad har förskollärarna för syn på barns motoriska utveckling och lärande? Inser de 

vikten av att barnen behöver lära sig motoriken för att utvecklas och varför är den motoriska 

inlärningen så viktig?  

Sambandet mellan motorik och lärande är enligt en norsk undersökning att brister i den 

motoriska kompetensen orsakar svårigheter att lära sig. (Harvard, 2004). En studie som 

gjordes i Kanada visade på att när barnen fick en timme extra gymnastik per dag blev det 

betydligt bättre provresultat i läsning jämfört med de barn som var mindre aktiva (Hannaford, 

1997). Ericsson (2005) skriver att motorik och inlärning hänger ihop. Hon pekar på vikten av 

att hjälpa barn som saknar en del av de motoriska nyckelfärdigheterna, eftersom dessa i sin tur 

gör det svårare med inlärningen längre fram.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka:   

Pedagogers syn på barns motoriska utveckling med inriktning till naturmiljö samt om 

pedagogerna är medvetna om forskningen kring barns motoriska utveckling med inriktning på 

naturmiljön. 

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts  

 

1. Hur använder sig förskolepersonal av naturen i den pedagogiska verksamheten?  

2. Vad har naturvistelse har för inverkan på barnens motoriska utveckling? 

3. Hur medvetna är pedagogerna om forskningen kring barns motoriska utveckling kopp-

lat till naturmiljön? 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

2.1 Centrala begrepp 

Motorik: Motorik är rörelseförmåga, rörelsemönster och även studiet av hur människans 

rörelser utvecklas och lärs in (NE, 2014). 

Grovmotorik: Grovmotorik beskrivs enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) som 

färdigheter som involverar stora muskler eller muskelgrupper och kräver inte så stor 

precision. Exempel på grovmotorik är springa och hoppa. 

Finmotorik: Finmotorik beskrivs enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) som 

färdigheter som involverar små muskler eller muskelgrupper och kräver hög grav av 

precision. Exempel på finmotorik är fingerramsor och klippa. 

Naturmiljö: Är den miljön som är utanför den inhägnande förskole gården.  

 

 

2.2 Vad är motorisk utveckling? 

I litteraturen finns det många olika definitioner om vad motorisk utveckling är. Enligt 

Grindberg och Jagtøien (2000) är motorisk utveckling när man beskriver hur barnet lär sig 

exempelvis att lyfta på huvudet, krypa, sitta och gå. De menar också att den motoriska 

utvecklingen innebär att ett barn gradvis tillägnar sig olika färdigheter som har med rörelse 

och förflyttning att göra. Dessen (1990) nämner att motorisk utveckling sker i ett visst 

mönster och att barnen lär sig gradvis även Grindberg och Jagtøien (2000) nämner detta. 

Dessen (1990) menar att barns rörelseutveckling, alltså den motoriska utvecklingen går 

stegvis i en viss ordning allt efter barnets mognad, och varje steg bygger på det föregående 

steget, vilket betyder att inget steg kan hoppas över, exempel på dessa steg är att först lär sig 

barnet att rulla runt, sedan sitta utan stöd och krypa. Dessen menar också att stegen tar olika 

lång tid att lära för olika barn, men det är viktigt att pedagogerna så fort som möjligt 

upptäcker ifall ett barn hoppar över ett steg i utvecklingen, då detta kan leda till svårigheter 

för barnet. Däremot menar Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) att motorisk utveckling 

är en förändring av motoriskt beteende över tid, de menar att motoriskt beteende är att gå, 

springa, kasta med mera. Enligt dem delas motoriskt beteende in i fyra undergrupper. (Figur 

1) 

 

 
Figur 1 fyra undergrupper av motoriskt beteende. (Bild är tagen från Sigmundsson och 

Vorland Pedersen, 2004, s.17)  
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Sigmundsson m.fl. (2004)  menar att dessa fyra undergrupper är faktorer som påverkar 

beteendet. Medan Dessen (1990)  menar att om stegen missas påverkar det beteendet och kan 

skapa svårigheter.  

Sigmundsson m.fl. (2004)  förklarar bilden med att motoriskt lärande, utveckling, kontroll och 

problem är alla faktorer som påverkar det notoriska beteendet. Motorisk utveckling är som 

nämndes tidigare förändring av motorisk beteende. Motoriskt lärande förklaras enligt 

Sigmundsson m.fl. (2004)   

En grupp processer knutna till övning eller erfarenheter ledande till relativt 

permanenta förändringar i förmågan att utföra motoriska färdigheter. (Sigmundsson 

och Vorland Pedersen, 2004, s.19) 

Motorisk kontroll definieras enligt Sigmundsson m.fl. (2004) som ställningar och rörelser och 

underliggande mekanismer, motorisk kontroll avser situationen här och nu, medan motorisk 

lärande och motorisk utveckling handlar båda om förändring av motorisk kontroll över tid. 

Motoriska problem omfattar allt från fullständig frånvaro av rörelse, alltså paralys till rörelser 

som uppfattas som klumpiga.  

 

 

2.3 Motorik och social utveckling 

Barnens vardag består av fysiskt aktivitet, från lekar på förskolegården till aktiviteter i 

hemmet. Grindberg och Jagtøien, (2000) menar att när barnen känner sig trygga i sig själva 

och sin egen kropp har det goda möjligheter att bli delaktiga i en social gemenskap. Kan 

barnen till exempel inte hålla balansen är det svårt att vara med kompisarna och leka 

hinderbana, vilket leder till att en social del missas.  

 

Mårtensson (2004) nämner att under de senaste tio åren har forskningen visat att 

utomhusmiljön är väldigt viktig för små barns motoriska utveckling, och som tidigare nämnts 

är den motoriska utvecklingen viktigt för barnens självkänsla och förmåga till socialt samspel. 

  

 

2.4 Motorik och lärande 

I en doktorsavhandling av Ingegerd Ericsson (2003) presenteras resultat som ger stöd för att 

motorik och lärande eventuellt kan höra ihop. Ericssons (2003) syfte med studien var att 

studera om det fanns effekter av utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan 

vad gäller motorik samt koncentrationsförmåga och skolprestationer. I Ericssons 

undersökning deltog tre skolor, årskurs 1-3 . Eleverna delades in i två interventionsgrupper 

och en jämförelsegrupp. De elever som var med i de två interventionsgrupperna hade 

idrottsundervisning och fysisk aktivitet fem gånger i veckan, samt ifall behovet fanns en extra 

lektion med motoriskt träning per vecka. Jämförelsegruppen hade bara den ordinarie 

idrottsundervisningen som varade två timmar varje vecka. Innan Ingegerd Ericsson började 

sin undersökning samlade hon in information om barnens utveckling, informationen om 

barnens utveckling inom skolämnena byggde på resultat från nationella prov. När bedömning 

av barnens koncentrationsförmåga skulle göras så genomfördes det av föräldrar samt lärare. 

Ericsson delade också ut en hälsoenkät bestående av 120 frågor som både eleven och 

föräldrarna skulle fylla i.  
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Resultatet av denna undersökning visade att interventionerna innebar att eleverna fick bättre 

grovmotorik och att elevernas resultat på de nationella proven inom svenska och matematik 

förbättrades. Däremot menade Ericsson (2003) att hennes hypotes om att koncentrationen 

förbättrades av den utökade motoriska träningen var inte så lätt att visa. Men däremot kunde 

man se att de elever som hade koncentrationssvårigheter och motoriska problem innan 

undersökningen började hade när de fått mer motorisk träning förbättrat sin 

koncentrationsförmåga.  

 

När det gäller sambandet mellan motorik och lärande nämner även Harvard (2004) att enligt 

en norsk undersökning är det många verksamma inom skolan som menar på att brister i den 

motoriska kompetensen orsakar svårigheter att lära sig. Även en studie som gjordes i Kanada 

visade att när barnen fick en timme extra gymnastik per dag blev det betydligt bättre 

provresultat i läsning jämfört med de barn som var mindre aktiva (Hannaford, 1997). Ericsson 

(2005) nämner att motorik och inlärning hänger ihop, hon pekar på vikten av att hjälpa barn 

som saknar en del av de motoriska nyckelfärdigheterna, eftersom dessa i sin tur gör det 

svårare med inlärning längre fram. 

 

Enligt Kephart (1960) i Ericsson (2005) har minst 5 procent av svenska förskolebarn en 

funktionsstörning i fråga om uppmärksamhet, motorik och perception, och dessa medför i 

allmänhet inlärningsproblem av olika grad. Kephart (1960) menar att i vissa fall kan 

koncentrationssvårigheter vara en följd av motoriska svårigheter. Dåligt utvecklad 

automatisering av grovmotoriska vardagsrörelser kan medföra svårigheter att koncentrera sig 

och att följa undervisningen i skolan. Att en rörelse är automatiserad menas med att vi kan 

utföra den utan att tänka. Då har de autonoma nervsystemet tagit över motoriken, och då kan 

vi istället koncentrera oss på någon annat. När samma typ av rörelse har upprepats tillräckligt 

många gånger automatiseras den i ett inlärt mönster i centrala nervsystemet (Dessen, 1990). 

Ericsson (2005) nämner att om barns rörelser är ryckiga och okoordinerade är det lätt att 

barnet till exempel tappar saker eller knuffar till föremål, dessa typer av störningsmoment kan 

leda till att barnet förlorar koncentrationen på vad som egentligen skall göras.  

 

Grindberg och Jagtøien, (2000) menar att i förskolan ska barnen få möjlighet till rörelse varje 

dag och detta ska vara utifrån individens olika förutsättningar. Grindberg och Jagtøien, (2000) 

menar att de små barnen klättrar de ålar, hoppar och smyger, genom detta är de naturligt 

fysisk aktiva, och det ska dom vara i olika miljöer som erbjuder en allsidig motorisk träning. 

Ericsson (2005) framhåller också att det är viktigt för barnen i förskolan att röra på sig 

mycket. Hon skriver att barnen behöver utrymme för att leka med hela kroppen. 

 

 

2.5 Sinnenas betydelse  

Våra sinnen är något vi föds med, men vi tränar upp vår förmåga att hantera och tolka alla 

sinnesintryck som strömmar emot oss, vilket är viktigt för vårt handlande. Synen, hörseln, 

känseln, balansen samt smak och lukt det är därifrån våra sinnesintryck kommer. Under 

fosterstadiet är det vestibulära sinnesorganet, alltså balansen det första som utvecklas. Längre 

fram utvecklas en förmåga att tolka den information som sinnena ger oss. Utifrån denna 
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tolkning sker en respons via det motoriska nervsystemet och vanligtvis blir det någon form av 

motorisk aktivitet (Hammar och Johansson, 2008).  

 

 
Bild 2: Det centrala nervsystemet (Hammar och Johansson, 2008, s.22). 

 

Det vestibulära perceptionsområdet, balansen påverkas av jordens gravitationskraft. När det 

talas om balans syftar det både till den grundläggande grovmotoriska rörelsen och balanssinnet. 

Naturen är en fantastisk lekplats, detta för att ojämn terräng samt nivåskillnader är mycket bra 

för barnens balanssinne. När det är väl utvecklat tar det autonoma nervsystemet över och detta 

i sin tur innebär att barnen inte längre behöver tänka på att hålla balansen, om barnen inte utsätts 

för en ny och svårare balansaktivitet. Hammar och Johansson (2008) nämner ett exempel som 

stödjer detta med balans, motorik och inlärnings svårigheter: 

 

När han ska böja sig ned, slingrar han sina ben runt stolsbenen och kämpar för att få tag i 

pennan. Hela hans koncentration går åt till att inte ramla av stolen. När han lyckas få tag på 

pennan sätter han sig nöjd och lycklig upp igen. Jag klarade det! Samtidigt upptäcker han att 

han missat vad läraren sagt (Hammar och Johansson, 2008 s. 10).  

 

 

2.6 Motorik och natur 

Barn är på flera olika sätt begränsade i sina möjligheter till att vistas och röra sig fritt 

utomhus. Detta kan bero på olika faktorer som att många föräldrar menar att det är lättare att 

gå till en lekpark än att gå till naturen, eller att man hellre går till ett uppbyggt lek land när 

man ger sig ut på aktiviteter ihop med familjen (Mårtensson, 2004). Ericsson (2002) menar att 

det är viktigt att ge sig ut i naturen, anledningen till detta är att deras naturmiljöer erbjuder en 

mer allsidig träning. Dahlgren och Szcepanski (2007) påpekar att utevistelsen även 

förebygger fetma och benskörhet. Detta håller Ericsson (2005) med om hon nämner att ökad 

möjlighet för barn att vara fysiskt aktiva i sin närmiljö kan få positiva effekter på framtida 

sjukvårdskostnader samt att benskörhet är ett växande problem. 

Wennberg (2007) nämner en undersökning kring sjukfrånvaron mellan en vanlig förskola och 

en Ur och skur förskola där barnen i den sistnämnda förskolan var sjuka betydligt mindre och 

kortare tid. Förklaringen till detta var att barnen på förskolan fick mer frisk luft och behövde 

inte trängas i trånga utrymmen inomhus, vilket minskar smittspridningen och stressen.  
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Ellneby (2003) nämner att barn som vistas mycket i naturen får ett bättre rörelsemönster, blir 

bättre på att leka och umgås med sina kamrater än barn som är inomhus och vistas på trånga 

ytor. Granberg (2000) nämner också vikten av att vistas i naturen, enligt henne är terrängen i 

naturen oftast mer varierad än vad många förskole gårdar kan erbjuda barnen. Hon trycker 

också på att barn som vistas i naturen generellt sett får bättre motorik, då barnen rör sig i 

ojämn terräng. Enligt henne erbjuder naturen aktiviteter som till exempel hoppa över diken, 

balansera på fällda träd osv. Granberg (2000) nämner vikten av att återkomma till samma 

plats i naturen flera gånger. Då finns det en plats dit barnen kan återvända och fortsätta leka 

där leken slutade förra gången, och genom detta kan leken utvecklas och leva vidare. 

 

  

2.7 Pedagogernas roll 

I läroplanen för förskolan står det att: 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga 

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

välbefinnande. (Skolverket,2010, s.10).  

 

Enligt läroplanen är det förskolans uppdrag att barnen ska ges bra möjligheter till fysisk 

aktivitet, eftersom barn har ett behov av att vara i rörelse för att utveckla sin motorik. 

 

För att detta ska följas behövs kunskap hos pedagogerna om barns fysiska utveckling och 

växande samt barns motoriska utveckling och sinnenas betydelse för rörelse. Även sambandet 

mellan motorik och lärande som nämndes ovan är viktiga kunskaper för pedagogerna 

(Grindberg och Jagtøien, 2000).  

 

Hammar och Johansson (2008) nämner att det är viktigt som pedagog att tänka på att barnen 

känner att de blir respekterade och känner tillit, speciellt med barn med funktionsnedsättning. 

Precis som nämndes tidigare menar Dessen (1990) att barn som missar steg i den motoriska 

utvecklingen ska uppmärksammas tidigt av pedagogen för att ge stöd och hjälp för att 

förhindra svårigheter längre fram. Grindberg och Jagtøien (2000) skriver att det är förskolans 

skyldighet att ge barnen rätt förutsättningar till fysisk aktivitet. Barn stora som små har ett 

naturligt behov av att röra på sig och därför är det viktigt att de fåt olika rörelseerfarenheter 

för hela deras utveckling. De nämner också här precis som Hammar och Johansson (2008) 

viktiga kunskaper som pedagogerna ska ha för att detta ska tillgodoses. De ska ha kunskap 

om: 

 Barnens fysiska utveckling och växande 

 Barnens motoriska utvecklingsgång 

 Sinnenas betydelse för rörelse 

 Samband mellan motorik och lärande (Grindberg och Jagtøien, 2000). 

 

 

Ellneby (2007) menar att många gånger hindrar vi oss själva i arbetet med barnen, detta för 

rädslan för vad föräldrar ska tycka och övrig personal. Exempel på rädslor kan vara ifall 

barnen ska få klättra i träd och ifall naturvistelsen bidrar till mer skador än på förskole gården. 
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Hon tar även upp att under föräldramöten ska rörelsens betydelse för inlärning tas upp, detta 

för att både pedagoger och föräldrar ska vara medvetna om den positiva effekten av motoriska 

utveckling.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Denna studie har genomförts med en helhetssyn på utveckling hos barnet, och ett 

sociokulturellt synsätt som utgår från lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv.  

 

3.1 Helhetssyn på utveckling 

 

Med en helhetssyn på utveckling menas med att ett barn utvecklas samtidigt till kropp och 

själ, fysiskt och psykiskt, känslomässigt och tankemässigt i harmoni med människor och 

miljön i sin omgivning, detta menas att varje område påverkar utvecklingen inom de andra 

områdena (Dessen, 1990).  

 

 
Figur 3: Psykomotorisk betydelse för barns personlighetsutveckling (Dessen, 1990, s. 7). 

 

Dessen (1990) menar att de barn som stimuleras till en god rörelseutveckling får en bättre 

fysik. För de små barnen är det framförallt allsidigheten i rörelseutvecklingen som är viktig. 

Hon menar också vidare att rörelselekar och kroppsrörelse är viktiga aspekter i samvaron med 

andra barn, då det skapar en trygghet i kunskapen om den egna kroppens förmåga, vilket leder 

till att kroppen blir ett smidigt redskap och barnet kan utveckla sin förmåga.  

 

Dessen (1990) skriver att det är mycket glädje och lycka i rörelseutvecklingen när barnen steg 

för steg erövrar nya kunskaper och förmåga att kunna förflytta sig. Självkänslan hos barnet 

påverkar framstegen, lycklig över att lyckas men också olycklig över att misslyckas. De barn 

som misslyckas upprepade gånger får djupa spår, på grund av detta kanske barnet väljer bort 

idrott längre fram då det förknippas med negativ emotionella upplevelser. Medan det barn 

som lyckas får en inre säkerhet och en härlig jag-känsla.  

 

Förmåga till rörelse utökar barnens möjligheter till att utforska sin omgivning och skaffa sig 

nya erfarenheter. När detta händer kommer alltid barnet någon gång stöta på problem som 

måste lösas. Det är genom detta som barnet utvecklar sin kognitiva förmåga, det vill säga 

förmåga att lösa problem. (Dessen, 1990)  
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Hur alla dessa aspekter hänger ihop har förklarats ovan utifrån en helhetssyn på barns 

utveckling se figur 3 för bildbeskrivning. Dessen (1990) menar alltså att alla dessa faktorer 

spelar in i varandra och med motorisk utveckling.  

 

 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är ett synsätt där lärande och utveckling samspelar mellan 

människor och den fysiska miljön, och detta i sin tur har stor betydelse för barns utveckling 

(Strandberg, 2006). 

Vygotskij menar att det viktigaste lärandet i människans liv är det som sker i samspel med 

andra, i förskolan ser vi samspel varje dag både mellan barn, barn och pedagog, barn. I 

samspel med andra är de som redan är kompetenta deltagare i den vuxna kulturella 

gemenskapen som vägleder och uppmuntrar barnets utveckling in i denna gemenskap, man får 

heller inte glömma att samspelet integrerar med förskolans fysiska miljö(Strandberg, 2006). 

För att samspel med andra ska kunna ske menar Strandberg (2006) att enligt Vygotskij är 

språk och kommunikation grundläggande faktorer, och detta ses inte som enbart ett medel för 

lärande utan själva grundvillkoret för att lärande och tänkande ska kunna ske.  Strandberg 

(2006) menar också att enligt Vygotskij är människors aktiviteter alltid situerade, med detta 

menas att de äger rum i specifika situationer som kulturella kontexter, rum och platser. I 

denna studie kan man se detta som att det är lättare att lära sig och utvecklas motoriskt i de 

miljöer som erbjuder motorisk stimulans.  

Enligt Ericsson (2002) är skogen ett ställe som erbjuder en naturlig miljö som ger en mer 

allsidig träning än vad en förskole gård kan erbjuda för den motoriska träningen. Så utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är det lättare för barnen att utvecklas motorisk i skogen då den 

erbjuder enligt Ericsson (2002) bäst motorisk stimulans på grund av sin naturliga miljö. 

Utifrån Vygotskijs perspektiv är det också viktigt att detta sker i samspel med andra 

(Strandberg, 2006).  
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4 Metodologisk ansats och val av metod 
 

4.1 Val av metod 

För att få svar på frågeställningarna valdes intervjuer som undersöknings metod. Metodvalet 

utgick ifrån Denscombe (2009) som menar på att beroende på om den som undersöker 

använder intervju eller enkät som metod beror det på vad den som undersöker vill få fram. 

Väljs enkät menar Denscombe (2009) att mer ytliga upplysningar ges från en större grupp, 

medan används intervjuer ges en mer ingående information från ett mindre antal personer, då 

man kan ställa följd frågor och få en mer personlig kontakt. Utifrån detta som utgångspunkt 

valdes intervjuer istället för enkäter då målet var att gå in på djupet om pedagogernas 

uppfattningar om barnens motoriska utveckling i naturmiljö, samt att en dialog med 

pedagogerna önskades.  

  

Enligt Patel och Davidson (2003) är kvalitativ intervju beskrivande, här undersöks ett 

fenomens karaktär eller egenskaper genom att upptäcka mönster. Medan en enkät 

undersökning är förklarande, då ses generella samband och skillnader genom att mäta.  

I intervjuerna används antingen en hög grad eller låg grav av standardisering och med detta 

menas att har man en låg grad ger intervjuaren utrymme för intervjupersonen att svara med 

egna ord, hade det varit en hög grad hade intervjupersonen fått svarsalternativ. Sen finns det 

också hög och låg strukturering med detta menas att är den hög kommer frågorna i bestämd 

ordning och i samma följd till alla, hade den däremot varit låg hade frågorna anpassats efter 

intervjupersonernas svar, och vad som passade bäst just till den intervjun. (Patel & Davidson, 

2003). 

 

I denna undersökning valdes intervjuer. I undersökningen deltar fem olika förskollärare eller 

barnskötare på olika förskolor inom samma kommun en kvalitativ undersökning valdes denna 

innehöll en hög grad av standardisering, med detta menas att intervjupersonen har utrymme 

för att svara med egna ord, inga svarsalternativ ges. Struktureringsgraden är hög då frågorna 

kommer i samma ordning till respektive intervjuperson. (Patel & Davidson, 2003). De jag 

intervjuar får svara fritt efter egna tankar och åsikter om frågorna som ställs.  

 

4.2 Urval och undersökningsgrupp 

För att genomföra denna studie ansågs fem stycken förskollärare var ett rimligt antal. Urvalet 

började med att undersöka förskolorna på kommunens hemsida för att få en liten uppfattning 

om de olika förskolorna som fanns. Efter det valdes fem stycken förskolor som låg utspritt, 

både centrum, på landet och lite mitt emellan. På en av förskolorna intervjuades två personer 

samtidigt, då de önskade att komplettera varandra.  

  

Förskola 1, Ligger cirka 1 mil utanför centrum och sitter ihop med skolan. Förskola har en 

utegård samt en stor kulle som är till för pulkaåkning och andra aktiviteter. En liten promenad 

bort har de även en skogsdunge. Intervjupersonen på denna förskola var utbildad förskollärare 

hon är 60 år och har jobbat i verksamheten sedan 1974.  

Förskola 2, Ligger också cirka en mil utanför centrum och sitter ihop med skolan. Förskolan 

har en stor gård där de har många bärbuskar, fruktträd och stora träd. Precis utanför gården 
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finns det även kohagar med lite träd och stenar runtomkring, en liten promenad bort har de en 

skog med elljusspår. Intervjupersonen är utbildad förskollärare hon är 51 år och har jobbat 

inom verksamheten i 15 år.  

Förskola 3, Ligger i centrum och är byggd 2013. Förskolan har en lagom stor utegård och 

runt hus knuten finns skogen. Intervjupersonen är barnskötare hon är 45 år och har jobbat 

inom verksamheten i 9 år.  

Förskola 4, Ligger i ett radhus område cirka 5 km från stadens centrum. Förskolan har en 

uppbyggd ute miljö, men de har också en skog i inhägnaden där de tränar motorik och har 

motorikbanor. Här intervjuades två personer, de var båda utbildade förskollärare, de var 37 

respektive 45 år och de hade jobbat 12 respektive 25 år i verksamheten.  

Förskola 5, Ligger cirka 2 km från centrum och är byggt 2013. Förskolan har en utvecklande 

och utmanande miljö både ute och inne med närhet till skog samt egen gymnastiksal. 

Intervjupersonen är utbildad förskollärare och är 36 år gammal och har jobbat inom 

verksamheten i 7 år. 

  

4.3 Genomförande 

När de utvalda intervju personerna kontaktades gavs information om vem det var som skulle 

göra undersökningen samt undersökningens syfte. Efter det hörde förskolläraren av sig med 

tid och dag som passade den bäst ut efter arbetsdagarna. Nästa steg var att skickade ut 

intervjufrågorna (se bilaga 1) i god tid innan intervju. Min tanke med detta var att 

förskolläraren skulle känna sig tryggare inför intervjun och kunna ge mer utförliga svar då 

personen i fråga visste lite vad frågorna skulle handla om. En nackdel med detta kan dock 

vara att intervjupersonen läser på dig på ämnet och ger svar som är planerade just för denna 

intervju. Trost (2010) nämner också att det är viktigt att informera om tystnadsplikten som 

gäller samt att intervju personen har rätt att avbryta intervjun om det inte känns rätt.  

Innan intervju började lämnades en samtyckesblankett ut (se bilaga 2) där den intervjuade fick 

skriva på att den hade förstått undersökningens syfte samt att hen kunde avbryta sitt 

deltagande närsomhelst. Frågan ifall det var tillåtet att spela in under intervjun ställdes, detta 

godkändes av alla intervjupersoner utom en. Som Trost (2010) skriver så är detta för att 

möjligheten till att lyssna på det flera gånger och få med saker man inte hade fått med ifall 

man bara antecknade ska finnas. Patel & Davidson (2003) menar dock att en nackdel med att 

använda sig av ljudinspelning är att den som intervjuas kan ge andra svar än om den inte hade 

blivit inspelad. Avslutningsvis innan intervju började förklarades också att det bara är till 

denna undersökning som materialet kommer lyssnas på samt att allt material kommer att 

förstöras när arbetet är klart. Intervjuerna varade allihop i ungefär 30-40 minuter.  

 

4.4 Databearbetning 

Efter intervjuerna lyssnade jag igenom det inspelade materialet och skrev ned det. Detta för 

att det skulle vara lättare att läsa igenom intervjun flera gånger. Patel & Davidson (2003) 

skriver inför slutbearbetningen är det viktigt att den som undersöker läser igenom hela 

materialet flera gånger, för detta ska en lång och sammanhängande tid avsättas på grund av att 

arbetet ska ske ostört. Efter detta jämfördes likheter respektive olikheter mellan de olika 

intervjuerna om hur pedagogerna ser på barns motoriska utveckling samt medvetenheten 

kring forskning inom ämnet. Detta gjordes genom att skriva ut de bearbetade 

ljudinspelningarna och gå igenom fråga för fråga och stryka under relevant fakta, utifrån 
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dessa gemfördes likheter och olikheter. När behovet fanns återgick jag till de ursprungliga 

filerna för att få med eventuella betoningar samt känslan från intervjuerna för att komplettera 

de transkriberade filerna.  

 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Validitet och reliabilitet anger kvaliteten hos data. Validiteten avser värdet och relevansen av 

de data som samlats in. Frågor som kan ställas är har vi fått in de uppgifter vi behöver för att 

kunna uppfylla det valda syftet? Saknas det data? Reliabiliteten står för tillförlitligheten och 

säkerheten i svaren som samlats in. Ju mer strukturerade metoder som används desto större är 

sannolikheten att vi får hög reliabilitet (Kylén, 2004). 

Utifrån syftet att undersöka pedagogers syn på barns motoriska utveckling i naturmiljö samt 

pedagogers medvetenhet till aktuell forskning, anser jag att validiteten av insamlad data är 

hög, då jag utifrån Kyléns (2004) fråga har vi fått de uppgifter vi behöver för att kunna 

uppfylla syftet?  

 

Kylén (2004) menar att desto mer struktur vi har på metoden vi använt, desto större är 

sannolikheten att få hög reliabilitet. Säkerhet och stabilitet kan detta prövas genom att de som 

har intervjuats får svara på ifall de förstår vad syftet är samt vad vi vill få svar på. Utifrån 

detta anser jag att reliabiliteten är hög då jag hade bra struktur på mina intervjuer i form av att 

frågorna kom i samma ordning till alla och ungefär samma följdfrågor ställdes. När det gäller 

säkerhet och stabilitet fick alla intervjupersoner läsa om mitt syfte i samtyckesblanketten och 

skriva under att det förstod undersökningens syfte. 

 

 

4.6 Etiska förhållningssätt  

Som tidigare nämnts fick intervjupersonen skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 2) där 

undersökningens syfte stod med och att hen var anonym samt att personen kunde dra sig ur 

närsomhelst. Detta för att ta hänsyn till de 4 grundkraven som vetenskapsrådet (2011) skriver 

om. Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

menas med att de blir informerade, att man får ett samtycke från de medverkande, att de som 

deltar är anonyma och att det som berättas stannar mellan oss och sist att informationen jag 

samlar in i form av ljudinspelningar inte kommer användas i något annat syfte än mitt. 

 

 

Informationskravet uppfylldes då jag ringde och informerade de förskolor jag skulle ut till om 

undersökningens syfte samt att de vid intervju också fick läsa igenom en lapp med mer 

utförlig förklaring kring undersökningen syfte, enligt vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska principer är det en huvudregel att de som deltar i undersökningen ska få reda 

på vad undersökningens syfte är. 

 

Samtyckeskravet uppfylldes då de skrev under en samtyckesblankett där undersökningens 

syfte klart stod med samt att det när som helst kunde dra sig ur undersökningen. 
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Konfidentialitetskravet uppfylldes genom samtyckesblanketten där det stod att deras 

deltagande är helt anonymt och att deras namn inte kommer nämnas i undersökningen. 

 

Nyttjandekravet uppfylldes då jag också i samband med intervju förklarade att materialet inte 

kommer användas i något annat syfte än mitt.  
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5 Resultat redovisning 
 

I detta kapitel presenteras resultaten av pedagogernas syn på barn motoriska utveckling med 

inriktning till naturmiljö samt pedagogernas medvetenhet till aktuell forskning.  

I presentationen av resultatet nedan har jag valt att i viss mån ha med direkta citat från 

intervjupersonerna, detta för att styrka samt förtydliga vad som kommit fram. Resultat delen 

kommer jag att dela in i olika underteman. För att underlätta läsningen och ge en bättre 

översikt har ytterligare underrubriker använts. Nedan ges en kort beskrivning av personerna, 

deras namn är figurerade och samtliga är kvinnor som jobbar på  

1-3  års avdelning. Förskolorna ligger i en mellan stor kommun i Sverige. 

 

Namn Ålder Utbildning År i verksamheten 

Förskola 1 60 år Förskollärare 40 år 

Förskola 2 51 år Förskollärare 15 år 

Förskola 3 45 år Barnskötare 9 år 

Förskola 4 37 år Förskollärare 12 år 

Förskola 4b 37 år Förskollärare 25 år 

Förskola 5 36 år Förskollärare 8 år 

  

 

 

5.1 Hur använder sig förskolepersonal av naturen i den pedagogiska verksamheten?  

De medverkande intervjupersonerna i undersökningen nämnde många olika sätt som de 

jobbade med den motoriska utvecklingen på förskolan. Samtliga intervjupersoner använde sig 

av mini-röris i verksamheten med de små barnen. Två av intervjupersonerna nämner att de 

används både inne som ute. 

Intervjupersonerna på förskola ett, två och fem hade tillgång till egen gymnastiksal, men 

intervjuperson på förskola två berättar att de inte använder den. Hon menar på att små barnen 

på förskolan inte är i behov av det som gymnastiksalen erbjuder. Intervjuperson från förskola 

ett och fem är väldigt positiva till att använda gymnastiksalen med dom små för att träna 

motoriken, detta kan utläsas i följande två citat:  

 

 

De får köra rörelsebaner dom kan springa dom kan klättra dom kan åla, det är 

ribbstolar och det är hinderbanor att ta sig över.(Förskola 5) 

I gympasalen jobbar vi mycket med balans, bollar, vi bygger hinderbanor. Dit går vi 

varje vecka med dom små.(Förskola 1)  
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Samtliga intervjupersoner nämner också vikten av att utmana barnen när det gäller den 

motoriska utvecklingen, förskola två anser att de utmanar barnen genom att ha en utmanande 

miljö på olika sätt. Hon berättar att de försöker få att det ska vara spännande så att barnen vill 

prova olika saker för att lära sig. Förskola fyra nämner att de utmanar genom att finnas till 

hands vid behov annars får barnen försöka mycket själva, de nämner precis som förskola två 

att barnen behöver inte kunna allt, men att man ska inspirera barnen till att prova.  

Samtliga intervjupersoner känner också att de uppfyller målet från läroplanen som lyder:  

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga 

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

välbefinnande. (Skolverket,2010, s.10).  

 

Två citat som illustrerar hur detta följs i verksamheten:  

 

Jag tycker att vi jobbar med de hela tiden, så jag kan känna att det är nog ganska ak-

tuellt jag tror att det är någon som finns ganska bra i vår ryggmärg.(Förskola 2) 

 

Ja men alltså det gör vi alltså varje individ, som jag säger de första vi utmanar dom 

hela tiden. Det här med sitt eget välbefinnande, ju äldre dom blir ju mer kan man 

kommunicera men tar man den här nivån, så kanske man inte kan tala om att det är 

nyttigare för dig. Men tänket finns ju här på hela förskolan. (Förskola 3)  

Samtliga intervjupersoner berättar att naturen är ett bra verktyg för den motoriska 

utvecklingen, samtliga menar att syftet med att vistas i naturen är oftast att man ska komma 

ut, träna motoriken och ha roligt. De flesta av intervjupersoner nämner att målet kan vara 

olika, vissa betonar vikten av att målet ska vara det barnen visar intresse för, att målet kan 

ändras under resans gång och att målet inte ska vara spikat i sten. Den intervjuperson som 

uttrycker annorlunda kring detta menar att man ska ha ett mål med natur vistelsen som till 

exempel leta kottar som kan användas sedan, hämta korta och långa pinnar med mera.  

 

5.2 Hur ofta är de ute i naturen? 

 

De olika intervjupersonerna hade olika synpunkter när det gällde hur ofta de var ute i naturen.  

 

Förskola 1 – 1 gång i månaden. Detta på grund av att det hade en bit att gå, så de små orkade  

                        inte gå hela vägen.  

Förskola 2 – Ett par promenader på hela året för att förskolan anser att det har för många barn 

                        att ha ansvar för. Dom menar också precis som förskola tre att gården är  

                        tillräckligt, och att dom små behöver upptäcka sin närmiljö först.  

Förskola 3 – Inte i behov av det, de menar att gården är tillräckligt att upptäcka för de små  

                        och att behov av att gå utanför inte finns.  

Förskola 4 – 1 gång i veckan + skog inne på gården.  

Förskola 5 – 4 gånger per termin. De vill gå iväg mer men förskolan är väldigt ny öppnad så 

                        alla bitar har inte fallit på plats.  

 



 

16 

 

Intervjupersonerna upplever att stora barngrupper och för lite personal spelar stor roll i hur 

ofta man går till skogen. En av intervjupersonerna nämner att rädslan för att tappa bort barn 

finns, en annan intervjuperson menar att har man för stora barngrupper kan man alltid dela på 

gruppen.  

Tre av sex intervjupersoner menar att stora barngrupper är den främsta anledningen till varför 

man inte går ut i naturen oftare. Två av sex intervjupersoner menar också på att stora 

barngrupper är ett växande problem, man vill ha in allt fler och fler barn i förskolorna, men 

personal antalet ökar inte. Detta gör att aktiviteter utanför förskole gården minskar då det är 

för mycket barn att ha koll på och det blir också svårt att se till alla barnens behov och 

önskemål när det är för många.  

 

 

En fråga som ställdes till en av intervjupersonerna som följd fråga var ifall pedagogernas 

inställning spelade roll på hinder som försvårar möjligheten att vara i skogen. 

Intervjupersonen uttryckte sig på följande vis: 

 

Absolut! Barnen är ju inte olika om man säger så, eller barn är ju olika men jag 

menar dom är inte så olika så det inte skulle fungera med en barngrupp på ett annat 

ställe, utan det är helt klart inställningen. (Förskola 4b) 

 

5.3 Vad anser pedagogerna att naturvistelse har för inverkan på barnens motoriska 

utveckling? 

 

Samtliga intervjupersoner är överens om att skogens fördelar är att många. De alla nämner om 

skogens ojämnheter och att dessa kan man inte uppnå på gården. Förskola fem och ett berättar 

att motorisk träning kan man få överallt men bäst i skogen, just på grund av dess ojämnheter 

och begränsade möjligheter. Förskola ett nämner också att själva upplevelsen man får med i 

skogen är heller inte uppnåbar på förskolans gård.  

Alla intervjupersoner är alltså överens om att naturen är den bästa miljön för barns motoriska 

utveckling och att barnen är mer friska och har lättare för att koncentrera sig när de har varit 

ute och rört på dig i naturen.  

 

När det kommer till nackdelar med skogen är samtliga intervjupersoner med undantag från en 

eniga att nackdelar med skogen inte finns. De menar att återigen är det förhållningssätt och 

inställning som spelar roll, man kan skada sig minst lika mycket i skogen som på förskolans 

gård. En av intervjupersonerna nämner också att ska man lära barnen att inte se hinder utan att 

man ska se möjligheter ska man som pedagog agera likadant.  

Den intervjuperson som uttrycker nackdelar med skogen, anser att skadorna är fler i skog och 

natur samt att det är svårt för de allra minsta att gå där.  

 

Visst kan det hända mer i en skog, den är ju inte tillrätta lagd. På det viset kan det ju 

vara det. Sen för det allra minsta kan det vara lite väl svårt, men det finns ju det kan 

väll vara lite mer att man gör sig illa. (Förskola 2)  
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Intervjupersonen på förskola tre nämnde också att skogen kan ses på olika sett beroende på 

vilket ursprung vi har. Hon menar att för barn som kommer ifrån andra länder kan skogen 

vara en farlig plats. Hon berättar att barnen kan förknippa skogen med till exempel krig, på 

grund av detta känner dessa barnen en otrygghet och rädsla inför att gå till skogen.  

 

5.4 Hur medvetna är pedagogerna om forskningen kring barns motoriska utveckling 

kopplat till naturmiljön?  

 

Samtliga intervjupersoner är eniga om att kunskapen om motorik hänger ihop med olika 

faktorer. Det finns med och hos vissa sitter det i ryggmärgen, dock menar respondenterna att 

förståelsen är olika hos olika pedagoger. De är enbart hos två av förskolorna som det 

diskuteras kring ämnet.  

 

En fråga som ställdes under intervjuan var ifall de var medvetna och såg hos deras barn att 

den sociala utvecklingen påverkas av den motoriska utvecklingen. Samtliga intervjupersoner 

med undantag av en menar att de såg såg detta hos sina barn och alla var medvetna om att det 

sociala hängde ihop med det motoriska. Detta speglas av detta uttlande: 

 

Barn som kan röra sig fritt kan ju ha ett annat samspel med andra barn. Har du 

svårare att gå och röra dig då är du mer hänvisad till vart jag släpper ner dig till 

exempel i vilket sammanhang i den här sandlådan till dom barnen. Kan du rör på dig 

själv väljer du dina sociala kontakter själv det gör du inte riktigt om du inte är 

motorisk. (Förskola 3)  

En annan intervjuperson stärker detta, hon menade att desto mer kontroll man har på kroppen 

desto mindre konflikter blir det, man springer inte på någon eller ramlar inte på andra, man 

känner av avstånd. Detta är också en del av det sociala.  

Den intervjuperson som var tveksam till detta menade på att hon såg de enbart hos de äldre 

barnen och inte hos dom små. 

 

En annan fråga som ställdes var ifall det var medvetna om att ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning kan leda till bättre koncentrations och inlärningsförmåga. 

Samtliga intervjupersoner kunde inte säga att de såg resultat av det i förskolan, utan de flesta 

drog paralleller till sig själva, att sitter man still länge är det svårt att koncentrera sig och då 

behöver kroppen upp och röra på sig eller få lite frisk luft. Intervjuperson på förskola fyra 

nämner att när de märker att barnen har svårt att sitta still brukar de göra lite mini-röris eller 

hoppa på stället för att få ny energi och för att barnen ska koncentrera sig bättre.  
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5.5 Resultat sammanfattning 

Undersökningen visar på att de olika förskolorna spenderar olika mycket tid i naturen eller 

utanför det inhägnande området, detta beror på olika faktorer men mest att de har för mycket 

barn eller för lite personal. Vissa ansåg dock att de små barnen inte hade behov av det som 

erbjöds i naturen utan att det räckte med den närmiljön de redan vistades i. Syftet med natur 

vistelsen var den samma hos samtliga intervjupersoner, de flesta ansåg också att målet var 

utifrån barnens intresse och att det kunde ändras under resans gång. Den som inte instämde 

med detta menade på att målet skulle vara bestämt innan.  

Samtliga förskolor anser att de arbetar bra med målet från läroplanen som togs upp under 

intervjun. De anser att målet från läroplanen sitter i ryggmärgen och att det är en naturlig del 

av verksamheten. Dock är ämnet motorik inget som diskuteras speciellt mycket i 

verksamheterna.  

Undersökningen visar också på att förskolorna är överens om de positiva effekter samt 

fördelar som skogen har med sig för den motoriska utvecklingen. När det gäller nackdelarna 

är det lite olika meningar, en del menar på att det är inställningen som spelar roll och vissa 

menar på att i skogen finns det större risk för skador än vad det finns på den vanliga gården.  
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6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

I denna undersökning har jag använt mig av intervjuer som metod för att söka svar på mina 

frågeställningar som lyder:  

1. Hur använder sig förskolepersonal av naturen i den pedagogiska verksamheten?  

2. Vad har naturvistelse har för inverkan på barnens motoriska utveckling? 

3. Hur medvetna är pedagogerna om forskningen kring barns motoriska utveckling kopp-

lat till naturmiljön? 

Lantz (2013) beskriver att när en utmanande uppgift som att intervjua antas brukar en viss 

nervositet kännas av, och i vissa fall är det detta som ger kraft och hjälper oss att fokusera. 

Om nervositeten blir allt för stor finns inte tillgång till intellektet och kraft till reflektion kring 

uppgiften. Jag kan känna att i undersökningen skulle jag har gjort en eller flera prov intervjuer 

innan den riktiga intervjun, just för att få bort nervositeten samt träna in frågorna så man fick 

ett flyt.  

Johansson och Svedner (2006) nämner att det finns en risk att den som intervjuar påverkar 

den som intervjuas med sitt kroppsspråk, åsikter samt värderingar. Detta har jag försökt att 

undvika så mycket som möjligt genom att ha lyssnat noga, väntat tills de pratat klart och inte 

blandat in några egna åsikter eller värderingar. Enbart ställt lämpliga följ frågor.  

Genom att intervjuerna spelades in var det lättare att fokusera på det som berättades, det fanns 

mer tid till att verkligen ta in det som berättades och följd frågor kunde ställas.  

Något som kunde gjorts annorlunda var att förskolorna som valdes ut kunde varit från olika 

kommuner. Utifrån detta hade jämförelser kommuner emellan gjorts.  

Ett annat exempel skulle kunna vara att intervjua helt ny examinerade förskollärare som 

jobbat cirka ett år i verksamheten, detta för att få svar på ifall det är någon skillnad mellan 

åldrar, då de som intervjuades i denna undersökning hade jobbat åtta år eller mer i 

verksamheten. Hade dom ny examinerade haft en annan syn på små barns motoriska 

utveckling? 

 

 

6.2 Diskussion av resultat  

Resultatet av min undersökning visar att pedagogerna har lagt olika stor fokus på att vistas i 

naturen med små barn. Detta beror dels på att de anser att små barn inte har behov av de som 

finns i naturmiljön utan att närmiljön räcker för de små. Dock säger Ellneby (2003) att barn 

som vistas mycket i naturen får ett bättre rörelsemönster, blir bättre på att leka och umgås med 

sina kamrater än barn som är inomhus och vistas på trånga ytor. Även Löfdahl, Segerblom 

och Wagnsson (2012) nämner att förskole gårdarna inte är så pass utvecklade att de kan möta 

kraven på motorisk stimulerande miljöer, därför är skogen en bra miljö för motorik 

utveckling. Detta går också i linje med Vygotskijs tankar kring att människors aktiviteter alltid 

är situerade, med detta menas att de äger rum i specifika situationer som kulturella kontexter, 
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rum och platser. I detta fall kan man se detta som att det är lättare att lära sig och utvecklas 

motoriskt i de miljöer som erbjuder motorisk stimulans (Strandberg 2006). 

 

En annan faktor är att pedagogerna anser att de har för stora barngrupper och för lite personal 

för att kunna ta sig ut i naturmiljön, rädslan för att tappa bort barn finns och känslan av för 

stort ansvar kommer fram.  

Men finns det ingen möjlighet att dela upp barngruppen? Varför minskar man inte 

barngrupperna eller anställer mer personal? I läroplanen för förskolan står det att:  

 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö 

och i naturmiljö. (Skolverket,2010, s.7). 

Hur ska pedagogerna ha möjlighet till att uppfylla detta mål om barngrupperna är för stora 

och personalen är för få. Eller är det personalens inställning som brister, orkar dom inte gå till 

naturmiljön, är det jobbigt att ta på alla barnen när det är lite kalt? Förskola 4b nämner i sin 

intervju att enligt henne är det inställningen som spelar in. 

Absolut! Barnen är ju inte olika om man säger så, eller barn är ju olika men jag 

menar dom är inte så olika så det inte skulle fungera med en barngrupp på ett annat 

ställe, utan det är helt klart inställningen. (Förskola 4b) 

 

Den tidigare forskningen säger att terrängen i naturen är oftast mer varierande än vad många 

förskole gårdar kan erbjuda barnen. Om barnen vistas mer i naturen får de generellt sett bättre 

motorik, då barnen rör sig i ojämn terräng (Granberg, 2000). Detta håller respondenterna med 

om. De anser att naturens fördelar är många, de alla nämner ojämnheterna och att dessa inte 

kan uppnås på gården. Förskola fem berättar att motorisk träning kan du få överallt men allra 

bäst i naturen.  

Om nu förskolorna anser att fördelarna med naturen är många och att det bidrar till exempel 

till bättre hälsa och bra motorisk utveckling hur kommer det sig av två av förskolorna pratar 

emot sig själva och berättar att de anser att små barn bara behöver sin närmiljö. Är det bara på 

grund av att de är små barn? Eller är det återigen inställningen som spelar in, att det är för 

jobbigt att gå iväg med dom små? Att det kanske tar lite längre tid?  

 

Denna undersökning visar också att pedagogernas medvetenhet om forskning kring barns 

motoriska utveckling kopplat till naturmiljö är medelmåttig. Det är enbart två av 

respondenterna som diskuterar kring ämnet. De andra menar att förståelsen för forskning och 

motorik är väldigt olika från individ till individ.   

 

Dock när frågan om ifall de tror att olika faktorer hänger ihop med de motoriska så håller 

samtliga respondenter med. Resultatet visar att pedagogerna är medvetna om att den 

motoriska utvecklingen påverkar det sociala samspelet, koncentrationen och 

inlärningsförmågan hos barnen. Detta ligger i linje med de som Dessen (1990) menar med en 

helhetssyn på utveckling. Med detta menas att varje område påverkar utvecklingen inom de 

andra områdena.(Se figur 1.1 s.8)  
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7 Slutsats 
 

Utifrån denna undersökning med syftet att ta reda på:  

- pedagogernas syn på barns motoriska utveckling med inriktning till naturmiljö 

- Om pedagogerna är medvetna om forskningen kring barns motoriska utveckling med 

inriktning på naturmiljön. 

 

Dras följande slutsats att pedagogerna är olika mycket ute i naturen då det finns vissa faktorer 

som spelar in, stora barngrupper och för lite personal är huvudfaktorerna. Pedagogerna är 

medvetna om att naturen är bra för den motoriska utvecklingen och att barnen blir friskare och 

risken för skador och problem längre fram minskar.  

Pedagogerna är medvetna om forskningen till en viss grad, de berättar att det inte är något 

som diskuteras och att medvetenheten är olika från pedagog till pedagog. Däremot när 

forskningens nämns under intervjun känner de igen de och de känner sig mer medvetna.  

Jag anser att utifrån undersökningens resultat behövs det en högre medvetenhet från 

pedagogerna kring ämnet motorik. För att detta ska ske kan ett större fokus läggas kring 

ämnet motorik och diskutera detta mer med arbetslaget. Pedagogerna behöver också vara mer 

samspelta i arbetslaget för att inställning inte ska spela in ifall man går till naturen eller inte. 

Som tidigare nämnts ska enligt läroplanen utomhusvistelse ske i både planerad miljö och 

naturmiljö.  

 

7.1 Vidare forskning 

Vidare forskning inom ämnet skulle vara att jämföra kommunerna emellan, eller att undersöka 

pedagogers syn på barns motoriska utveckling med inriktning till naturmiljö i de högre 

åldrarna och då jämföra en förskola med en ur och skur förskola och se ifall skillnader finns.  
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Bilagor 

 
Bilaga 1 intervjuguide 

 

Intervjuguide  

Datum:  

Förskola 1   Förskola 2           Förskola 3             Förskola 4              Förskola 5  

1-3 års avdelning 3-5 års avdelning   

Förskollärare eller barnskötare:  

Ålder:  

Kön:  

Antal år i verksamheten:  

1. Vad innebär begreppet motorik för dig?  

 

2. Hur arbetar ni med den motoriska utvecklingen på förskolan? 

 

3. Hur anser ni att ni uppfyller målen från lpfö om motorik? (Ta med målet till intervjun) 

 

4. Hur ofta är ni i skogen/naturen (dvs ej uppbyggd miljö tex förskolegården/lekparker) med bar-

nen? 

 

5. Vilket syfte/mål har ni med skogvistelsen? 

 

6. Vilka möjligheter respektive hinder utökar/försvårar möjligheterna att vara skogen?  

 

7. Vad anser du att skogen har för fördelar (även positiva effekter) för den motoriska utveckl-

ingen? 

 

8. Vad anser du att skogen har för nackdelar (även negativa effekter)för den motoriska utveckl-

ingen?  

 

9. Vad tror du skiljer den vanliga gården från skogen när det gäller motoriken? 

 

10. Är ni på förskolan medvetna om vad forskningen säger om barnens motoriska utveckling 

kopplat till skog och natur /utevistelse? Pratar ni något om det? 

 

11. Forskningen säger att barnen motoriska utveckling hänger ihop med olika faktorer, som t.ex. 

menar forskningen på att den sociala utveckligen påverkas av den motoriska utveckling, är 

detta något du ser hos era barn? 
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12. Likaså pekar forskningen exempelvis på att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning kan leda 

till bättre koncentration – och inlärningsförmåga hos barnen.  Är det något du har erfarenhet 

av ? 

 

Bilaga 2 samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett 
Mitt namn är Mikaela Wedin och jag läser till förskollärare på distansprogramet från 

Karlstads universitet. Jag är inne på min sjätte termin av sju och det har nu blivit dags för mig 

att skriva examensarbete.  

Syftet med min studie är att undersöka barns motoriska utveckling med inriktning till 

naturmiljö, samt pedagogernas uppfattningar i relation till aktuell forskning. Denna studie är 

relevant då den visar på hur pedagogerna ser på barns motoriska utveckling samt hur de 

jobbar med det i verksamheten tillsamans med läroplanen.  

Du medger samtycke att delta i denna studie genom att skriva på 

denna blankett. Du känner att du förstår syftet med undersökningen 

och du har vetskapen om att medverkan är frivillig och att du när som 

helst kan avbryta intervjun. Din medverkan är anonym och du är 

medveten om att all datainsamling endast används till denna studie 

och att datan förstörs när arbetet är färdigställdt.  

 

Ort och datum: 

 

 

Respondenten/intervjupersonen: 

 

 

 

Intervjuare: 
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