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Abstract 

A good possibility for movement and conscious motor training creates opportunities for chil-
dren to develop motor skills, which can lead to better school performance. Previous research 
shows that today's sedentary activities such as TV, tablets and computers etc. have negative 
impact on health and may lead to a variety of adverse health effects. This study focuses on 
finding out what grade of awareness, vision and knowledge preschool teachers have about 
child motor development, and how they work to stimulate the children in pre-school so that 
they develop good motor skills. The method used in the study is semi-structured interviews 
with six pre-school teachers. Their answers will be processed in the results and analysis sec-
tion of the work. Previous research has shown that motor training at an early age gives good 
health and good opportunities for cognitive learning. Motor skills are considered pertinent in 
order to develop both social skills and a good self-esteem. The results of this study show that 
there are big differences between the various pre-schools and much depends on the pre-school 
teachers level of ambition and interest in the development of motor skills. It appears that some 
of the teachers are working actively and consciously with motor exercises, while others be-
lieve that children automatically get a lot of motor skill training in preschool through, for in-
stance, the preschool playground. The pre-school playground and the forest were pointed out 
as important sites for motor training by many of the preschool teachers. It also reveals that 
several pre-school teachers believe that the knowledge of motor skills in pre-schools is small. 
In the last part of this study the results are discussed in relation to previous research. 
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Sammanfattning 
 
Goda möjligheter till rörelse och medveten motorisk träning skapar goda möjligheter för barn 
att utveckla motoriska färdigheter, vilket kan leda till bättre skolprestationer. Forskning visar 
att dagens stillasittande aktiviteter så som tv, surfplattor och datorer m.m. har negativ 
inverkan på hälsan och kan leda till en rad olika negativa hälsoeffekter. Denna studie 
fokuserar på pedagogers medvetenhet, syn och kunskap angående barns motoriska utveckling 
samt hur de arbetar för att stimulera förskolebarnen till att utveckla goda motoriska 
färdigheter. Metoden som använts i undersökningen är semistrukturerade intervjuer med sex 
stycken förskollärare. Deras svar har behandlats i studiens i resultat- och analysdel. Tidigare 
forskning har visat att motorisk träning i tidig ålder ger en god hälsa och bra förutsättningar 
för kognitiv inlärning. Motoriken anses ha betydelse får såväl motoriska som sociala 
färdigheter samt en god självkänsla. Resultatet i den här studien visar att det skiljer sig ganska 
mycket mellan de olika förskolorna och att mycket hänger på pedagogens ambitionsnivå och 
intresse för just motorisk utveckling. Det framkommer att några av pedagogerna jobbar aktivt 
och medvetet med motoriska övningar, medan andra anser att barnen automatiskt får mycket 
motorisk träning på förskolan genom exempelvis utegården. Förskolegården och skogen lyfts 
fram som betydelsefulla platser för motorisk träning enligt många av förskollärarna. Det 
framkommer även att flera utav förskollärarna anser att det finns för lite kunskap kring ämnet 
motorik i förskolan. I den här studiens diskussionsdel diskuteras resultatet i förhållande till 
tidigare forskning. 
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Inledning 
 
Många barn spenderar en stor del av sin vakna tid på förskolan idag. Samtidigt kommer det 
många rapporter om att barn ägnar mer tid åt stillasittande aktiviteter vilket kan leda till 
övervikt och ohälsa. Förskolan är en central del av barns utveckling, och eftersom många barn 
spenderar en stor del av sin tid på förskolan är det viktigt att vi hjälper dem att träna sina 
motoriska färdigheter och uppmuntrar dem till att röra på sig. Samtidigt har barn ett stort 
behov av rörelse och fysisk aktivitet. Motorisk träning i tidig ålder kan leda till ökat 
självförtroende, koncentrationsförmåga och även till viss del inlärningsförmåga (Ericsson 
2003). 
 

Utifrån detta har tankar väckts hos mig kring hur det ser ut i förskolan idag, om pedagogerna 
jobbar aktivt och medvetet med motorisk träning ute i förskolorna. Vad gör pedagogerna ute i 
verksamheten för att tillgodose barns rörelsebehov och ge dem möjligheter till motorisk trä-
ning? I läroplanen står det att “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt förståelsen av att värna om sin hälsa och 
sitt välbefinnande” (Skolverket 2010, s.10). Har pedagogerna någon kunskap om detta och 
hur ser de på barns motoriska utveckling och träning? 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna i förskolan arbetar för att främja barns 
motoriska utveckling, samt vilken medvetenhet som finns kring ämnet. 
 

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

ñ Vad vet pedagogerna om motorikens betydelse för barns utveckling?  

ñ Har pedagogerna medvetna aktiviteter som främjar barns motoriska utveckling?  
ñ Hur används utom-/inomhusmiljön för att främja barns motoriska utveckling?   
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning samt centrala begrepp som är relevanta för 
studien. Här beskrivs de teoretiska utgångspunkter som den här studien vilar på. 
 
Rörelse och motorik är en mycket viktig del i vardagen. Speciellt då mer och mer teknisk 
utrustning idag skapar stillasittande aktiviteter för barnen. Barns motoriska utveckling 
behöver stimulans och det är därför viktigt att de får ha mycket lek och rörelseaktiviter i 
förskolan, vilket främjar deras utveckling av självuppfattning (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 
2012). Enligt Osnes, m.fl. (2012) är pedagogens inställning till fysisk aktivitet och motorisk 
träning en viktig faktor. ”Attityder och egna erfarenheter har betydelse för insikten om hur 
viktigt det är att barn får goda motoriska upplevelser och därmed en känsla av att behärska sin 
kropp” (Osnes m.fl. 2012, s.9). Den motoriska utvecklingen finns också med som en del i 
läroplanen för förskolan där det står 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 är alltså av stor vikt att man 
i förskolan skapar goda möjligheter för fysisk aktivitet som tillgodoser barnens behov av 
rörelse. En allsidig rörelseerfarenhet är viktig för barnens totala utveckling (Grindberg & 
Jagtøien, 2000).   

 

Begrepp 
 
Motorik 
Motorik omfattar allt som har med rörelse att göra (Sigmundsson & Vorland, Pedersen).  
”Motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera 
våra kroppsliga rörelser” (Jagtøien, Hansen, & Annerstedt, 2002, s.60). Motoriken är ett 
resultat av hur kroppens olika delar samspelar med varandra (Jagtøien m.fl. 2002). 
 
Motorisk utveckling 
Motorisk utveckling definieras som förändrat motoriskt beteende över tid. (Sigmundsson & 
Vorland, Pedersen, 2000). Man beskriver vanligtvis förändringen i förhållande till ålder eller 
färdighetsnivå. Det kan alltså både gälla nya färdigheter, men också utvecklingen av redan 
utvecklade färdigheter. (Jagtøien m.fl. 2002). 
 
Motorisk inlärning 
Motorisk inlärning omfattar olika processer som med övning och erfarenhet leder till 
permanenta förändringar i utförandet av motoriska färdigheter (Jagtøien m.fl. 2002). 
 
Motorisk träning 
För att barn ska kunna lära sig en viss rörelse krävs det träning. Olika former av fysisk 
aktivitet är en förutsättning för detta (Jagtøien m.fl. 2002). Barnet utforskar och 
experimenterar med hjälp av rörelser och lär sig på så sätt bemästra sin kropp och få 
förtroende för sig själv och andra. (ibid). 
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Grov- och finmotorik 
Sigmundsson & Vorland, Pedersen (2000) menar att det inte finns någon tydlig skillnad 
mellan vad grovmotorik och finmotorik är. Ofta beskrivs grovmotorik som färdigheter som de 
som involverar stora muskler eller muskelgrupper och finmotorik beskrivs som färdigheter 
som involverar små muskelgrupper, samt kräver hög precision (Sigmundsson & Vorland, 
Pedersen, 2000). 
 

Forskning och kunskapsplattform 
Det börjar komma allt mer forskning inom området motorik och vad det har för betydelse för 
barnen i förskole- och skolåldern. Nedan följer en sammanställning av tidigare forskning och 
kunskap inom området. 
 

Motorik, fysisk aktivitet och inlärning 
Jagtøien m.fl. (2002) menar att fysisk aktivitet är en förutsättning för utveckling och lärande. 
Barnet lär sig att bemästra olika situationer och utvecklar därmed självförtroende och 
självkännedom. (ibid). Vidare skriver Jagtøien m.fl. (2002) att fysisk aktivitet ger lust och 
energi till att både läsa och fortsätta vara fysiskt aktiva. De berättar också att det inte finns 
några vetenskapliga belägg för att motorik och intellektuell förmåga skulle ha ett direkt 
samband. Men man har sett att det kan finnas indirekta samband och menar då att ”en allsidig 
och rätt bedriven motorisk träning har stor betydelse för hur barn upplever sig själva och sin 
kropp, vilket ger positiva effekter på barnens självförtroende och självkänsla” (Jagtøien m.fl. 
2002, s.123). Detta i sin tur menar Jagtøien m.fl. (2002) leder till ökade förutsättningar för 
barns välmående och lust att tillgodogöra sig undervisningen. Även Ericsson (2005) beskriver 
att utvecklingen av självförtroende och självbild som barnen tillgodogör sig via motorisk 
träning kan påverka förutsättningarna för kognitiv inlärning. Ericsson (2005) skriver att 
”forskning har visat att ett av fem förskolebarn är försenat i sin utveckling av en eller flera 
grundläggande rörelsefärdigheter” (Ericsson, 2005, s.33). Detta menar hon är ett tecken på att 
många barn inte får tillräckligt med stimulans eller möjlighet att träna sina rörelsefärdigheter 
så att de blir automatiserade. Ericsson (2005) hänvisar till Norges Social- och 
hälsodepartement som redovisar i sin forskning att barns motoriska utveckling är beroende av 
stimulering och träning. Vidare skriver Ericsson (2005) att flera studier visar att en del barn 
med motoriska svårigheter och brister också ofta har koncentrationssvårigheter.  
 
Nyberg (2014) menar att den fysiska aktiviteten och lärande och utveckling av rörelser 
hamnar i skuggan av teoretiseringens ljus. I sin studie ser Nyberg (2014) rörelsehandlingar 
och mentala färdigheter som integrerade och inte som åtskilda. Vidare skriver hon om 
rörelseförmåga som det kunnande som utvecklas då man lär sig att behärska rörelser. Nyberg 
(2014) menar också att det krävs ett pedagogiskt engagemang för att eleverna ska få möjlighet 
att träna och erfara olika rörelser. Ericsson och Karlssons (2012) har gjort en nioårig 
inventionsstudie som visar att barn med en låg grad av fysisk aktivitet under dagen inte 
utvecklar tillräckliga motoriska färdigheter vilket kan leda till hälsoproblem och brist på 
kondition men även till osäkra akademiska prestationer. Bland de som ingått i studien och haft 
daglig fysisk aktivitet fanns endast 7 procent som hade motoriska brister medan det var 47 
procent bland de som endast haft fysisk aktivitet två gånger i veckan. Vidare tar Ericsson och 
Karlsson (2012) upp vikten av att ha tillräckligt med fysisk aktivitet redan i tidig ålder, för att 
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lättare upptäcka barn med nedsatt motorik och tidigt kunna hjälpa dem med träning som är 
individuellt anpassad. I studiens resultat framkommer att daglig fysisk aktivitet under längre 
tid kan förbättra skolprestationer. (ibid). 
 

Rörelse och hälsa 
I rapporten ”Fetma hos barn – prevention enda realistiska lösningen på problemet” skriver 
Perlhagen, Flodmark och Hernell (2007) om hur viktig den fysiska aktiviteten är för barns 
utveckling och att fysisk aktivitet även bidrar till välbefinnande, benhälsa och rörlighet. De 
poängterar också vikten av fysisk aktivitet för att barnen ska utveckla motoriska och sociala 
färdigheter. Vidare tar de upp förskolans utemiljö och menar att utformningen av gården har 
stor betydelse för barns lek och fysiska aktivitet. Samt att daglig fysisk aktivitet måste 
prioriteras och vara en naturlig del i verksamheten. (ibid). Eriksson (2004) berättar att man 
vid Bunkefloprojektet gjort motorikobservationer som visar att bara 43 procent av eleverna 
som började skolan inte hade så god motorik som förväntas av barn i 6-7års åldern. Vidare 
talar hon om tid och rum för barnen att träna sin motorik och ställer frågorna ”finns det 
tillräckligt stora ytor där barn får springa, hoppa och klättra? Och finns det tid för barn att leka 
färdigt? Hur små ytor ”förvarar” vi våra barn på i förskola och skola? Var går gränsen för när 
bristande utrymme får negativa effekter för barns motoriska utveckling?” (Ericsson, 2005, 
s.123). Ericsson (2004) berättar i sin rapport att tidigare forskning och även resultaten från 
Bunkefloprojektet visar att många av de barn som har motoriska brister har svårare att klara 
av skolan. Forskningen visar också på att om man ökar den fysiska aktiviteten och har 
medveten motorisk träning i skolan så kan skolprestationerna förbättras. Ericsson (2005) 
menar att grundläggande motoriska färdigheter förbättras med ökat blodflöde och en höjd 
vakenhetsgrad i hjärnan vilket mycket väl kan resultera i förbättringar i psykologiska 
funktioner så som motivation, självkänsla och kommunikation. Med detta synsätt är det 
mycket tänkbart att man med motorisk träning får färre störningar på grund av bristande 
motoriska färdigheter och därför även bättre koncentrationsförmåga och förutsättningar för 
lärande. (ibid). Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) menar att barns motoriska utveckling 
kan ha betydelse för såväl självuppfattning som för att kunna delta i lekar med andra, och 
även för den psykologiska utvecklingen.  

 

Miljöns betydelse för motorisk stimulans 
Faskunger (2007) skriver i sin kunskapssammanställning om hur den byggda miljön påverkar 
fysiskt aktivitet. Han menar att energiförbrukningen hos barn har minskat över tid och att 
stillasittande aktiviteter har ökat på senare år, vilket även har lett till en ökad polarisering 
mellan barn med olika livsstilar. Ett bevis på detta är skolundersökningen av barns hälsovanor 
som gjorts av statens folkhälsoinstitut, som visar att stillasittande aktiviteter har ökat, men 
även att rörelseaktiviteter har ökat i vissa grupper. Exempelvis har barn med välutbildade 
föräldrar och barn från socioekonomisk stark bakgrund visat sig vara mer aktiva när det gäller 
träning och motion. (ibid). Även Ericsson (2004) berättar i sin artikel om att det finns 
forskning som visar på ökad klyfta mellan fysiskt aktiva och fysiskt passiva barn. Williams, 
Pfeiffer, O’Neill, Dowda, McIver, Brown och Pate (2008) fann i sin studie att barn med bättre 
motoriska färdigheter ägnade mer tid till fysisk aktivitet och mindre till stillasittande aktivitet 
än barn med mindre utvecklad motoriska färdigheter. ”Bevis från studien stödjer påståendet 



 

6 
 

att nivån av motorisk prestation kan vara en viktig faktor för att främja en fysisk aktivitet hos 
förskolebarn” (Williams m.fl. 2008, s.1425). 
 
Forskning visar även att leken har stor betydelse i barns vardag, det ger dem glädje, minskar 
stress och stärker deras motivation att vilja lära sig nya saker (Faskunger, 2007). Vidare me-
nar Faskunger (2007) att barns grundläggande behov blivit försummat av exempelvis pedago-
ger, samhällsplanerare och administratörer. Han skriver att det under 1960- och 70-talet fanns 
mer intresse för att skapa attraktiva utemiljöer för att tillgodose barns fysiska behov, och att 
det idag inte är ovanligt att förskolor helt saknar en förskolegård. När man i en rad olika stu-
dier har undersökt betydelsen av en väl utformad utemiljö har man kommit fram till att den 
har stor betydelse och för med sig en rad positiva effekter på barn. En väl utformad förskole-
gård ger positiv påverkan på barns motoriska utveckling, stress, förbättrad hälsa, välbefin-
nande, koncentration, inlärning och social kompetens med mera. (ibid). Även Ericsson m.fl. 
(2009) berättar att det finns forskning som gjorts under senaste tio åren som visar på att ute-
miljön är viktig för barns motoriska utveckling och att det i sin tur är viktigt för att barnen ska 
utveckla en god självkänsla samt förmåga till lek och socialt samspel. 

”Barnen behöver ytor för sina fria aktiviteter som fantasilekar och spontant boll   
spel. De unga har stort rörelsebehov som behöver få utlopp för att inte individerna 
skall hämmas i sin utveckling motoriskt, men även socialt och kognitivt. De behöver 
få ta i anspråk sin närmiljö, sätta sina avtryck, spela fotboll, träffas. Önskvärt vore, en-
ligt tidigare redovisade forskningsresultat, att det på varje förskolegård och på varje 
skolgård fanns goda möjligheter att springa, hoppa, klättra, gunga, snurra, rulla, åla, 
krypa och balansera” (Ericsson m.fl. 2009, s.15). 

 
Ericsson m.fl. (2009) berättar att det finns studier som visat att förskolegårdar med mycket 
naturinslag som ex. träd, buskar och kuperad terräng stimulerar barns rörelse och spontana 
fysiska aktivitet. En förskolegård som är trång och saknar dessa inslag är inte lika effektiv vid 
motorisk träning. Har man däremot en gård med dessa inslag visar forskning dels att man är 
ute mer, men också att barnen utvecklar bättre balans, styrka, koordination och koncentrat-
ionsförmåga. Om brister finns i barnens utemiljö som hämmar deras motoriska utveckling kan 
detta begränsa deras utveckling senare i livet. (ibid). Det finns enligt Ericsson m.fl. (2009) 
flera studier som visar att de barn som har otränad motorik behöver tillfällen att öva de grov-
motoriska grundfärdigheterna för att ha möjlighet att träna sina motoriska färdigheter. De mo-
toriska bristerna är i regel inte något som går över av sig själv utan det kräver extra motorisk 
stimulering/träning. Om inte barnet får detta kan de motoriska problemen kvarstå långt upp 
genom skolåren. Det finns även forskning som tyder på att den motoriska förmågan behöver 
underhållas för att inte balans- och koordinationsförmågan ska försämras. (ibid). Ericsson och 
Karlsson (2012) menar att motoriska brister kan ha negativ effekt på självkänslan, vilken i sin 
tur ger en underlägsenhet i leksituationer vilket kan påverka barnens motivation, kommuni-
kation och sociala kompetens. 
 
Ericssons (2005) tar upp spontana aktiviteter som att klättra i ett träd, balansera på en stock 
eller hoppa över ett dike som en viktig del i barns motoriska träning. Den spontana 
rörelseaktiviteten bör enligt Ericsson (2005) uppmuntras av förskolepersonalen för att ge 
barnen den spontana motoriska träningen. Hon lägger även stor vikt vid att ha planerade 
motoriska aktiviteter för att låta barnen öva på och lära sig motoriska färdigheter. Hon betonar 
att detta är speciellt av vikt för de barn som annars inte självmant tar initiativ att testa sina 
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motoriska färdigheter. (ibid). Vidare menar Ericsson (2005) att det behövs 
kompetensutveckling inom förskola och skola gällande motorisk träning, samt att personalen 
själva kan behöva uppleva rörelseglädje för att lättare förmedla denna känsla till barnen. I 
resultatet av hennes studie framkommer att både grovmotorik, koncentrationsförmåga och 
skolprestationer förbättras med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. (ibid). 
 
 

Teoretiska utgångspunkter 
Här presenteras den teoretisk utgångspunkt som den undersökningen grundar sig på. 

Psykomotorisk teori 
I den psykomotoriska teorin ses kroppen som en central faktor i utvecklings-, uppfostrings 
och lärprocesser (Osnes m.fl. 2012). Som grund för vetenskapliga metoder finns en helhetssyn 
på människan både när det gäller teori och praktik. Centralt i denna teori är kroppsliga erfa-
renheter av rum och material, samt upplevelsen av att vara i rörelse. I något som kallas för den 
motoriska cirkeln visar man på hur ömsesidig växelverkan sker ”mellan personen, personens 
varseblivning, de rörelser hon utför och den fysiska och sociala miljön som hon befinner sig 
i” (Osnes m.fl. 2012, s.109). Detta är en dominerande syn inom psykomotorisk teori och man 
menar på att alla dessa faktorer påverkar varandra vilket i sin tur har betydelse för hur olika 
rörelser utförs. Vidare talar man inom psykomotorisk teori om fem växelverkningar som på-
verkar våra rörelser och upplevelser: sensomotorisk, psykomotorisk, psykosocial, psykofysisk 
och psykofysiologisk. (ibid). 
 
Sensomotorisk växelverkan 
Sensomotorisk växelverkan innebär att man kan registrera en aktivitet som man studerar i 
samma hjärncentrum som den som utför aktiviteten utan att man själv utför den (Osnes m.fl. 
2012). En neuromuskulär aktivering sker hos observatören som leder till att observatören re-
gistrerar detta i samma hjärncentrum utan att själv utföra handlingen. Detta kallas för spegel-
neutroner. Ett genetiskt underlag finns som gör det möjligt att genom imitation lära sig moto-
riska färdigheter. Dock är inte inlärning av rörelse genetiskt i den meningen att motoriska 
färdigheter utvecklas och mognar av sig själva, utan här behövs det yttre stimulans. (ibid). 

Psykomotorisk växelverkan 
Psykomotorisk växelverkan är att det psykiska tillståndet hos en person kan inverka på hur en 
rörelse utförs” (Osnes m.fl. 2012, s.110). Om personen vid utförandet av t.ex. balansgång 
känner sig osäker, ängslig eller stressad kan detta påverka utförandet av handlingen och leda 
till att personen inte lyckas. Det finns också en annan sida där denna växelverkan har en om-
vänd effekt, alltså en lugnande effekt på personen. Om barnet är stressat oroligt eller ängsligt 
kan kroppslig lek få det att glömma detta och slappna av och bli på bättre humör. (ibid). 
 
Psykosocial växelverkan 
Psykosocial växelverkan handlar om hur personer påverkar varandra i en gemenskap (Osnes 
m.fl. 2012). I en trygg och förstående miljö blir det lättare för barnen att anta olika utmaningar 
medan de i en otrygg miljö där de upplever misstro kan ha svårare och till och med vägra för-
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söka sig på olika aktiviteter. Vilket också kan leda till osäkerhet hos barnen och en upplevelse 
av att inte klara av momentet. (ibid). 

Psykofysisk växelverkan 
Psykofysisk växelverkan handlar om den fysiska miljön och hur den är utformad (Osnes m.fl. 
2012). Vad finns tillgängligt för barnen i miljön? Skillnaden i hur barnen förhåller sig till le-
ken kan ses när man t.ex. kastar boll med ett barn. En boll som är stor och mjuk underlättar 
det för barnet att fånga den, samt att det inte gör ont att få den på sig. (ibid). 

Psykofysiologisk växelverkan 
Psykofysiologisk växelverkan handlar om att ”utförandet av rörelser påverkas av olika fysio-
logiska processer i kroppen” (Osnes m.fl. 2012, s.112). Om man just tränat lårmusklerna kan 
det t.ex. vara ansträngande att springa, man kan få mjölksyra i benen och det känns tungt att 
springa. Genom fysiologiska reaktioner sätter kroppen en gräns för t.ex. hur länge man kan 
springa med maximal intensitet. Genom rörelse eller avspänningsövningar kan också stress 
ångest och depression minskas. (ibid). 

 
  



 

9 
 

Metodologisk ansats och val av metod 
I detta kapitel redogörs valet av metod som tillämpas, samt hur urvalet har gjorts. Här 
presenteras även de informanter som deltagit i undersökningen. Sedan beskrivs studiens 
genomförande och avslutningsvis även etiska hänsynstaganden. 

 

Semistrukturerade intervjuer 
Den metod som använts är intervjuer eftersom att syftet var att ta reda på förskollärarnas 
perspektiv på arbetet med den motoriska utvecklingen. ”En intervju är ett samtal som har en 
struktur och ett syfte” (Kvale, Brinkmann, 2009, s.19). Den valda intervjuformen är 
semistrukturerade intervjuer där man utgår från en intervjuguide (bilaga 4) med färdiga 
frågeställningar, men också har möjlighet att vara flexibel och ställa följdfrågor. Frågorna i 
denna sortens intervju kan vara mer allmänt formulerade än vid en strukturerad intervju 
(Bryman, 2011). I de semistrukturerade intervjuerna är svaren öppna och de som blir 
intervjuade får möjligheten att utveckla sina tankar och idéer kring ämnet. Identiska frågor har 
lagt grunden för varje intervju med möjlighet till följdfrågor. Vid inspelning av intervjuerna 
har en dator använts till inspelning för att kunna hålla fullt fokus under intervjun och inte 
behöva skriva under tiden. De tre valda ämnesområdena under intervjun är; syn på motorisk 
utveckling, medvetenhet kring motorisk utvecklingen och kunskap om motorisk utveckling. 
Detta för att göra det lättare att urskilja och kategorisera respondenternas svar i analys och 
resultat. 
 

Urval  
Urvalet skedde slumpvis där 8st förskolor valdes ut och ett informationsmail (bilaga 2) 
skickades till förskolecheferna. Sedan kontaktades de via telefon för en vidare presentation av 
syfte och försök att få kontakt med förskollärare. För att optimera antalet kandidater till 
intervjun gjordes ett utskick till ytterligare 5 förskolechefer och efter några dagar kom ett par 
svar till. Totalt ledde detta till att sex stycken förskollärare intervjuades. Pedagogerna som 
medverkat i studien är förskollärare mellan 48-59år med allt från 3 ½ - 33 år i verksamheten. 
Alla deltagande är kvinnor, vilket inte är märkligt då yrket domineras av kvinnor. Tre 
förskollärare jobbar på tre olika förskolor inom samma utbildningsenhet. Även två andra 
förskolor ingår i studien. Förskolorna ligger i samma kommun men i olika städer. På en utav 
förskolorna var det två personer som medverkade under intervjutillfället efter deras önskemål. 
Här nedan i tabell 1 följer en presentation av respondenterna. 
 
Tabell 1 presentation av respondenter 
Förskola 1 Förskollärare A 57år varav 25 i yrket 3-4års avdelning 

Förskola 2 Förskollärare B 54år varav 30 år i yrket 3-5års avdelning 

Förskola 3 Förskollärare C 59år varav 33 år i yrket 3-5års avdelning 
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Förskola 4 Förskollärare D 
Förskollärare E 

48år varav 25 år i yrket 
52år varav 31 år i yrket 

1-3års avdelning 
3-5års avdelning 

Förskola 5 Förskollärare F 55år varav 3 1/2år i 
yrket 

3-5års avdelning 

 
 

Genomförande 
Varje intervju ägde rum på respektive förskola i ett enskilt rum där respondenten först blev 
tillfrågad om denne hade läst informationsmailet (bilaga 3) och sedan gavs informationen igen 
angående konfidentialitetskrav, nyttjandekrav, och sekretess. Respondenterna fick skriva på 
en samtyckesblankett (bilaga 1) som även jag skrev under. De fick muntlig information kring 
inspelning av intervjun och syftet med detta, och fick därefter ta ställning till om detta var 
okej för dem. Information gavs kring studiens innehåll, samt att respondenten när som helst 
kan välja att avbryta sin medverkan. Intervjun började med att ta upp respondentens bakgrund 
så som ålder, antal år i yrket och tidigare arbetslivserfarenheter. Därefter fortsatte intervjuerna 
och frågor ställdes utifrån intervjuguiden (bilaga 4) med förutbestämda ämnesområden och 
respondenten fick berätta om verksamheten, samt svara på en del följdfrågor. Intervjun 
avslutades med att respondenten blev tillfrågad om det var någon denne ville tilläga och 
avslutades med att tacka så mycket för att hon ställt upp på den här intervjun. Varje intervju 
tog mellan 20-30minuter. All insamlad data är analyserad utifrån återkommande teman i 
intervjuerna som har bidragit till att informationen delats upp i olika kategorier. Johannsson & 
Svedner (2010) menar att vid bearbetning bör man läsa igenom intervjuerna flera gånger för 
att hitta återkommande teman. Vidare bör man använda sig av olika kategorier för att 
systematisera resultatredovisningen. ”Att skapa kategorier är kärnfunktionen av kvalitativ 
innehållsanalys” (Graneheim & Lundman, 2004, s. 107).  
 

Etiska hänsynstaganden  
Innan intervjun genomfördes fick de som medverkat god information om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gällde för deras deltagande, samt att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2011). Största möjliga konfidentialitet har getts 
kring uppgifter om personer och informationen kan inte komma ut till obehöriga. Alla 
uppgifter behandlas enligt sekretess. Varje pedagog har fyllt i en samtyckesblankett (bilaga 1) 
innan intervju. Det som framkommer under intervjun har enligt nyttjandekravet endast 
använts till det som den medverkade blev informerad om och godkände. (ibid)   
 
Informationskravet uppfylldes när förskolecheferna och pedagogerna blev informerade om 
studien och dess innehåll, först via mail men sedan togs informationen upp igen innan 
intervjun tog start. De som deltar i studien ska enligt forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådets, 2011) få reda på undersökningens syfte, att det är frivilligt att delta och att 
respondenten när som helst kan avsluta sin medverkan. Samt att det insamlade materialet 
endast kommer att användas till denna forskning. (ibid). 
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För att uppfylla samtyckeskravet fick pedagogerna fylla i en samtyckesblankett där de 
godkände att de fått god information om studien och dess innehåll samt att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 
 
För att uppfylla konfidentialitetskravet gavs pedagogerna god information om att det 
insamlade materialet endast skulle studeras av mig och eventuellt min handledare. Vidare 
förvarades alla filer på en plats där obehöriga ej kan komma åt den och efter transkribering 
har ljudfilerna raderats. 
 
För att uppfylla nyttjandekravet fick respondenterna både i informationsbrevet och i samband 
med intervjun information om att allt material som samlats in under intervjun endast kommer 
att användas till det ändamål som i förväg presenterats.  
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Analys och resultat 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare jobbar för att främja barns 
motoriska utveckling. Metoden som valdes i denna undersökning var intervjuer med 
pedagoger för att ta reda på deras kunskap, syn och medvetenhet kring motorisk utveckling i 
förskolan. I den här analys- och resultatdelen kommer resultatet redovisas utifrån ett 
övergripande tema med tillhörande kategorier som framkommit vid sammanställning av 
intervjuerna, detta kopplas till den psykomotoriska teorin. En översikt över de informanter 
som deltagit finns under urval (se tabell 1). Intervjuerna sammanställs under fem kategorier 
som samtliga innehåller element och aspekter kring pedagogens möte med förskolebarns 
motoriska utveckling. Dessa kategorier är: syn på motorisk utveckling och dess betydelse för 
barnen, medvetet lärande och behov av ledande krafter, kunskap och intresse för motorisk 
träning, skogen som motorisk vän, riktade motoriska aktiviteter, motorisk stimulans på 
förskolans gård. Samtliga kategorier diskuteras mot Osnes m.fl. (2012) och den 
psykomotoriska teorin. 
 

Syn på motorisk utveckling och dess betydelse för barnen 
Alla pedagoger i undersökningen ser motorisk träning som viktig för barnen. De benämner på 
lite olika sätt varför det är viktigt. Förskollärare D benämner vikten av att inte bli för 
stillasittande, hon säger att barnen kanske lägger på sig och menar att det är jätteviktigt med 
motorisk träning. Förskollärare F menar att man vet idag att det har jättestor betydelse (med 
betoning på jättestor). Hon benämner att det är viktigt för språket och all inlärning och menar 
att det finns forskning som visar att på detta. Förskollärare C har en annan syn på motorik och 
tror motorisk träning sker automatiskt för vissa barn medan andra behöver mer träning:  
 

För vissa barn tror jag att motorisk träning sker automatiskt, alltså dom gör det i leken och 
dom gör det av sig själva. Och för vissa barn tror jag det är väldigt viktigt att vi har det för att 
dom ska utvecklas ordentligt. En del barn liksom glömmer bort att röra på sig eller vågar inte 
ta utmaningar, att göra saker som dom inte vågar och då kan vi behöva stärka dom i att våga 
göra saker och ge dom knep också att lära sig saker (Förskollärare C). 

Flera av förskollärarna tar upp det här med självförtroende, att behärska sin kropp och att man 
får lättare för inlärning. Detta stödjs väl i den psykomotoriska teorin där kroppen ses som en 
central faktor i utvecklings-, uppfostrings och lärprocesser (Osnes m.fl. 2012). En utav förs-
kollärarna menar att om man lär känna sin kropp och vet var man har den får man också bättre 
självförtroende. Hon menar även att det finns barn som inte vågar och att man då kan behöva 
stärka dem i att våga göra saker. Detta kan relateras till Psykosocial växelverkan som är en del 
i den psykomotoriska teorin och det handlar om hur personer påverkar varandra i en gemen-
skap (Osnes m.fl. 2012). På samma vis relaterar en annan pedagog till självförtroende:  

Jag tycker det är viktigt för barnen. Jag tror att man får bra självförtroende då. Att man därige-
nom lär sig behärska sin kropp och sina rörelser och att man känner att man kan vara med 
(Förskollärare B).  

Vilket stämmer väl med hur Osner m.fl diskuterar att det i en trygg och förstående miljö blir 
det lättare för barnen att anta olika utmaningar medan de i en otrygg miljö där de upplever 
misstro kan ha svårare och till och med vägra försöka sig på olika aktiviteter. Vilket också kan 
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leda till osäkerhet hos barnen och en upplevelse av att inte klara av momentet. (ibid). 
 

Medvetet lärande och behov av ledande krafter 
Förskollärarna har olika bakgrund när det gäller utbildning. En del har enbart läst 
förskollärarprogrammet medan några av förskollärarna har gått på andra kurser och 
föreläsningar utöver sin grundutbildning. Bland annat pratar tre av pedagogerna om något 
som de kallar MTI (Motorik, träning, inlärning). De berättar att en man vid namn Christer i 
Skåne har hållit i denna utbildning och att de fått mycket material och kunskap därifrån. 
Utöver detta nämner de lite olika saker som friluftsfrämjandet, gymnastikförbundet och barn 
och fritidsprogrammets projektarbete som bidragande till deras kunskap. En pedagog berättar 
även att hennes man varit gymnastiklärare och att hon även gått kurser för honom. Hon 
berättar vidare om en profilerad förskola som hon har varit med och startat: 

 
Jag har gått mycket kurser, det var populärt på, ja vad kan det vart, på 80-talet. Motorisk 
träning och inlärning, MTI då och det gick jag jättemycket på, flera kurser och föreläsningar. 
Gymnastikförbundet har haft. Ska saken till säga att jag har en man som är gympalärare, eller 
va, som var mycket inne på det här med motorisk träning och hur viktigt det är för barn med 
deras utveckling och även då inlärningsmässigt då. Så han har också haft kurser som jag har 
gått på. Och sen har jag vart med om att starta en, eller vi hade en förskola där vi profilerade 
oss med rörelse (Förskollärare C). 

 
Förskollärare F berättar att hon inte kan komma på någon speciell utbildning eller bok där hon 
läst om ämnet men menar att hon någonstans snappat upp vikten av motorisk träning och att 
ha kontroll på sin kropp. Hon menar att hon speciellt har fångat upp att motoriken är viktig för 
språket och även för inlärning. Förskollärare E kan inte heller sätta fingret på vad som gett 
henne den kunskap hon har men säger att det kommer från fortbildningar och liknande, samt 
att hon har lärt sig mycket under tiden hon arbetet. En utav förskollärarna i studien nämner 
även barnen och andra pedagoger som en av sina kunskapskällor: 

 
Man har ju läst rätt mycket och så, sen man gick i skolan, sen lär man sig ju av varandra, man 
har olika erfarenheter med sig som pedagoger då, det lär man sig ju mycket av. Och så lär man 
sig ju mycket av barnen, dom har ju med rätt stor kunskap som dom kan dela med sig 
(Förskollärare D). 

 
 

Kunskap och intresse för motorisk träning 
Det råder skilda meningar bland förskollärarna ifall de besitter tillräckligt med kunskap om 
motorisk träning och utveckling. Förskollärare D och E tycker att de har tillräckligt med 
kunskap inom området och poängterar fördelarna med att ha en specialpedagog att diskutera 
med om man upptäcker att något barn skulle behöva extra motorisk träning. Samtidigt pratar 
Förskollärare D om att det alltid är roligt att få ny kunskap. Förskollärare F säger sig ha god 
kunskap men säger att det kunde vara ännu bättre. Hon skulle vilja ha lite inspiration och 
föreslår att ett sätt att få detta är att lyssna på någon som inspirerar, t.ex. en föreläsning.  
 
Flera av förskollärarna berättar att de är väldigt aktiva och värnar om barns rörelse på 
förskolan. Dessa pedagoger benämner också mer eller mindre att de saknas kunskap och 
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intresse hos övriga pedagoger och även hos förskolechefen. Förskollärare A menar att det är 
mycket som man ska få in i förskolan idag och berättar att förskolans specialpedagog under 
ett möte har sagt att hon anser att de måste jobba mer med motoriken på förskolan. Något som 
chefen i sin tur menar är svårt då de redan har prioriterade mål i verksamheten och de kan då 
inte ha motorik också som ett till mål. Vidare berättat förskollärare A att många pedagoger 
säger att barnen får så mycket motoriskt genom att bara vara ute. Men hon menar på att alla 
barn inte är aktiva bara för att möjligheten finns, en del kanske ofta blir stillasittande. 
Förskollärare C säger att hon tycker att det blivit en nedgång bland personalen när det gäller 
vikten av motorisk träning. Hon säger precis som Förskollärare A att många i personalen 
tycker att barn rör på sig automatiskt. Förskollärare B upplever även hon ett väldigt litet 
intresse för motorik i förskolan: 

 
Över lag tror jag inte att alla tycker att det är jätteviktigt just med den här, det låter kanske lite 
om man säger träning, men att se att barn faktiskt behöver vissa saker för att få en bra 
kroppsuppfattning och hur mycket det faktiskt kan ge dom. Jag menar inte att alla måste va 
duktiga med bollen eller så men lite träning på många olika sätt det gör ju faktiskt att man 
växer i den biten också (Förskollärare B). 

Förskollärare B pratar här om träning på många olika sätt och att man behöver vissa saker för 
att få en bra kroppsuppfattning. Vilket stödjs i den psykomotoriska teorin där man menar att 
inlärning av rörelse inte är genetiskt i den meningen att motoriska färdigheter utvecklas och 
mognar av sig själva, utan här behövs det yttre stimulans (Osnes m.fl. 2010). Samtidigt som 
det enligt flera pedagoger saknas intresse hos övrig personal menar en av respondenterna att 
de små ytor som finns i inomhusmiljön på deras förskola inte gynnar barnens rörelsefrihet. 
Hon berättar att de ofta måste stoppa barnen från att springa och klättra för det funkar inte i 
deras lokaler. Hon menar att lokalerna inte är ändamålsenliga och att de försöker att gå ut så 
mycket som möjligt för att barnen ska få röra på sig. För behovet finns ju, det vet man ju sä-
ger hon. 

 
Förskollärare C pratar om dagens larmrapporter om barns stillasittande livsstil och menar att 
detta kanske kan börja vända nu när det kommer så mycket larmrapporter om just detta. Hon 
menar även att gymnastik en gång i veckan inte är mycket rörelse och att det är viktigt att 
upplysa om detta. 
 

Jag känner att många personal tycker att barn rör på sig, man behöver inte göra nånting. Men 
jag tycker inte att alla barn gör det. Och man läser alla dom här larmrapporterna nu om alla 
barn hur mycket dom sitter och hur mycket, då tycker jag att vi ska ju komplettera hemmet 
och vi ska ju komplettera med sånt som man kanske inte gör så mycket i hemmet och då tror 
jag vi kan komplettera med rörelse här på förskolan (Förskollärare C). 

 
Om man jobbar aktivt med motorik på förskolan i en trygg och förstående miljö där alla barn 
är delaktiga utifrån sina förutsättningar kan man skapa roliga och lustfyllda tillfällen för 
barnen som uppmuntrar barnen att anta olika utmaningar. Detta stödjs väl i psykosocial 
växelverkan inom den psykomotoriska teorin som också menar att om miljön är otrygg och 
barnen upplever misstro så kan det leda till att de inte vågar försöka sig på nya utmaningar. 
Detta kan hos barnen skapa osäkerhet och känsla av att inte klara av momentet (Osnes m.fl. 
2012). 
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Skogen som motorisk vän  
Skogen var ett återkommande tema och flera av respondenterna berättar att de går till skogen 
en gång i veckan och ser detta som något som är bra för barnen. En av respondenten som inte 
går till skogen med sin barngrupp menar att barnen på denna ett till tre års avdelning är så 
små. Vidare berättar hon att de ibland brukar gå en promenad och menar att det räcker och att 
de får gå till skogen sen när de blir äldre. En av respondenterna som brukar gå till skogen med 
barnen betonar att det bara är de äldsta barnen från deras avdelning som får gå till skogen, 
deras sexåringar. Vidare ser hon skogen som bra då det är väldigt ojämn terräng. 

 
De pedagoger som berättar att de går till skogen varje vecka berättar även om flera fördelar 
med detta. Förskollärare A menar att barnen tränar mycket motorik i skogen. Även 
förskollärare B ser skogen som en viktig del i verksamheten: 

 
Barns motorik stimuleras väldigt mycket genom att gå till skogen, och att använda skogen, att 
vara tillåtande, att klättra i berg och träd kanske också. Och bara att det är så ojämnt som det 
är bara att gå. Så det tror jag, ja det är nog nästan det viktigaste utav allt (Förskollärare B). 

Förskollärarnas argument stödjs i den psykomotoriska teorin där man pratar om den moto-
riska cirkeln som visar på hur ömsesidig växelverkan sker ”mellan personen, personens 
varseblivning, de rörelser hon utför och den fysiska och sociala miljön som hon befinner sig 
i” (Osnes m.fl. 2012, s.109). Man menar på att alla dessa faktorer påverkar varandra vilket i 
sin tur har betydelse för hur olika rörelser utförs. (ibid).  

 
 

Medvetna motoriska aktiviteter 

Majoriteten av de undersökta förskolorna jobbar aktivt med gymnastik, på två av förskolorna 
finns det gymnastiksal att tillgå antingen på förskolan eller i nära anslutning till den. De andra 
två skapar sig miljöer i sina rum där de kunde ha gymnastik tillsammans med barnen. Förs-
kollärare A berättar att hon röjer undan saker i de befintliga lokalerna för att ha gymnastik. 
”Det blir ju vad man gör det till” säger hon. Förskollärare F menar att förskolans lokaler inte 
gynnar barns rörelsefrihet, men säger att de har medvetna aktiviteter varje vecka då de bl.a. 
går till skogen och har gymnastik i en närliggande gymnastiksal. 
 
Förskollärarna berättar vidare om hur gymnastikstunderna är utformade. Mycket tyder på att 
de har en god kunskap om motorisk träning, samt att de har medvetna aktiviteter för att främja 
barns motoriska utveckling. Detta kan skapa en trygg miljö och det är enligt den psykomoto-
riska teorin (Osnes m.fl. 2012) grunden för att barn ska våga anta utmaningar, vilket kan leda 
till att barnen testar, samt lär sig nya saker. Flera förskollärare berättar att de försöker få in 
grundmotoriska rörelser i varje gymnastikpass. En pedagog tar upp åla, styrka, balans och 
kondition som grundmotorik. En annan tar upp åla, krypa, stödja, fånga, kasta, hoppa och 
springa som exempel, och menar att dessa rörelser ger barnen träning och är viktiga att ha 
med under varje gymnastikpass. Lekar och övningar som en annan pedagog nämner att de 
brukar göra är att de tar fram redskap så att barnen kan gå balansgång, klättra upp och hoppa 
ner med mera. Flera av förskollärarna tar upp det här med träning av olika rörelser och att de 
försöker att få in dessa under varje gymnastikpass, vilket kan kopplas till den psykomotoriska 
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teorin där man menar att inlärning av motoriska färdigheter behöver yttre stimulans (Osnes 
m.fl. 2012). Här beskriver en pedagog mer i detalj hur hon brukar göra: 

 
Vi bygger ju upp bana. Sen har vi då som nu som jag gör nu då har jag en bänk här så 
balanserar dom på den, och den andra bänken, då vänder jag ju den uppochner där så den blir 
smal. Och sen där har jag att dom får dra sig, styrka. Sen en matta så de rullar, sen har jag haft 
ett rep nu då så får dom hoppa liksom sicksack över så, sen har jag sådana musmattor som jag 
skrivit 0 1 2 3 4 5 och så får de hoppa på dem då och så ska de då säga siffrorna om de kan 
(Förskollärare A). 

 
 

Motorisk stimulans på förskolans gård 
De flesta förskollärarna är nöjda med sin gård och berättar gärna om fördelarna med den. En 
utav förskollärarna arbetar på en privat förskola som ligger i ett hus som tillhör en 
hyresgästförening. Hon berättar att de får ta gården som den är och att de äldre barnen på 
förskolan brukar vara utanför förskolegården för att det inte ska bli för trångt. Några av de 
förskollärare som är nöjda med sin gård beskriver den såhär:  
 

Ute har vi ju en fantastisk gård. Där cyklar dom, går i backar, åker rutschkana, gräver, gör 
kakor, snickrar m.m. Sen har vi ju, även på vintern har vi ju bra då har vi madrasser och sånt 
och vi har ju en bra kulle (Förskollärare D). 
 
På gården finns det mycket klättra, det finns karusell, gungor, kompisgunga, sen håller dem på 
o gör en ny som inte är riktigt färdig än som ett stort fågelbo med en stor orm som jag tror 
man ska kunna gå balans på också när den är klar sen, med sand under då. Och sen har vi en 
rink till bollsport och sen håller de på nu så de ska rulla ut gräs så vi har en stor gräsyta längst 
bort. Det är mycket möjligheter (Förskollärare B). 

För att stödja och hjälpa barnen berättar Förskollärare E att de hjälper barnen genom att hålla 
dem i handen om de vill. Vilket kan göra att barnen känner sig säkrare och tillslut lär sig hålla 
balansen själva tack vare att de kommer i ett bra psykiskt tillstånd där de blir stöttade av förs-
kolläraren. Vilket återigen stöds i vad Osnes m.fl. (2012) kallar för Psykosocial växelverkan 
som handlar om hur personer påverkar varandra i en gemenskap. I en trygg och förstående 
miljö kan barnen ha lättare att anta olika utmaningar medan de i en otrygg miljö där de upple-
ver misstro kan ha svårare och till och med vägra försöka sig på olika aktiviteter. Vilket även 
kan leda till att barnen blir osäkra och känner att de inte klara av momentet. (ibid). Genom att 
förskolläraren stöttar barnet vid balansgång kan detta möjliggöra att barnet känner sig tryggt 
och får lättare att anta utmaningen. 
 
Här beskriver en utav pedagogerna fördelarna med förskolans utegård: 
 

Vi har ju mycket klätterträd och sen har vi ju våran lekstuga och det taket är väldigt roligt att 
klättra upp på, och där får man klättra upp om man klarar det själv, men man får inte ställa en 
cykel och klättra upp. När dom klarar den biten då är dom jättestolta. Komma upp på 
lekstugstaket (haha) (Förskollärare E). 
 

Denna emotionella stolthet barnen erövrar kan kopplas till psykomotoriska växelverkan 
genom att barnen erövrar en styrka som gör att de blir på bättre humör (Osnes m.fl. 2012). 
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Flera utav pedagogerna tar upp en mängd fördelar med utegården och dess utformning. Dessa 
kan kopplas till psykofysisk växelverkan där man ser på hur den fysiska miljön är utformad 
och menar att detta kan göra skillnad i hur barnen förhåller sig till leken (Osnes m.fl. 2012). 
När man pratar om psykomotorisk växelverkan menar man även att rörelsens utförande kan 
påverkas av det psykiska tillståndet hos personen. Om barnet är stressat oroligt eller ängsligt 
kan kroppslig lek få det att glömma detta och slappna av och bli på bättre humör. Samtidigt 
kan det även vara så att barnet är osäkert, ängsligt eller känner sig stressat vid t.ex. 
balansgången, då kan detta påverka utförandet och medföra att personen inte lyckas. (ibid). 

 
Flera pedagoger beskriver fördelarna med deras förskolegård. Bland annat beskriver 
förskollärare C utegården som underbar. Hon berättar att de har lite berg, ojämn terräng och 
stora ytor som barnen kan springa på, vilket hon anser främjar motoriken. Även förskollärare 
A berättar att förskolegården är bra, men kullar, gräs och stenar man kan hoppa på, samt 
klätterställningar. En utav förskollärarna nämner att hon inte är helt tillfredsställd med 
förskolans gård och önskar att det fanns möjlighet att utöka den och köpa in fler redskap. 
Önskvärt vore från hennes sida en gård med mysiga små ställen där alla barnen kunde vara 
tillsammans på en större yta än det är idag. Samtidigt berättar hon om hur de gjort för att 
skapa klättermöjligheter på gården: 
 

”Vi hade härute en spaljé där hade det tydligen vuxit växter då så där fick barnen absolut inte 
va. Sen va vi ju fyra stycken nya som började här i augusti, fyra vikarier är vi faktiskt. Vi 
visste ju inte så mycket om gamla regler och så. Där var väl kul o klättra så vi kom på det att, 
fast det fick vi höra sen att det kanske man inte skulle göra. Men varför då tyckte vi, dom har 
ju ingenstans att klättra. Så då kom vi överens om, för det här är ju ett föräldrakooperativ så 
föräldrarna fixar en grupp och så. Att vi bad, att dom då stagade upp så att dom förstärkte dom 
här ribborna. Så nu är det tillåtet att klättra på utsidan” (Förskollärare F). 
 

Det råder delade meningar bland förskollärarna när det gäller barnens rörelse på utegården. 
Förskollärare D och E upplever på sin förskola att alla barnen rör sig mycket när de är ute, 
medan förskollärare F upplever att vissa barn återkommande ägnar sig åt stillasittande aktivi-
teter under utevistelsen. Förskollärare A pratar om vikten av att ha organiserad träning, även 
utomhus då hon upplever att en del barn är ganska stillasittande. Vilket kan kopplas till psy-
kofysisk växelverkan som menas hur miljön är utformad och att detta har inverkan på hur 
barnen förhåller sig till leken. (Osnes m.fl. 2012).  
 

Sammanfattning analys och resultat 
Förskollärarna i undersökningen har olika erfarenheter och kunskap kring ämnet motorik. 
Några av pedagogerna berättar att de har medvetna motoriska aktiviteter för att främja bar-
nens motoriska utveckling medan andra anser att barnen får tillräckligt med stimulans utav 
vardagsaktiviteter och genom förskolans gård. Det framkommer också att några utav pedago-
gerna anser att det saknas kunskap inom ämnet motorik i förskolan och en pedagog uttrycker 
en oro över alla dagens larmrapporter. Hon säger att hon hoppas att dessa ska bidra till att 
flera får upp ögonen för ämnet. Flera av förskollärarna menar att barnen får bättre självförtro-
ende, lär sig att behärska sin kropp och får lättare för inlärning genom motorisk träning. Sko-
gen lyfts fram som en viktig och bra motorisk träning utav flera av pedagogerna. Samma pe-
dagoger ser också gymnastiken som viktig och har dessa aktiviteter en gång varje vecka. En 
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annan pedagog berättar att de enbart går med de äldsta barnen, sexåringarna till skogen och på 
denna förskola har de ingen gymnastik för några utav barnen. Nästan alla pedagoger tar upp 
en mängd fördelar med utegården och dess utformning, men en förskollärare ser brister när 
det gäller utegården och önskar att det fanns större möjlighet för dem att påverka den. Sam-
manfattningsvis så verkar mycket av hur förskollärarna jobbar för att främja barns motoriska 
utveckling handla om förskollärarens eget intresse för motorik och dess betydelse för barnen. 
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Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur pedagogerna jobbar för att främja barns motoriska 
utveckling, samt vilken kunskap det finns kring just motorisk och motorisk träning. I den här 
delen förs en kritisk diskussion av resultaten och relateras till tidigare forskning inom ämnet. 
 

Metoddiskussion 
Metoden semistrukturerade intervjuer har fungerat väl för att uppnå studiens syfte. Ambition-
en var att intervjua sex stycken pedagoger vilket det också blev till slut. När det gäller urvalet 
av respondenter var valet av förskolor helt slumpmässigt gjorda. Några förskolechefer gick 
inte att få tag i, och andra ringde aldrig tillbaka, några pedagoger mailade och avböjde från att 
vara med i studien, medan en del inte hörde av sig alls. Då det varit svårt att få tag i respon-
denter har det varit svårt att välja ut olika förskolor så jag tackade ja till alla de som vill bli 
intervjuade. På en förskola ville de även vara två personer under intervjun för att stötta upp 
varandra vilket var okej och fick bli efter deras önskemål. Lite bättre gensvar från förskollä-
rare och förskolechefer hade varit önskvärt, vilket skulle ha gjort det lättare att välja respon-
denter som t.ex. är i olika åldrar och även av olika kön. Jag valde medvetet att inte kontakta 
de förskolor där jag haft mina VFU-perioder. Dels för att det kan vara svårt att förhålla sig till 
och kritiskt granska en känd verksamhet men också att man ur ett relationsperspektiv bör 
tänka igenom vilka personer man möter som man kanske känner, framtida arbetskamrater, 
föräldrar i andra sammanhang, grannar osv.  
 
När det gäller genomförandet av intervjuer menar Kvale och Brinkmann (2009) att respon-
denten beroende på sina färdigheter inom ämnet kan uttala sig på olika sätt. Vidare poängteras 
att intervjuarens sätt att ställa frågor är viktigt. Samt att man inte ska ställa ledande frågor, 
eftersom att det kan påverka respondenten och även reliabiliteten negativt. (ibid). I arbetet 
samlades tidigare forskning och kunskap in innan intervjuerna för att vara väl påläst inom 
ämnet innan intervjutillfället. Man bör också enligt Kvale och Brinkmann (2009) ha klart för 
sig vad man vill ha reda på redan i förberedelsefasen. I varje intervju har samma intervjufrå-
gor använts vilket stärker reliabiliteten i detta arbete. Intervjuerna spelades in för att kunna 
hålla fokus uppe under intervjutillfället samt att det inspelade materialet transkriberats orda-
grant vilket också stärker reliabiliteten. Kvale och Brinkmann (2009) menar att platsen för 
intervjun är viktig och kan påverka samtalet. I den här studien fick förskollärarna välja plats 
för intervju i en miljö där de kände sig trygga. Validitet förklaras av Kvale och Brinkmann 
(2009) som något som avgör hur riktig en undersökning är och om det som skulle undersökas 
verkligen har undersökts. Denna studies syfte var att ta reda på hur förskollärare jobbar för att 
främja barns motoriska utveckling. Genom tydliga frågeställningar och tillhörande intervju-
frågor, som bearbetats i analys och resultat kan denna studie ses som valid. 
 
Under intervjuerna kände jag mig ganska säker i rollen som intervjuare och upplevde att de 
flesta pedagogerna kände sig trygga och gärna delade med sig av sitt arbete och sina tankar 
kring motoriken. Valet av semistrukturerade intervjuer gjorde det även möjligt att ställa 
följdfrågor vilket möjliggjorde nya infallsvinklar, samt utförligare svar (Bryman, 2011). För 
att stärka resultatet hade man kunnat komplettera med observationer. Det kan tänkas att 
förskollärarna gärna vill framstå som att de är insatta i ämnet och att de jobbar aktivt med 
motoriken och därför berättar saker som de tror att intervjuaren vill höra (Johansson och 
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Svedner 2010). Om man skulle komplettera med observationer skulle man få en bättre 
helhetsbild och kunna få en bredare inblick i vad som faktiskt sker i praktiken, samt styrka det 
som sägs i intervjuerna. 
 

Resultatdiskussion 
I den här delen förs en kritisk diskussion av resultatet i relation till tidigare forskning.  
Diskussionen är uppdelad efter kategorierna i analys och resultatdelen. 
 

Syn på motorisk utveckling och dess betydelse för barnen 
I studiens resultat framgick att tre av respondenterna var väldigt pålästa och insatta i 
motoriken och dess betydelse, samt att de hade medvetna aktiviteter för att främja den 
motoriska utvecklingen. Den fjärde respondenten upplevdes också som väldigt medveten i sitt 
arbete med motorik, men med lite mer osäkerhet, samt mindre kompetens inom just detta 
område. De två resterande informanterna gav sken av att de såg barnens motoriska träning 
som något som sker automatiskt i barnens vardag på förskolan och berättade om en mängd 
olika vardagsrörelser som barnen gör av sig själva. Här blir det synligt att respondenterna ser 
på motorisk träning på lite olika sätt. Det ena synsättet handlar om att man har målstyrda 
aktiviteter för att främja utvecklingen och det andra handlar om att man ser motorisk träning 
som en del i vardagen som barnen automatiskt får på förskolan. Ericsson (2004) skriver att 
man bör ta sig en funderare över om det finns möjligheter för barn idag att träna sin motorik. 
Hon tar upp förskolans ytor och ställer frågan om det finns tillräckligt stora ytor för barnen att 
träna sina motoriska färdigheter på i förskolan. En av respondenterna benämnde detta 
specifikt och talade om de små ytor som finns för barnen inomhus, att de inte gynnar barns 
rörelsefrihet. Hon berättade också att de måste stoppa barnen emellanåt från att springa och 
klättra för det funkar inte i deras lokaler. Hon berättade att lokalerna inte är ändamålsenliga 
och att de försöker att gå ut så mycket som möjligt för att barnen ska få röra på sig.  
 
Medvetet lärande och behov av ledande krafter 
I studiens resultat framkom att olika synsätt, intressen och prioriteringar är en bidragande 
faktor till hur medvetet förskollärarna jobbar med just motorisk träning. Samt ansåg många av 
förskollärarna vid intervjuerna att det är brist på intresse och engagemang hos en del 
förskollärare och att det även skulle vara bra att få in mer kunskap kring ämnet i förskolan. 
Deras tankar stärks genom Ericsson (2005) som betonar att det behövs kompetensutveckling 
inom området motorik och att om man har goda kunskaper inom ämnet har man även 
förutsättningar för att skapa tillfällen som tränar och stimulerar barns motoriska utveckling. 
Om man tittar på Bunkefloprojektet som genomfördes under slutet på 1990- början på 2000-
talet så visar det att 43 procent av eleverna hade sämre motorik än vad som förväntas i deras 
ålder 6-7år (Ericsson, 2003). Samtidigt visar Ericsson & Karlssons (2012) studie att daglig 
idrott i skolan kan förbättra inte bara motoriken utan även betygen i skolan. Om man ser till 
denna kunskap och resultatet av denna studie borde man kanske jobba med att stimulera barns 
motorik redan i förskolan med att ha medvetna motoriska aktiviteter som främjar barns 
motoriska utveckling. Både för att de ska uppnå bättre resultat senare i skolans värld, men 
också att de tränar sin koncentrationsförmåga och även sin självkänsla, samt sitt 
självförtroende. 
 



 

21 
 

Kunskap och intresse för motorisk träning 
I resultatet av denna studie framkom att en av förskollärarna menar att det finns andra priori-
terade mål inom enheten och berättar att förskolechefen specifikt tar upp det här med att de 
redan har prioriterade mål och menar att de inte kan ta in motoriken som ett till mål, medan 
specialpedagogen på förskolan har sett att det finns brister i motoriken och vill lägga vikt vid 
att man satsar mer på motoriken på förskolan. Flera av förskollärarna belyste också att det 
handlar mycket om vad man personligen är intresserad av och två av förskollärarna tog även 
upp att man i arbetslaget kan ha olika kvalitéer och inspirera varandra, samt dela upp arbetet. 
Men det är inte alla förskolor som har förskollärare som har intresse för motorik och trots att 
det finns med som ett strävansmål i läroplanen så kanske inte alla förskolor jobbar aktivt med 
detta. Det står ingenting i läroplanen om hur mycket eller vad motorisk träning innebär eller 
vilken betydelse det har för barnen. Med tanke på alla forskningsresultat som visar på positiva	  
effekter av medveten motorisk träning borde kanske styrdokumentet vara tydligare när det 
gäller denna punkt angående regelbunden träning och barns motorik samt vilka fördelar det 
har. Det vore som Ericsson (2005) skriver önskvärt att fanns goda möjligheter på varje försko-
legård att springa, hoppa, klättra, gunga, snurra, rulla, åla, krypa och balansera. I genom-
gången av intervjuerna fick jag en stark känsla av att flera utav pedagogerna är oroliga för det 
bristande intresset kring motoriken. De jobbar själva aktivt med medvetna motoriska aktivite-
ter men berättade att många andra anser att barnen rör sig så mycket när de är ute och att de 
på så sätt får in motoriken. Jagtøien m.fl. (2002) och Ericsson (2005) menar att om ett barns 
motorik inte tränas kan det leda till att det blir utanför och inte får samma chans att utforska 
och upptäcka världen. Ericsson (2005) menar även att det är pedagogers uppgift att utforma 
verksamheten så den främjar barns motorik på bästa sätt.  
 
 
Skogen som motorisk vän 
I resultatet av denna studie berättade förskollärarna om olika fördelar med att gå till skogen. 
Bland annat att barnen tränar mycket motoriskt, att vara tillåtande, att klättra i berg och träd, 
att gå på ojämn mark. Detta stärks av Ericssons (2005) som tar upp spontana aktiviteter som 
att klättra i ett träd, balansera på en stock eller hoppa över ett dike som en viktig del i barns 
motoriska träning. En utav pedagogerna lägger även stor vikt vid användandet av skogen och 
menar att motoriken stimuleras väldigt mycket. Förskollärarnas argument stödjs i den 
psykomotoriska teorin där man pratar om den motoriska cirkeln som visar på hur ömsesidig 
växelverkan sker ”mellan personen, personens varseblivning, de rörelser hon utför och den 
fysiska och sociala miljön som hon befinner sig i” (Osnes, Skaug& Eid Kaarby, 2012, s.109). 
Man menar på att alla dessa faktorer påverkar varandra vilket i sin tur har betydelse för hur 
olika rörelser utförs. (ibid). I resultatet framkom även att flera utav pedagogerna lägger stor 
vikt vid att gå till skogen en gång i veckan, de berättade även om att de går promenader vilket 
kan speglas i Ericssons studie (2005) som tar upp promenader som en aktivitet som ger 
tillfälle för spontana aktiviteter för barnen. Detta bör enligt Ericsson (2005) uppmuntras av 
förskolepersonalen för att ge barnen den spontana motoriska träningen.  
 
 
Medvetna motoriska aktiviteter 
I resultatet av denna studie framkom att majoriteten utav de undersökta förskolorna jobbar 
aktivt med gymnastik. De har antingen tillgång till gymnastiksal eller så skapar de sig miljöer 
i sina lokaler och arbetar medvetet för att träna barnens motoriska utveckling. Mycket tyder 
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på att de har en god kunskap om ämnet och att de försöker skapa en trygg miljö för barnen. 
Vilket enligt den psykomotoriska teorin (Osnes m.fl. 2012) är grunden för att barn ska våga 
anta utmaningar, vilket kan leda till att barnen testar, samt lär sig nya saker. På en av 
förskolorna arbetar man inte lika aktivt med motorisk träning och endast sexåringarna har 
gymnastik en gång i veckan. Förskollärarna på den förskola menade att barnen erövrar så 
mycket motoriska färdigheter i vardagen framförallt genom förskolans gård. Ericssons (2003) 
hävdar i sin studie att fokus borde ligga på att införa fler idrottslektioner i veckan då daglig 
fysisk aktivitet har positiva effekter enligt studien. Hon menar även att det behövs mer 
medvetenhet kring motorisk träning. (ibid). Samtidigt framkom i denna studies resultat att 
flera av pedagogerna jobbar aktivt med medvetna aktiviteter för att främja den motoriska 
utvecklingen hos barnen. Ericsson (2005) belyser vikten av att ha planerade motoriska 
aktiviteter för att låta barnen öva på och lära sig motoriska färdigheter. Hon betonar att detta 
är speciellt av vikt för de barn som annars inte självmant tar initiativ att testa sina motoriska 
färdigheter. (ibid). Även detta kan kopplas till resultatet i denna studie där det framkommer 
att flera förskollärare har genomtänka aktiviteter och poängterar att man kan få in mycket 
lärande samtidigt som man tränar motoriska rörelser. 
 
 
Motorisk stimulans på förskolans gård 
I resultatet av denna studie framkom att pedagogerna ser utemiljön som väldigt betydelsefull 
för barnen och majoriteten av förskollärarna berättade att de har en bra utegård som stimulerar 
barns motoriska utveckling. Deras erfarenheter stämmer väl med hur Faskunger (2007) lyfter 
fram utemiljön och formandet av miljöer som viktiga för spontan fysisk aktivitet. 

I ett stort antal studier har man undersökt utemiljöns betydelse för barns utveckling och 
kommit fram till att en väl utformad förskole- eller skolgård kan ge en rad positiva effekter, 
däribland positiv påverkan på motoriska färdigheter, inlärning, skolmognad, social kompetens, 
koncentration, minskad sjukfrånvaro från förskolan, stress, förbättrad hälsa och välbefinnande, 
med mera (Faskunger, 2007, s.79). 

Förskollärarna berättade om att de med fördel har en gård med exempelvis kuperad terräng, 
kullar, träd att klättra i osv. Vilket enligt Faskunger (2007) leder till att barn är mer fysiskt 
aktiva. I en studie om förskolebarn i Stockholms län framkommer att barn med gårdar av 
denna karaktär är 21 procent mer aktiva jämfört med de som hade en sämre gård ur 
rörelsesynpunkt (Faskunger, 2007). Flera utav pedagogerna tog upp en mängd fördelar med 
utegården och dess utformning, vilket kan kopplas till psykofysisk växelverkan där man 
menar att den fysiska miljöns utformning kan göra skillnad i hur barnen förhåller sig till leken 
(Osnes m.fl. 2012). Det finns även en svensk studie från lantbruksuniversitetet som visar att 
barn som hade tillgång till naturinslag på förskolegården i form av ex. träd, buskar, kuperad 
terräng osv. och som var ute större delen av dagen hade bättre motorik, bättre 
koncentrationsförmåga och lägre sjukfrånvaro än barn vid en förskola vars gård saknade dessa 
inslag. (ibid). 
 
I resultatet framkom att inomhusmiljön på en av förskolorna inte är bra för barns rörelsebehov 
och pedagogen sa att om det blir för rörigt inne så får man helt enkelt gå ut. Samtidigt 
berättade hon om deras begränsade möjligheter att påverka förskolegårdens utformning och 
menar att ytan är för liten för alla barn att vistas på tillsammans, därför går de äldre barnen 
iväg till en närliggande lekplats. Detta kan enligt Faskunger (2007) påverka barns 
rörelsefrihet, samt begränsa deras valmöjligheter eftersom det blir en fråga om säkerheten och 
att den byggda miljön inte går att påverka. Vilket i detta fallet skulle kunna leda till att barnen 
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ägnar sig åt mindre fysisk aktivitet med tanke på gårdens storlek och utformning. Vidare 
menar Faskunger (2007) att barns aktivitetsnivå anpassas efter omgivningens utformning. Den 
här förskolegården som förskolläraren beskrev verkar inte vara tillräcklig för att tillfredsställa 
barns rörelsebehov. Ericsson, Grahn, Skärbäck (2009) menar att det bör finnas gott om plats 
för rörelseaktiviteter, fantasilekar, klätterlekar m.m. på förskolans gård. Detta för att främja 
barns motoriska utveckling. Vidare skriver de om forskning som visar att barns utveckling av 
motorik, styrka och koncentrationsförmåga skiljer sig stort beroende på vilken förskoletomt 
de är uppväxta. (ibid). 
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Slutsats och vidare forskning 
 
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur förskollärarna arbetar för att främja barns 
motoriska utveckling, samt vilken medvetenhet som finns kring ämnet. Genom intervjuer med 
pedagoger har undersökningens frågeställningar besvarats. Förskollärarna i undersökningen 
hade olika syn på och kunskap om motorisk träning i förskolan. Flera av förskollärarna hade 
medvetna motoriska aktiviteter för att främja barnens motoriska utveckling medan andra såg 
motoriken som något barnen automatiskt får, framförallt genom förskolans utegård. De flesta 
pedagogerna i undersökningen gick även till skogen en gång i veckan. Några hade också 
tillgång till gymnastiksal, men även några av de som inte hade det skapade miljöer i de 
befintliga lokalerna. Något som flera av pedagogerna tog upp var bristen på intresse och 
engagemang från övriga pedagoger, men även hos förskolechefen.  
 

Det hade varit intressant att göra vidare forskning kring ämnet där man i en större omfattning 
intervjuar pedagoger över hela landet för att ta reda på hur det ser ut med motorisk stimulans 
på förskolorna, samt hur förskollärarna arbetar för att främja barns motoriska utveckling. Det 
hade även varit intressant att kombinera intervjuerna med observationer för att stärka 
resultatet i studien. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Samtyckesblankett 
 
 
Jag samtycker härmed till att bli intervjuad i studien om förskollärarens syn på barns 
motoriska utveckling. Jag har informerats om studien och dess innehåll. Jag har fått 
information om de etiska förhållningssätt som studien bygger på, samt att deltagandet är 
frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 
Ort och datum ____________________________________________ 
 
Underskrift_______________________________________________ 
 
Namnförtydligande_________________________________________ 
 
 
 
Studentens underskrift______________________________________  
 
Namnförtydligande_________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Brev till Förskolechefer 
 
En studie om barns rörelse och motoriska utveckling i förskolan  
 
Hejsan! 

Mitt namn är Maria Elm och jag läser förskollärarutbildningen vid Karlstad universitet. Jag är 
just nu inne i termin 6 och ska skriva mitt examensarbete. Barns rörelse och motoriska 
utveckling är något som ligger mig varmt om hjärtat. Därför är det också just barns motoriska 
utveckling som mitt examensarbete kommer att handla om. Syftet med arbetet är att ta reda på 
hur förskollärare jobbar för att främja barns motoriska utveckling och hur vi kan integrera 
kunskap kring detta i verksamheten. Forskningsmetoden jag har valt att använda i min studie 
är intervjuer med pedagoger och jag skulle tycka det var mycket intressant att få göra dessa på 
just eran förskola. Jag skulle önska att få komma ut och göra mina intervjuer under de 
närmaste veckorna och varje intervju beräknas ta omkring 20-30minuter. Studien utgår ifrån 
forskningsetiska principer och alla som deltar i studien får fylla i en samtyckesblankett. Det 
insamlade materialet kommer endast att studeras av mig och min handledare. 

 
Min fråga till dig är om du kan hjälpa mig att få kontakt med några förskollärare som är 
verksamma inom ditt ansvarsområde vilket innebär att delar av er verksamhet då kommer att 
ingå i studien?  

 
Med Vänliga hälsningar 
Maria Elm 
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Bilaga 3 
 

Informationsbrev till pedagoger 
 
En studie om barns rörelse och motoriska utveckling i förskolan 
Hejsan! 
 
Vad roligt att du vill delta i mitt examensarbete där jag har som syfte att ta reda på hur 
förskollärare jobbar för att främja barns motoriska utveckling, samt hur vi kan integrera 
kunskap kring detta i verksamheten. Intervjun beräknas ta 20-30minuter. Studien utgår ifrån 
forskningsetiska principer och alla som deltar i studien får fylla i en samtyckesblankett. Alla 
som ingår i studien ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det insamlade materialet kommer endast att 
användas i min uppsats och endast studeras utav mig och min handledare. 
 
Jag ser fram emot att träffas nästa vecka! 
 
Med vänliga hälsningar 
Maria Elm 
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Bilaga 4 
 
Intervjuguide 
 
Datum: ____________________________ 
Förskolans namn: ____________________________ 
Avdelningens namn: ___________________ 
1-3 års avdelning 3-5 års avdelning   
Utbildning: ____________________________ 
Ålder: ____________________________ 
Kön: ____________________________ 
Antal år i verksamheten: ____________________________ 
Tidigare yrkeserfarenheter: _____________________________ 
 
 
Syn på motorisk utveckling 

Vad är motorisk utveckling för dig? 
Vilken betydelse tror du att motorisk träning har för barnen? 
Hur ser barnens möjligheter ut för motorisk utveckling på din förskola? 
Har du några exempel i inomhusmiljön/inomhusaktiviteter som du tänker kan stimulera 

barns motorik? 
Hur tänker du att barns motorik kan stimuleras utomhus? 
Finns det tillfällen då barns motorik till och med kan hämmas? 

 
Kunskap om motorisk utveckling 

Har du/ni medvetna aktiviteter för att främja barns motoriska utveckling? 
Vilken kunskap har du hur har du fått den?  
Känner du att du och dina kollegor har tillräcklig med kunskap om ämnet? 
Hur kan man få mer kunskap kring förskolans viktiga roll för barns motorisk utveckling? 

 
Medvetenhet kring motorisk utveckling  

Hur utformas förskolemiljön för att främja barns motoriska utveckling? 
Finns det något du skulle vilja utveckla på förskolan när det gäller motorisk träning? 

 
 
 

 


