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Abstract 
 

Previous research has showed that children in our society are becoming increasingly more 
sedentary. At the same time, a lot of children spend most of their waking hours at preschool, 
which leaves the preschools with the responsibility of making sure that every child gets the 
motoric stimuli that it needs. Generally, this is done through unstructured play in the yard of 
the preschool. The yard needs to be designed in a way that challenges every child on their 
own individual level. Studies show that preschool yards can be deficient and that they have 
been under-prioritized during the last few decades. Research shows that preschool yards with 
big open spaces and a lot of vegetation furthers children's motoric development. 

This qualitative study was carried out through interviews with preschool teachers and 
scientific observation of the preschool yards. The result shows that the educators have a lot of 
awareness when it comes to children's need for movement and also that the preschool yards 
can have a varying degree of sufficiency. The preschool teachers mentions difficulties with 
having children of different ages in the same yard, the yards are often more appropriate for 
either older or younger children. I think my results are positive, but I also think that the study 
could have had a completely different outcome in another municipality or with a different 
selection of preschools. 
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Sammanfattning 
 

Tidigare forskning menar att barn i vårt samhälle är allt mer stillasittande och inte rör på 
sig i samma utsträckning som tidigare. Samtidigt tillbringar många barn den största delen av 
sin vakna tid på förskolan, därmed läggs ansvaret på förskolorna att tillgodose barn den 
motoriska stimulans de behöver. Oftast görs detta genom den fria leken ute på gården, och 
gården bör vara utformad för att bemöta varje barn på dess individuella nivå. Studier visar att 
förskolegårdar idag kan vara bristfälliga och att de har nedprioriterats de senaste decennierna. 
Tidigare forskning visar att gårdar med stora ytor och mycket växtlighet gynnar barns 
motoriska utveckling.  

Föreliggande kvalitativa studie genomfördes genom intervjuer med pedagoger från 
förskoleverksamhet samt miljöobservationer av förskolegårdarna. Resultatet visar att 
pedagogerna har stor medvetenhet kring barns behov av rörelse och att förskolegårdarna kan 
ha skiftade standard. Pedagogerna lyfter svårigheter att bemöta barn i skilda åldrar på samma 
gårdar, och att den ofta kan vara mer passande för antingen äldre eller yngre barn. Jag tycker 
att svaren jag fick på mina frågeställningar är positiva, men tror att studien kunde ha gett ett 
helt annat utfall i en annan kommun eller med ett annorlunda urval. 
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Inledning 
 
Under mina VFU-perioder och vikariat har jag mött flera pedagoger som beklagat sig över 
förskolegårdarna. Exempel på dessa klagomål har varit att man endast har lekställningar som 
utmanar de allra yngsta barnen, eller tvärtom, är helt otillgängliga för dem. Förskolegårdar 
som helt saknar grönska och gårdar som är mycket slitna och i hemskt dåligt skick. Dessutom 
har jag hört kommentarer om hur pedagoger väljer att stanna inne de dagar det är dåligt väder 
och sedan beklagar sig över att barnen ”klättrar på väggarna”. Jag valde därför som 
examensarbete att göra en kvalitativ studie med syfte att ta reda på om förskolornas utegårdar 
faktiskt kan tillgodose det dagliga behov av rörelse som barn har och om förskolegården i 
samarbete med pedagogerna alltid kan erbjuda barnen en utmaning i deras motoriska lärande?  

Min uppfattning är att barn spenderar allt längre dagar på förskolan nu jämfört med för 30 
år sedan. Tiden hemma blir mer begränsad och läggs allt mer på tekniska apparater som 
surfplattor, tv och spelkonsoler då barnens energinivå är låg och föräldrarna ska laga mat, 
tvätta, städa osv. efter förskoledagen. Därför blir det förskolan som allt mer bör se till att 
tillgodose barnens dagliga behov av rörelse, vilket den ofta gör genom uteleken. Läroplanen 
för förskolan säger 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), vilket för mig tyder på att det är 
otroligt viktigt att pedagogerna är väl medvetna om ansvaret de har för att barnens 
rörelsebehov ska bli tillgodosett varje dag samt att miljön på förskolans utegård ger barn 
möjlighet att motoriskt utmanas och utvecklas.  
 
Forsknings- och litteraturgenomgång 
 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) menar att förskolan ska vara ett stöd för 
familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande samt att verksamheten 
ska anpassas till alla barn i förskolan. Den talar även om att förskolan ska erbjuda barnen en 
miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet, samt att barnen ska ges möjlighet att leka i 
både planerad och naturlig utomhusmiljö. Under ”Mål och riktlinjer” påpekar läroplanen att 
”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin förmåga” 
(Skolverket, 2010, s. 9)samt 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 att förskollärarna ska ansvara för att barnen ”ställs inför 
nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter, och 
kunskaper” (Skolverket, 2010, s. 9). Dessutom beskrivs det att förskolechefen har det yttersta 
ansvaret för att verksamhetens ”lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra 
miljö och material för utveckling och lärande” (Skolverket, 2010, s. 16).  

Motorik förklaras av Sigmundsson & Pedersen (2004) som allt som har med kroppens 
rörelser att göra. Detta delas ofta in i grovmotorik och finmotorik. Författarna menar att det 
inte finns någon tydlig skillnad, men ofta särskiljs de beroende på om större eller mindre 
muskelgrupper arbetar samt att finmotorik ofta är de rörelser som kräver precision. Jagtøien, 
Hansen, & Annerstedt (2002) beskriver motorik som ett samspel mellan kroppens olika delar 
och att detta påverkas av den miljö barnet befinner sig i. Författarna beskriver grovmotoriska 
rörelser som t.ex. krypa, gå, springa, hoppa etc. att finmotoriska rörelser istället är de som kan 
göras med händerna. Ericsson (2003) beskriver hur motorik lärs in, hon talar om en motorisk 
handlingskedja i tre delar där barnet först landar i ”perceptionsfasen”, vilket innebär att 
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hjärnan får ett sinnesintryck och gör en önskan om att handla. Fas två går under namnet den 
”motoriska planeringen” vilket innebär att hjärnan gör en omedveten planering för hur 
rörelsen eller rörelserna ska utföras. Fas 3 benämns som ”genomförandet” då den planerade 
rörelsen aktiverar de berörda musklerna. Under denna fas är det viktigt att koordinationen är 
utvecklad, är den inte det blir det svårigheter att klara av rörelsen. Det handlar om att varje 
rörelse måste läras in och upprepas flera gånger tills den blir automatiserad. Ju fler rörelser ett 
barn kan, ju lättare har det att klara likande rörelser framöver.  

Rekommendationen från folkhälsomyndigheten är att barn ska vara fysiskt aktiva minst 60 
min per dag, vilket ska innefatta övning av muskler, kondition, snabbhet, koordination och 
rörlighet (Faskunger, 2007). Vidare menar författaren att barns fysiska aktivitet över tid har 
minskat och att enbart en tredjedel av barnen i Europa uppnår rekommendationen om 60 
minuters fysisk aktivitet om dagen. I sin rapport skriver Faskunger att det finns flera 
bidragande orsaker till att barn numera rör sig mindre än för några decennier sedan, så som 
mediekonsumtionen (tv-spel, surfplattor, tv), minskad spontanidrott, ökad institutionalisering 
(förskola, skola, fritids), ökad bostadsyta (lekytor bebyggs) och minskad utevistelse.  

Jagtøien m.fl. (2002) beskriver att barnen får bättre förmåga att använda sin kropp och 
hjärna av fysisk aktivitet, och att det finns forskning som pekar åt att det finns indirekta 
samband mellan brist på fysisk aktivitet och koncentrationssvårigheter. Även Ericsson (2003), 
menar att barn kan få koncentrationssvårigheter när deras motoriska stimulans är bristande, 
hon talar om att barn som inte haft möjlighet att automatisera sina rörelser kan ha svårt att 
koncentrera sig på arbetsuppgifter.  

Fjørtoft (2001) talar om betydelsen av barnens utemiljö, då barnen i hennes studie 
uppvisade olika motoriska färdigheter beroende på om de spenderat tid i naturlig miljö eller 
på en förskolegård. De barn som spenderat sin utevistelse i skogen under ett års tid presterade 
betydligt bättre i motoriska tester än de barn som stannar kvar på sin förskolegård som var 
relativt plan med enbart anlagt material. Även Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) menar att 
barn i förskolor med en rymlig och vildvuxen förskolegård utvecklar bättre balans, styrka och 
koordination, än de barn med en förskolegård som är mindre och har färre växtligheter. 
Granberg (2000) talar också om vikten av tillgången till en stimulerande och omväxlande 
utemiljö för barn och anser att barnen bör ges chans att utveckla sina grovmotoriska rörelser 
på gården, som att rulla, krypa, gå, åla, hoppa, springa, balansera, snurra, dra, klättra, kasta, 
gräva, m.m. Författaren hävdar därför att förskolegården behöver vara utformad så alla barn i 
förskoleåldern dagligen kan få pröva sin motoriska kapacitet, samt få sträva efter att utveckla 
den. Dessutom menar Faskunger (2007) att en väl utformad förskolegård ger positiva effekter 
för barnens motoriska utveckling och skapar både högre välbefinnande och bättre 
koncentrationsmöjligheter.  

Ericsson (2005) skriver att pedagogerna har ett ansvar för att hjälpa barnen att utvecklas 
motoriskt, att både genomföra planerade rörelseaktiviteter samt uppmuntra den spontana 
motoriska träningen. Precis som Sigmundsson och Pedersen (2004) menar även Ericsson 
(2005) att barns rörelser inte blir färdiga när de når en viss ålder, utan måste upprepas för att 
bli automatiserade, vilket pedagogerna kan bistå barnen med. Även Mårtensson (2004) 
beskriver bristen på plats att skapa bra förskolegårdar på, och hur somliga förskolor till och 
med inhyses i hyreshus helt utan en förskolegård. Hon menar att förskolornas gårdar är 
någonting som nedprioriterats de senaste decennierna, vilket hon anser är beklagligt, då barn 
numera vistas allt mer i förskolan. 
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Syfte 
Syftet med min studie är att få fördjupade kunskaper om förskolegårdens betydelse för barns 
möjligheter till motorisk stimulans och utveckling.  

Frågeställningar 
För att fördjupa och ringa in syftet med studien har följande frågeställningar valts 

ñ Vad kännetecknar en ”bra gård” som ger barnen möjlighet till motorisk stimulans? 
ñ Vilka material tycker pedagogerna att förskolegården bör ha för att hjälpa barnen att 

utveckla sin motorik? 
ñ Hur ser pedagogernas inställning till barnens rörelsebehov ut? 
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Metod 
 
Urval 
Jag valde slumpvis ut olika förskolor från en kommuns hemsida. Jag ringde till 
förskolecheferna och fick genast positiv respons. När jag talade om min studies syfte tipsade 
förskolecheferna om pedagoger på deras förskola som jag borde kontakta.  

Totalt genomfördes semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger på sex förskolor, alla 
var kvinnor med förskollärarutbildning.  
 

Förskolans 
benämning 

Fingerade namn  
på pedagogen 

Yrkesverk-
samma år 

Barngruppens  
ålder 

Förskola A Eva 8,5  4-5 
Förskola B Sara 2 3-4 
Förskola C Hanna 22 2-4 
Förskola D Annika 25 3-5 
Förskola E  Vera 10 3-6 
Förskola F Mia 25 1-5 

Tabell 1. Presentation av respondenter. 

 

Forskningsetiska aspekter 
De etiska hänsynstaganden jag har gjort är baserade på vad som förespråkas som relevant i 
Löfdahl (2014). I första hand handlade det om informationskravet, detta innebar att 
förskolechefen först gavs full information kring studien och dess syfte. När de sedan hade gett 
sitt godkännande och jag hade kontaktat berörd respondent för intervjun var samtyckeskravet 
aktuellt, detta innebar att de berörda i studien muntligt gavs fullständig information kring 
studiens syfte och detaljer kring deras medverkan så de kunde ge samtycke eller inte. Detta 
gav de och skrev under blanketten (bilaga 1). Vid informationen inför samtycket talade jag 
även om konfidentialiteten och hur jag kunde garantera full sekretess. Även nyttjandekravet 
som nämns i ”God Forskningssed” (Vetenskapsrådet, 2011) var en relevant aspekt, jag 
meddelade alla berörda om hur materialet endast skulle användas för studien och sedan 
förstöras. 
 
Datainsamlingsmetoder 
Jag valde att genomföra en kvalitativ studie, och då i intervjuform. Detta p.g.a. att jag ansåg 
att mina frågeställningar bäst skulle bli besvarade med denna metod, som ju undersöker 
egenskaper och kvalitéer. Johansson och Svedner (2010) samt Bryman (2011) beskriver 
semistrukturerade intervjuer som en intervjuform som kännetecknas av flexibilitet, då 
forskaren enbart har fasta frågeområden och utefter respondentens åsikter, uppfattningar och 
ståndpunkter skapas följdfrågor. Semistrukturerade intervjuer ger forskaren detaljrika och 
utförliga svar. Jag valde att formulera mina frågeområden i en intervjuguide (2) att ha 
tillhands under intervjuerna för att se till så jag fick mina frågeställningar besvarade.  

Jag valde dessutom att genomföra en miljöobservation av var och en av förskolegårdarna, 
då jag behövde vara bekant med miljöerna som pedagogerna redogjorde för under 
intervjuerna för att kunna identifiera skillnader och samband. Miljöobservationen 
genomfördes genom att jag besökte gården och prickade för befintliga material i ett 
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observationsschema (bilaga 3). Utformningen av observationsschemat utgick från olika 
artiklar, böcker och avhandlingar som jag läst under min litteraturgenomgång där jag kunde 
identifiera grundläggande rörelser som barn bör utöva varje dag.  
 
Procedur  
Introduktionsbreven (bilaga 4) valde jag att förmedla muntligt till förskolecheferna i den 
kommun där min studie ägde rum, samt till pedagogerna som ställde upp på intervjuerna. 
Detta skedde över telefon. Varje intervju skedde på de berörda förskolorna, detta för att 
respondenterna skulle känna sig så trygga som möjligt och känna att de hade makten över 
intervjusituationen. Därtill var det lättare för respondenterna att genomföra intervjun när de 
besparades restid. Respondenterna hade samtliga förberett ett rum på förskolan där vi kunde 
prata avskilt. Inledningsvis tillfrågades respondenten hur denne ställde sig till ljudupptagning 
av intervjun, detta för att jag skulle kunna fokusera bättre på vad som sades. Efter 
godkännande startades inspelning på min smartphone. Jag meddelade återigen syftet med min 
studie, samt förklarade att jag skulle förvara insamlad data säkert, samt att jag garanterade 
deras anonymitet. Dessutom gav jag dem information kring nyttjandekravet och lät 
respondenterna skriva under en samtyckesblankett (bilaga 1), samt upplyste om rätten att 
närsomhelst avbryta sin medverkan. Inledningsvis fick respondenten beskriva sin 
utbildningsnivå, sina yrkesverksamma år samt åldern på den relevanta barngruppen som 
kunde komma upp i intervjun, då det kanske kunde ge mig ett tydligare mönster i analysen. 
Under intervjun följdes intervjuguiden men vissa frågor besvarades i samband med varandra 
allteftersom respondenten resonerade. Respondenterna fick även svara på följdfrågor som 
blev individuella utefter vad de själva valde att ta upp i sina intervjusvar. Intervjun tog 
ungefär 15-20 minuter på varje förskola. Därefter har jag genomfört transkribering av 
ljudfilerna. 

Två av observationerna genomfördes tillsammans med aktuell respondent, som uppmanade 
mig att genomföra den vid intervjubesöket då förskolegården för stunden var tom på barn. De 
övriga förskolorna valde jag att besöka under tid då förskolan var stängd, då jag av etiska skäl 
inte ville studera gården medan barnen var på plats. Observationen tog ca 10 minuter per gård, 
men varierade beroende på förskolegårdens storlek.  
 
Databearbetning 
Jag transkriberade intervjuerna och skrev sedan ut dem i pappersform. Under 
transkriberingsprocessen passade jag på att döpa om förskolorna till A, B, C, D, E, F samt 
avidentifierade namnen på personerna i studien. Jag valde att färgkoda de relevanta svaren för 
frågeställning ett, två och tre så att det var mer översiktligt. Därefter sållade jag ut intressanta 
aspekter som uppkommit i de olika intervjuerna för att hitta samband och skillnader. Jag 
bearbetade en frågeställning i taget och ur denna process växte ämnen fram som kändes 
väsentliga för att besvara frågeställningen. Dessa blev sedan mina kategorier. Mina 
miljöobservationer bearbetades inte men har varit till god hjälp för min undersökning, de har 
hjälpt mig begripa vad respondenterna menar när de talar om sina förskolegårdar och dess 
förutsättningar.  
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Resultat 
 
Då frågeställningarna ”Vad kännetecknar en ’bra gård’ som ger barnen möjlighet till motorisk 
stimulans?” samt ”Vilka material tycker pedagogerna att förskolegården bör ha för att hjälpa 
barnen att utveckla sin motorik?” gått samman i respondenternas svar har jag valt att besvara 
dem gemensamt i denna del under rubriken ”Miljöns betydelse för barns motoriska 
stimulans”. Därefter behandlas frågeställningen ” Hur ser pedagogernas inställning till 
barnens rörelsebehov ut?”. Fortsättningsvis kommer jag att referera till respondenterna som 
omväxlande ”respondenterna”, ”pedagogerna” och ”förskolelärarna”.  
 
Miljöns betydelse för barns motoriska stimulans  
 
Den naturliga miljön 
Samtliga förskolelärare som ställde upp i studien la stor vikt vid att belysa hur meningsfull en 
naturlig miljö är för förskolebarns motoriska utveckling. De förskolelärare som hade skog 
inne på sin gård berörde flera gånger hur uppskattad och inbjudande den var, de som led brist 
på detta påpekade att det var något som önskades. Sara säger att ”Drömmen hade varit att 
gården fanns vid skogen så det fanns kuperad terräng, jag tänker så att barnen blir tvungna 
att utmanas, det är inte ett alternativ utan du måste, du utmanas om du ska ta dig över 
gården”. Hanna, som arbetar på en förskola som har en förskolegård som är nyanlagd och har 
det mesta man kan önska sig, beskriver ”Att få röra sig fritt i naturen tror jag tillgodoser det 
mesta. Finns det kuperad mark och lite höjdskillnader så ges den träning man behöver tror 
jag”. Hon menar även att ”Klätterställningar och färdiga lekredskap är ingenting som jag 
tycker att man måste ha, det finns så mycket annat som barnen själva skapar, de där färdiga 
lekredskapen är roliga en ganska kort tid. Allt som är föränderligt, som barnen kan förändra 
själva är mycket roligare! Kan de bygga en koja i skogen, sen ta ner den och bygga en helt 
annan så håller det mycket längre än ett färdigt hus för där har man snart lekt färdigt”. På 
förskola A är gården stor med mycket varierade miljöer, men Eva menar ändå att den stora 
kullen på gården och skogsdungen är där som barnen allra helst leker och verkligen använder 
hela sina kroppar omedvetet i sin lek. På både förskola A och förskola F belyser pedagogerna 
hur barnen skapar fantasifulla lekar i buskage och hur de kryper och ålar bland dessa. ”Sist jag 
var ute med dem byggde de zoo i buskarna, med pinnar och så. Det är en väldigt inbjudande 
miljö” berättar Mia. Hon talar dock också om en önskan om mer klättringsmöjligheter för 
barnen. ”Ett gammalt träd som ligger skulle ju verkligen utmana barnen.” Mia betonar att 
med små medel skulle de kunna tillföra så mycket mer till sin gård som skulle stimulera 
barnens motoriska utveckling, men politiken sätter ofta stopp. Alla de intervjuade personerna 
menade att stora plana ytor med gräs är viktigt för att barnen ska kunna springa, rulla, hoppa 
och få annan motorisk träning genom både ordnade lekar och den fria leken.  
 
Gårdens storlek och utformning 
Några av förskolelärarna som intervjuats problematiserar förskolegårdens yta. De talar om hur 
gårdarna är för små för att kunna rymma alla barn i en förskolegrupp, och hur de får planera 
verksamheten med ständigt delade grupper för att barnen ska kunna få sina behov uppfyllda 
under dagarna, både inomhus och utomhus. Pedagogen Hanna menar istället att gården på 
hennes förskola är så stor att även om de 100 inskrivna barnen på förskolan är ute samtidigt 
har alla gott om utrymme för att hitta egna bra lekar. Hanna problematiserar istället formen på 
gården och beskriver bristen på avgränsningar som en svårighet, då den inte är fullt 
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överskådlig. ”Det är svårt att säga till barnen att nu håller vi oss här, och sen känna friheten 
att inte behöva gå runt och kolla hela tiden så man inte tappar bort något barn.” Även på 
förskola E beskriver pedagogen Vera att det ibland blir ett bekymmer med en förskolegård 
som sträcker sig runt huset. Detta vid situationer då man som pedagog är ensam ute med 
några barn och det är svårt att ha koll på varje barn hela tiden, samtidigt som de förstår 
glädjen för barnen i att kunna springa runt husknutarna.  
 
Material för olika åldrar 
Ett återkommande dilemma för de intervjuade pedagogerna har varit redskapen som finns på 
gårdarna. Sara beskriver problematiken som att ”Det är riktigt svårt att tillgodose ettåringar 
och sexåringar på samma gård”. På förskola F talar man om problemet med att de allra 
yngsta barnen faktiskt utsätts för fara på klätterställningen som har öppna sidor på hög höjd, 
medan de äldsta barnen på förskolan får bra utmaningar av den. Vera på förskola E talar om 
motsatt problem. ”Det skulle behöva finnas fler saker att göra, jag har märkt att de största 
barnen har liksom gjort färdigt eller hur man ska säga… de kan klättra, klänga och göra alla 
konster i våra redskap nu. Så det borde finnas något mer för dem.” På två förskolor har ett 
dilemma uppkommit kring vad som är tillåtet eller ej, då barnen exempelvis klättrar upp på 
tak till rutschkanor. Något som kan vara dåligt ur säkerhetsaspekt, samtidigt som pedagogerna 
har förståelse för att barnen behöver utmanas motoriskt, vilket de tilltänka redskapen inte 
alltid gör. Annika på förskola D beskriver hur barnen klättrar upp på taket ovanpå ett fordon 
av trä ”och det är inte riktigt tillåtet egentligen, men de har ju ingenting annat att klättra på, 
så vi har låtit dem göra det”.  
 
Medvetna material och tillfört material 
Frekvent återkommande i intervjuerna har varit det tillgängliga materialet. Tankar om det och 
tankar kring hur man bör tillföra mer material för att skapa en inbjudande utemiljö. 
Kommunen där jag genomförde min studie har under några år rustat upp sina förskolegårdar 
samt byggt många nya förskolor. Därigenom har pedagogerna kunnat ha inflytande över vad 
som bör köpas in till gårdarna. Mina resultat visar på medvetna val från pedagogerna där 
bland annat Eva på förskola A beskriver deras val av gungor. ”Nu har vi bara en 
kompisgunga och två vanliga gungor, vi valde bort gungor till de minsta då. Så vi har ingen 
bebisgunga om man säger så, vi kände att det inte är så motoriskt utvecklande att bara 
gunga.” En problematik som uppkommer på ett par förskolor är att materialet inte räcker till.  
På förskola D pratar man om hur antalet barn inte alls är väl beräknat för gårdens storlek och 
material. Även på förskola E talar den intervjuade förskoleläraren om hur övertaligheten av 
barn missgynnar deras motoriska stimulans på förskolegården. ”Det skulle finnas fler grejer, 
för tyvärr blir de ju väldigt duktiga på att vänta på sin tur.” Majoriteten av de intervjuade 
förskolelärarna har dessutom benämnt tillgång till löst material som något viktigt. De önskar 
tillfört och lättillgängligt material i lådor, som man kan använda för att skapa bra lekar och 
aktiviteter för barnen på ett enkelt sätt, som därtill stimulerar deras motoriska utveckling och 
tillgodoser deras rörelsebehov. Ett annat återkommande ämne som respondenterna tar upp är 
cyklarna, de återkommer till hur många barn kan ”fastna” på sina cyklar, dvs. att de enbart 
cyklar och därmed inte gör något annat under utevistelsen. De pedagoger som jobbar på 
förskolor som har gårdar med en stor och omväxlande utemiljö beskriver dock hur de 
periodvis inte alls använder cyklarna, vilket bara gynnat barnens lek. Medan pedagogerna på 
förskolor med mindre utrustade gårdar berättar att cyklarna är ett måste för att barnen ska få 
någonting att göra. Även säkerhetsaspekten uppkommer som ett dilemma på somliga gårdar, 
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då de äldre barnen gärna cyklar vilket är bra för deras motorik, men när de kör snabbt och på 
gemensamma gårdar med yngre barn händer lätt olyckor.  
 
Pedagogernas inställning till barnens rörelsebehov 
 
Rörelsebehov 
Samtliga respondenter är överens om att barn har ett stort behov av rörelse och att de behöver 
spendera flera timmar per dag utomhus där de kan få utlopp för sin energi. De flesta 
pedagoger menar att barnen behöver minst två timmars utevistelse per dag, men under 
sommarhalvåret är det oftast tre till fyra timmar som man spenderar på förskolegården. Eva 
säger att ”De behöver ju som sagt få utlopp för all energi och inne vill vi ju inte att de 
springer på samma sätt, så att de behöver ju det och här har de ju möjlighet att springa ute”. 
Detta bekräftar även pedagoger på fler förskolor, hur uteleken ger lägre ljudnivåer i 
innemiljön. Mia på förskola F beskriver hur barnen blir ”stimmiga och röriga och gnälliga” 
om de någon dag inte kommer ut, vid ex. oväder. På förskola B anser Sara att barns behov av 
rörelse och utevistelse även kan variera betydligt beroende på individen.  
 
Ansvaret för tillgodoseendet av rörelse och problematiken kring 
vistelsetiden 
Merparten av de intervjuade pedagogerna menar att det är förskolan som bär ansvaret för att 
barnens rörelsebehov ska tillgodoses. De menar att barnens långa vistelsetiden på förskolan 
inte skapar utrymme för dem att få rörelsemöjligheter efter förskoledagen. ”Det är många 
barn som är här från att de vaknar tills de lägger sig, och det är lätt att säga att det här ska 
föräldrarna göra och det kan inte vi ta ansvar för, men jag tycker att förskolan har ett väldigt 
stort ansvar, i mycket – inte bara det motoriska, utan väldigt stor del av barnens utveckling. 
Vi måste tillgodose deras behov av rörelse och utveckling. Ja absolut – det är jätteviktigt.” På 
förskola C beskriver pedagogen hur hon anser att förskolan bör vara ett komplement till 
hemmet, att barnen är ute en längre stund under förskoledagen men förhoppningsvis sedan är 
ute en stund även hemma. Vidare menar hon att genom att tillgodose barnen med de 
motoriska miljöer som hemmet inte kan erbjuda, t.ex. skogsmiljö och kuperad terräng (då de 
med trädgård kanske bara har plan gräsmatta) kompletterar förskolan hemmet. Vera som 
arbetar på förskola E påpekar även att hon anser att vi numera lever i ett mer stillasittande 
samhälle där barnen är trötta efter förskoledagen och tillåts surfplatte-tid, tv-tid eller liknande 
istället för att använda sin kropp. ”Det är ju faktiskt först under de första åren man bygger 
upp sitt skelett genom att man ska studsa, hoppa, springa – liksom nöta för att få ett kraftigt 
skelett och det tror jag inte barn får i den utsträckningen idag som man gjorde för bara 
kanske tio år sedan.” På förskola F problematiserar även pedagogen Mia situationen med 
långa förskoledagar och hur utmattade barnen blir. Hon menar att det inte längre finns 
utrymme för att gå på gymnastik eller simning efter förskoledagen, samt att barnen inte orkar 
efter en vecka med 40-50 timmar på förskolan.  
 
Uppmuntrande metoder för barns rörelse 
Samtliga intervjuade förskolelärare visar stor medvetenhet i hur de kan gynna barns motoriska 
utveckling och tillgodose deras dagliga behov av rörelse på olika vis. Ett återkommande ämne 
är cyklarna, då pedagogerna (som nämnts tidigare) kan se att många barn ”fastnar” på en 
cykel under varje utevistelse. Därför anordnas cykelfria dagar eller perioder, med syfte att få 
barnen att hitta andra aktiviteter och därmed variera sin motoriska utveckling. Annika på 
Förskola D menar att de strävar efter att ge förskolebarnen positiva upplevelser när de arbetar 
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med rörelse och att pedagogerna stärker barnen med leenden och positiva kommentarer, då 
deras positivitet smittar och gör så att barnen vågar prova nya utmaningar. Flera av de 
intervjuade personerna menar att de anordnar lekar som inbjuder till spring och andra rörelser 
samt bygger upp motorikbanor med barnen som de kan använda. Några har gymnastik någon 
gång i veckan. Hanna berättar även om hur de tar tillvara på vad barnen har lust med och 
skapar aktiviteter därefter, hon menar att ”Det ska vara kul att röra på sig” och att de strävar 
efter att ”Det ska vara minst lika kul att gå ut som att vara inne”. På denna förskola försöker 
de tillgodose barnen genom att bygga upp tillfälliga lekmiljöer, t.ex. så anordnar de dans i en 
hörna, hinderbana på en yta och innebandy på en annan. Något som ett par pedagoger även 
nämnt som ett uppskattat inslag är när de anordnat spring-lopp och skidtävlingar, även om det 
inte ser till det dagliga rörelsebehovet så skapar det en lust och glädje till rörelse hos barnen.  
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis anser de intervjuade pedagogerna att en stor gård med möjligheter till 
avgränsningar och skiftande miljöer är givande för barns motoriska utveckling. De ser väldigt 
gärna att det ska finnas naturlig miljö som skog och kuperad terräng då de anser att det ger 
barnen en bra motorisk utmaning. Det råder skilda meningar om vad för material som bör 
finnas på gården, några pedagoger anser att gungor och flera klätterställningar som har olika 
svårighetsgrad osv. är viktigt medan andra anser att underlaget och naturmaterial som kan 
förändras är fullt tillräckligt för att tillgodose alla barns olika behov. Pedagogerna har en god 
medvetenhet kring barns motoriska utveckling och behov av rörelse. De ser till så att barnen 
aktiveras utomhus tillräckligt varje dag och hjälper barnen att variera sina aktiviteter så att 
den motoriska träningen sker omedvetet för barnen i inbjudande miljöer och lekar.  
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Diskussion 
 
I min inledning beskrev jag hur intresset kring barns rörelsebehov och förskolegårdarnas 
utformning uppkommit ur VFU-perioder och vikariat och hur jag hört och sett otroligt mycket 
negativt kring detta. Härligt nog visar min studie något annat. Jag har mött pedagoger som 
visar stor medvetenhet och jag har genomfört min studie på förskolor där gårdarna tillgodosåg 
de flesta av barnen med stora rörelsemöjligheter. Min uppfattning är nu att förskolegården är 
väldigt viktig för att barn ska utmanas och utvecklas motoriskt. En stor anledning till detta 
glädjande resultat kan vara att kommunen som jag genomförde studien i de senaste åren har 
lagt fokus på att rusta upp förskolegårdarna och tillföra material som pedagogerna hade 
möjlighet att välja ut. Denna satsning berättade en av de intervjuade pedagogerna om för mig.  

Faskunger (2007) menar att barn bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. Min 
studie visar att de intervjuade förskollärarna verkligen ser till så barnen tillgodoses detta, de 
går ut flera timmar och gärna vid flera tillfällen per dag. Att ha tanken, som några av de 
intervjuade personerna talade om, att uteleken ska vara minst lika rolig som inneleken och 
kunna erbjuda lekar och aktiviteter utefter barnens individuella intressen tycker jag är väldigt 
viktigt. Utifrån mina egna tidigare erfarenheter tycker många barn att uteleken inte är rolig, då 
den mer ses som ett måste och sällan erbjuder speciella lekar eller aktiviteter. Oftast öppnas 
bara grinden till gården och ett förråd där spadar, hinkar och cyklar finns och barnen får leka 
fritt. Kan man istället med små medel tillföra mer omväxlande aktiviteter, samt ha pedagoger 
med mer medvetenhet kring hur man stimulerar barns motoriska utveckling tror jag att barns 
glädje för utevistelsen ökar. Detta menar även Ericsson (2005) då hon talar om att 
pedagogerna bär ansvaret för att hjälpa barnen att utvecklas motoriskt genom att uppmuntra 
och inbjuda till rörelseaktiviteter. Samtidigt kan jag se en problematik i förskolans 
organisation kring detta, då arbetsbelastningen på förskolelärarna är hög och utevistelsen ofta 
är den stund på dagen då pedagogerna har tid att informera varandra kring dagsaktuella 
angelägenheter om barn, föräldrars meddelanden vid lämning/hämtning osv.  

Flera av respondenterna problematiserar även barnens långa förskoledagar och hur 
samhället numera är mer stillasittande, precis som Faskunger (2007) också beskriver. Detta 
gör att ansvaret för att tillgodose barns dagliga behov av motorisk stimulans faller på 
förskolan, vilket de intervjuade pedagogerna är medvetna om. Samtidigt menar de att 
förskolan ska vara ett komplement till hemmet enligt Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010) och anser då att det förskolan borde tillgodose barnen är varierande miljöer och 
aktiviteter jämfört med de som föräldrarna kan erbjuda barnen. Här menar dock den ena 
pedagogen att barn i nutid är så utmattade efter de långa förskoledagarna att de inte klarar mer 
fysisk aktivitet därefter.  

I min undersökning kan man tydligt se att pedagogerna anser att den naturliga miljön är 
värdefull för barns motoriska utveckling, då de upplever att den är inbjudande för barnen och 
också ständigt utmanar barnen på ett omedvetet sätt. Detta bekräftas av både Ericsson, Grahn 
och Skärbäck (2009) samt Granberg (2000) som talar om vikten av den naturliga miljön som 
inbjuder till att utveckla barns balans, styrka och koordination. Fjørtoft (2001) uppvisar i sin 
studie hur barnen fick förbättrad motorik då de spenderade tid i skogen under ett års tid 
jämfört med de barn som fick stanna på en anlagd förskolegård, och jag ser tydliga likheter 
med vad som sägs i min undersökning med denna studie.  

I min inledning beskrev jag hur flera författare menar att förskolegårdar bör vara bevuxna, 
rymliga och omväxlande för att ge alla barn möjlighet till motorisk stimulans som är anpassad 
till deras individuella nivå och ger dem en utmaning. Dessutom beskriver Ericsson (2005) 
samt Sigmundsson och Pedersen (2004) hur barns motoriska lärande sker och att det krävs 
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ständiga utmaningar och upprepningar för att detta lärande ska ske, därför bör varje 
förskolegård innehålla material och miljö som kan tillgodose vart enskilt barn. Min studie har 
visat skilda resultat kring detta på olika förskolor. Några av de intervjuade förskollärarna 
menar att deras gårdar inte utmanar de allra äldsta barnen, och att det borde finnas mer 
material eller naturmiljö som tillgodoser dessa. Några pedagoger problematiserar å andra 
sidan hur somliga lekmaterial rentav blir farliga för de yngre barnen. Många av pedagogerna 
beskriver hur avgränsningar kan vara till god hjälp för att få bättre gårdar som bemöter barnen 
på en adekvat nivå.  

Mårtensson (2004) beskriver hur förskolegårdar nedprioriterats de senaste decennierna, 
och anser att det är beklagligt då det är allt fler barn som vistas i förskolorna numera. Detta 
stämmer delvis överens med min studie. Eftersom jag genomförde studien i en kommun där 
förskolegårdarna har genomgått en upprustning på senare tid motsägs ju detta. Samtidigt kan 
jag se ett missnöje hos somliga av pedagogerna, då materialet och gårdarnas yta ibland inte 
räcker till för alla barn som är inskrivna på förskolan. Jag tror att detta är ett vanligt 
förekommande fenomen, då pengarna inom kommunerna inte räcker till att ge förskolorna de 
ultimata gårdarna, samtidigt som läroplanen för förskolan menar att det är förskolechefen som 
har det yttersta ansvaret för att barnen ska få en bra miljö och bra material för deras 
utveckling och lärande (Skolverket, 2010). Min uppfattning kring det här är att mycket ansvar 
ligger hos politikerna och hur de fördelar resurserna. I min studie hade kommunen som sagt 
lagt fokus på att berika förskolegårdarna de senaste åren, vilket verkligen uppskattades av 
pedagogerna, samtidigt som de önskade mer material för att kunna tillgodose alla barn. Det 
förskolelärarna hade fått möjlighet att välja var i princip mellan en gungställning eller någon 
form av klätterställning. Kommunen hade flera nybyggda förskolor och deras gårdar var 
verkligen några av de bäst utrustade med otroligt många olika möjligheter för lek, vilket 
skapade klyftor mellan standarden på förskolegårdarna.  

Jagtøien m.fl. (2002) och Ericsson (2003) menar att det finns indirekta samband mellan 
brist på fysisk aktivitet och koncentrationssvårigheter, och precis som en av respondenterna 
nämner så blir barnen gnälliga, röriga och stimmiga om de någon dag inte får gå ut och röra 
sig, flera andra pedagoger nämner även de få dagar då uteleken inte blir lika omfattande som 
vanligt blir ljudnivån inomhus högre och barnen börja springa på de små ytorna. Detta anser 
jag stärker de indirekta sambanden som den tidigare forskningen påvisade.  

Jag anser att förskolorna med dess pedagoger som ingått i studien verkligen försöker att se 
till alla de relevanta mål för barns motorik som finns i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 
2010). De har stor medvetenhet kring hur de bör uppmuntra barnen till den motoriska 
utvecklingen, men miljön är ofta problematiken. Dock menar läroplanen att lärandemiljöns 
utformning står under förskolechefens ansvar, dessa har inte ingått i min studie och därmed 
kan jag inte dra någon slutsats kring hur de uppfyller detta mål.  
 

Tillförlitlighet  
Även om jag känner glädje över resultatet i min studie, och hur bra barnen på de berörda 
förskolorna verkar ha det gällande medvetenheten hos pedagogerna och förskolegårdarnas 
miljöer, så tror jag att min studie hade gett ett annat resultat om urvalet gått annorlunda till. 
Mina upplevelser från VFU och vikariat i min hemkommun låg till grund för min 
undersökning och hade jag haft möjlighet att genomföra studien där tror jag att resultatet 
skulle vara betydligt mer negativt. Kanske hade studien gett ett annat resultat om jag vetat 
mer hur förskolornas utegårdar såg ut på förhand och därmed hade kunnat välja olika typer av 
gårdar. Nu anser jag att merparten av mina utvalda förskolor hade gårdar av hög kvalité och 
att förskolelärarnas kompetens kring barns behov av motorisk stimulans gjorde att de kunde 
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lyfta de brister som miljön hade, samt kompensera för dem. Vidare menar jag att om jag 
skulle göra om studien så hade jag nog försökt göra ett mer medvetet urval för att kunna få 
skilda resultat, och därmed kanske ett mer verklighetsnära utfall. Jag anser alltså att 
generaliserbarheten är låg. Detta delvis p.g.a. av att en kvalitativ studie med få informanter är 
mycket svår att generalisera utifrån, men också för att mitt urval i slutändan inte kändes 
representativt för en genomsnittlig svensk kommun. Möjligtvis skulle man kunna generalisera 
kring den utvalda kommunens förskolegårdar.  

Jag valde att intervjua förskolelärare, eftersom de spenderar tid med barn i yngre åldrar ute 
på förskolegårdar varje dag. De besitter därtill kompentens kring barns motoriska utveckling 
och kan därmed bedöma om gården utgör en tillräcklig utmaning för dem för att deras 
motoriska utveckling ska främjas maximalt. Att ställa rätt frågor till rätt personer är en viktig 
del av vad som utgör validiteten i en studie, och det anser jag att jag har gjort. De intervjuer 
som har ägt rum har genomförts på samma vis, med ljudinspelning, transkribering och 
analysering. Det som skilt dem åt är följdfrågorna som varierat efter vad pedagogerna svarat 
på de frågor som fanns i min intervjuguide. Jag kan i efterhand se att några frågor var dåligt 
formulerade och det krävdes att jag förklarade för pedagogerna vad jag tagit del av i min 
litteraturgenomgång och därmed hade för tanke med frågan, för att de skulle komma igång 
och ge svar. Jag upplevde att jag inte behövde ställa särskilt mycket följdfrågor då 
respondenterna var duktiga på att ge långa och utförliga svar och gärna reflekterade vidare 
medan de pratade. Jag är nöjd med hur mina intervjuer gav mig svar på alla frågeställningar 
och det framträdde tydliga kategorier i deras svar medan jag analyserade. I den mån det är 
möjligt i en kvalitativ studie, där forskaren själv är mätinstrumentet och tolkar sin data, så 
anser jag att reliabiliteten är förhållandevis hög. Mina miljöobservationer anser jag inte skiljer 
sig något åt vid genomförandet eller analysen då de mest bara har varit ett stöd för förståelsen 
hos mig.  

Jag anser att jag lärt mig en hel del kring barns behov av motorisk stimulans, och vad som 
krävs av både miljö och pedagog för att tillgodose barnen detta. Både min 
litteraturgenomgång och av mina intervjuer bidrog till detta kunskapsbildande. Pedagogernas 
medvetenhet och reflektioner gav mig nya perspektiv och jag tror att jag i mitt framtida 
yrkesliv mer kan värdesätta utevistelsen, vilket känns positivt då jag tidigare stött på mycket 
negativitet kring detta. Jag hoppas på att i mitt framtida yrkesliv kunna dela med mig av de 
kunskaper jag fått till kollegor.  
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Bilaga 1 
 
Samtyckesblankett 
 
Jag samtycker här med till att intervjuas till studien om barns motoriska 
utveckling, och hur förskolegården kan tillgodose alla barns dagliga behov av 
rörelse. Jag har informerats om studien och dess syfte, samt är införstådd med de 
etiska hänsynstaganden som sker, och att jag närsomhelst kan avbryta mitt 
deltagande i studien.  
 
 
 
Ort och Datum___________________________________________________ 
 
Underskrift______________________________________________________ 
 
Namnförtydligande________________________________________________ 
 
 
 
Studentens underskrift______________________________________________ 
 
Namnförtydligande_________________________________________________ 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 
 
Datum__________________________________________________________ 
Pedagogens Namn____________________________________________ 
Utbildningsnivå_______________________________________________ 
Yrkesverksamma år__________________________________________ 
Barngruppens ålder__________________________________________ 
 
 
Rörelse/Motorik 

1. Hur mycket tycker du att ett barn behöver röra sig ordentligt dagligen?  
2. Vad tycker du är viktigt för ett förskolebarn att träna på, inom motorik? 
3. Vad är din personliga åsikt om förskolans roll för barns motoriska utveckling och 

dagliga behov av rörelse?  
4. Hur uppmuntrar du barn till att göra aktiviteter som kan stimulera deras motoriska 

utveckling under den fria leken? 

 
 
Förskolegården 

5. Hur ofta är ni ute på er gård, timmar/dag, dagar/vecka?  
6. Hur ser du på utformningen av er gård?  
7. Vad tycker du att en bra förskolegård bör innehålla för att kunna tillgodose barnens 

behov för motorisk stimulans?  
8. Vad tycker du saknas på er förskolegård?  
9. Om man bortser från ”lösa” föremål som cyklar, bollar osv. Vad använder barnen mest 

på förskolegården?  
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Bilaga 3  

Observationsmall – befintligt material på gården för motorisk lek/träning. 

 
Förskola ______________________________________  Datum ________________ 
 
 
 
Inköpta redskap: 
Gungor ⃝ 

Klätterställning (passande för ca ålder) 1-3 år ⃝ 
   4-6 år ⃝ 

Balansmöjlighet ⃝ 

Rutschkana ⃝ 

Lekställning för övrig motorisk lek ex. glidstång, krypgång eller dyl. ⃝ 

Anordnad vattenlek ⃝ 

”Hängmöjlighet” ⃝ 

 
 
Naturliga redskap/inslag: 
Träd (klättringsbara) ⃝ 

Växter/Buskar/Snår ⃝ 

Öppen yta (för ex. fotboll, springlek) ⃝ 

Sluttning (ex. pulkabacke) ⃝ 

Hopphage eller dylik markmålning ⃝ 
 
 
Underlag:  
Gräsmatta ⃝ 

Gummimatta ⃝ 

Asfalt⃝ 

Sand ⃝ 

Övrigt värt att notera:  
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Bilaga 4  
Information till förskolechefer. 

 

Hej! 
 
Mitt namn är Emelie Franzén och jag läser förskollärarutbildningen vid Karlstad universitet. 
Jag är just nu inne i termin 6 och skriver mitt examensarbete. Barns rörelsebehov och uteleken 
är något som särskilt intresserar mig och därför gör jag en intervjustudie om vad pedagogerna 
har för inställning till barns behov av rörelse, och hur de tycker att en gård bör vara utformad 
för att tillgodose alla barns rörelsebehov. Jag har dessutom tänkt göra en observation av 
förskolegården på de berörda förskolorna med ett kategorischema där jag bockar för vad som 
finns på gården så som byggda lekredskap, växtlighet och terräng. Detta för att kunna skapa 
mig en bättre uppfattning när jag sedan analyserar mina intervjuer och jobbar fram ett resultat.  
 
Jag skulle önska att få komma ut och göra mina intervjuer under de närmaste veckorna (17 
eller 18) och varje intervju beräknas ta 20-30minuter.  
Jag kommer att informera den beröra pedagogen om studiens syfte, samt möjligheten till att 
hen närsomhelst kan avbryta sin medverkan utan att behöva ge en förklaring, samt hur jag 
tänkt förvara min data och göra plats/person anonym. Enbart jag och min handledare kommer 
att se det insamlade materialet.  
  
Därför undrar jag om du ger tillstånd till att jag genomför en pedagogintervju och 
miljöobservation på förskolan XXX, och kanske vill du tipsa om någon personal som du tror 
kan ställa upp på en intervju?  
 
Med vänliga hälsningar, Emelie Franzén. 
 


