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Abstrakt 

Children's motor development in pre-school outdoor environments - A qualitative study of 

preschoolers' views on children's motor development in the outdoor environment and their 

ability to meet this 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om några förskollärares syn på 

utomhuspedagogiska verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling samt deras 

möjligheter att främja detta. Studierna baseras på sex stycken kvalitativa-semistrukturerade 

intervjuer med förskollärare och pedagoger som är verksamma i olika förskolor i Malmö. 

Studiernas resultat visar att möjlighet att planera rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus 

har stor betydelse för den utomhuspedagogiska verksamheten. Det vill säga att fler 

möjligheter till motorisk utveckling innebär bättre fysiska förutsättningar får barn till att delta 

i olika rörelselekar och därmed lära sig utifrån de leksituationer de deltar i. Ju fler rörelselekar 

barnen klarar av och lär sig utifrån dessa desto större möjligheter får de att ta sig an nya 

motoriska utmaningar som de ställs inför. Aktiviteter som möjliggör barns lärande i 

ämnesrelaterade kunskaper sätts inte i motsats relation till barns möjlighet till motorisk 

utveckling. Kombination av dessa komponenter underlättar för barnen att ta till sig och skapa 

egna kunskaper. Planerade rörelseaktiviteter utförs oftast i större barngrupper och är därmed 

mindre anpassade till det enskilda barns behoven. Med hjälp av planerade aktiviteter utmanas 

fler barn samtidigt och är lättare överskådlig för förskollärare att se resultat. Däremot under fri 

lek och i de spontana aktiviteter är det barnens individuella initiativtagande, behov, 

möjligheter och intresse som styr. Eftersom på förskolegården vistas fler än en avdelnings 

barn finns det enligt förskollärare behov för planering och organisering av den gemensam 

verksamhet och kompetens utveckling vilket de tycker inte prioriteras i dagsläget. 

 

Nyckelord: förskola, utomhusmiljö, utomhuspedagogik, motorisk utveckling, 

rörelseaktiviteter 
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1 Inledning 

Barn i förskoleåldern har ett stort behov av att röra på sig enligt Danielsson, Sandberg, Auoja 

och Jonsson (2001). Förskolans utomhusmiljöer har därför stor betydelse för den del av 

förskoleverksamheten som handlar om att stimulera barns motoriska utveckling. 

Förskollärarnas roll är att vara kreatörer av förskoleverksamhet och därmed påverka varje 

barns möjlighet att ta del av en innehållsrik och inbjudande verksamhet. 

Under vår verksamhetsförlagda tid har vi uppmärksammat att större delen av 

förskoleverksamheten av olika anledningar sker inomhus. Barns dagliga aktiviteter är därför 

anpassade till inomhusmiljöer där rörelsemöjligheterna är begränsade. Resultatet blir en miljö 

med färre krav på fysisk aktivitet. Vi har också uppmärksammat att förskoleverksamheter i 

utomhusmiljöer förläggs olika, har olika syfte och påverkas av olika faktorer. Det som bland 

annat spelar roll är barngruppens sammansättning och storlek, arbetslagets möjligheter att 

planera och organisera verksamheten samt tillgången till olika utemiljöer. Det finns alltså 

skillnader i denna del av förskoleverksamhetens kvalitet. 

Barn idag tillbringar allt oftare större delen av sin vakna tid på förskolan (Wagnsson, Löfdahl 

& Segerblom, 2012). Samtidigt har besparingar inom skolsektorn lett till ökad storlek på 

barngrupper och en minskad personaltäthet. Detta begränsar förskollärares möjligheter att låta 

barnen vistas i andra utomhusområden än förskolans inhägnad samt att förskolegård inte har 

utvecklats tillräckligt för att stimulera barnens motoriska utveckling. Dessutom 

uppmärksammar författarna de senaste årens främjande av skolliknande aktiviteter i förskolan 

(Wagnsson, Löfdahl & Segerblom, 2012). Enligt förskolans läroplan ska barn ges möjlighet 

att utveckla sin kunskap i bland annat språk, matematik, naturkunskap och teknik. Det står 

också att det är förskollärarens ansvar att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen "får 

stöd och stimulans i sin motoriska utveckling" och att arbetslaget ska “samarbeta för att 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 

de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” (Skolverket, 2011, s.11).  

Med utgångspunkt i dessa mål har vi valt att undersöka hur förskollärare ser på den 

utomhuspedagogiska verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling samt deras 

möjligheter att främja detta.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om några förskollärares syn på 

utomhuspedagogiska verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling samt deras 

möjligheter att främja detta. 

För denna studie kommer följande frågeställningar att användas:  

1. Hur resonerar förskollärare kring barns motoriska utveckling i relation till lek och 

lärande?  

2. Hur resonerar förskollärare kring den utomhuspedagogiska verksamhetens betydelse 

för barns motoriska utveckling i relation till de utomhusmiljöer de använder sig av? 

3. Vilka faktorer enligt förskollärare främjar eller hindrar deras möjligheter att planera 

och organisera rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus för barns motoriska 

utveckling? 
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2 Litteratur och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras litteratur och tidigare forskning som ligger till grund för våra 

studier.  Detta redogörs under följande rubriker: barns motoriska utveckling, lek och lärande, 

planering och organisation av rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus samt 

utomhuspedagogik och utomhusmiljöer i förskolan.  Den valda forskningen anser vi är 

relevant för att få en bra diskussion kring studiens frågeställningar.   

2.1 Barns motoriska utveckling 

Kroppens motorik inbegriper alla funktioner och handlingar som vi uträttar för att kunna styra 

våra kroppar (Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt, 2002). Förändring i handlingssättet av 

dessa motoriska rörelser kan enligt Wagnsson, Löfdahl och Segerblom (2012) definieras som 

motorisk utveckling vilket handlar om motorisk kontroll och inlärning. 

Motorik beskrivs av Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) som resultatet av 

samspelet mellan kroppens olika delar. De rörelser som utförs av kroppens stora 

muskelgrupper i armar, ben, rygg och mage utgör grunden för barns grovmotoriska utveckling 

(Danielsson, Sandberg, Jonsson, 2001). Begreppet grovmotoriska färdigheter är 

samlingsbeteckning för de stora rörelser kroppen utför som till exempel att gå, rulla, krypa, 

springa, balansera, hoppa och klättra (Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt, 2002). Den 

grovmotoriska utvecklingen sker enligt Wagnsson, Löfdahl och Segerblom (2012) oftast 

omedvetet och barnen väljer sina rörelser efter de krav och behov som ställs inför dem i olika 

livssituationer. Ju fler sådana situationer barnet ställs inför desto fler möjligheter får det att 

utvecklas motoriskt. Danielsson, Sandberg, Auoja och Jonsson (2001) poängterar att de 

grovmotoriska grundrörelsernas utveckling är som störst i förskoleåldern. 

Finmotorik är finare och mer begränsade rörelser som används till de mer precisionskrävande 

handlingar vi utför med händer, mun och ögon. Dessa rörelser behövs för att gripa, skriva, sy 

och liknande. Koordination av öga och hand liksom öga och fot betraktas som finmotoriska 

rörelser (Grindberg och Langlo Jagtøien 2011). Utvecklingen av finmotoriska färdigheter är 

precis som grovmotoriken störst i förskoleåldern (Hwang & Nilsson, 1995). Finmotoriken 

utvecklas samtidigt som grovmotoriken (Grindberg & Langlo Jagtøien 2011) och under 

samma fysiska aktivitet (Mellberg 1993). Med hjälp av väl avvägda rörelser underlättas barns 

inlärning av form, riktnings- och rumsuppfattning vilket är del av barns perceptionella 

färdigheter (Ericsson, 2005). Perception är enligt Ericsson (2005) en nödvändig del i 

formandet av ändamålsenliga handlingar och innebär att man uppfattar sin omvärld. 

Perception är alltså en grundläggande funktion genom vilken vi håller oss informerade om vår 

omgivning. Barn som har perceptionssvårigheter kan ha svårigheter att handla adekvat i olika 

samspelssituationer (Ericsson, 2005).  

Automatisering av motoriska rörelser är en del av barnens kinestetiska perception som 

innebär att utveckla beräknade rörelser, alltså att använda rätt muskel med rätt styrka vid rätt 

tillfälle (Ericsson, 2005). För att barnen snabbt ska kunna välja rörelser efter vad en särskild 

aktivitet kräver måste dessa rörelser automatiseras, vilket enligt Ericsson (2005) innebär 
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motoriska rörelsemönster som fungerar utan medvetandets kontroll. Ett komplicerat samspel 

mellan impulser och muskler sker och en motorisk flexibilitet uppnås (a.a.).  

Utvecklingen av motoriska rörelser sker enligt Danielsson, Sandberg, Jonsson (2001) i olika 

takt. Varje enskilt barn har särskilda behov, i synnerhet när det gäller den motoriska 

utvecklingen (Osnes, Skaug, Eid Kaarby, 2012). Därför behöver pedagoger planera för en 

verksamhet som ska tillgodose alla barns behov och möjligheter, vilket ställer krav på att de 

besitter viss kunskap om barns motoriska utveckling. I dagens integrerade förskoleverksamhet 

finns det barn som har större behov av verksamhetsanpassning inom olika utvecklings- och 

inlärningsområden. Några generella bedömningar om hur förskollärare behöver förbereda sig 

för att kunna möta dessa barns behov handlar om hur man skaffar information om barnets 

behov samt hur förskolans miljö anpassas till det enskilda barnet (Osnes, Skaug, Eid Kaarby, 

2012).  

Enligt Wagnsson, Löfdahl och Segerbloms (2012) påverkas den motoriska utvecklingen av i 

vilken utsträckning pedagogerna bedriver planerade rörelseaktiviteter utomhus. Det vill säga 

att inom de verksamheter som innehåller fler planerade rörelseaktiviteter uppnår barnen mer 

utvecklade motoriska rörelser. Mer utvecklade motoriska rörelser innebär att ett högre 

deltagande i olika lekar.  

2.2 Barns motoriska utveckling, lek och lärande i den konkreta och 

synliga praktiken  

Under utomhusaktiviteter får barnen möjlighet att träna sin fysiska uthållighet, förbättra sin 

uppmärksamhetsförmåga och därmed utveckla medvetenhet om sin egen kropp i relation till 

omgivningen (Ericsson, 2009). Enligt Bruce och Riddersporre (2012) är barn aktiva och 

utforskar sin omgivning redan som små. Den motoriska utvecklingen sker inifrån-ut och 

utifrån-in (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2011). Med inifrån-ut menas att barnens kognitiva 

kunskaper ligger till grund för barns lärande av motoriska färdigheter och tvärtom. Det 

innebär att den kognitiva utvecklingen går hand i hand med den motoriska, det vill säga att 

genom att göra saker skaffar barnen sig kunskaper om görandet samtidigt som de blir bättre 

på att utföra det. Därför är rörelselekar inte bara av vikt för barns motoriska utveckling utan 

även för deras inlärningsförmåga. Bruce och Riddersporre (2012) förklarar kopplingen mellan 

fysiska aktiviteter och lärande genom Deweys teori “Learning by doing”, som innebär att 

göra, utföra och åstadkomma handlingar. Att nå kunskap genom att använda kroppen inger en 

känsla av att kunna bemästra saker själva. Den känslan leder till att barnen blir mindre 

beroende och mer självständiga i det fortsatta utforskandet och lärandet. 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) betonar lekens värde för pedagogiskt arbete som grund 

för ett positivt innehåll i dess olika former. Leken står för kreativitet, meningsskapande, lust 

och målmedvetenhet. Lek och lärande berikar varandra. Till exempel genom att bygga kan 

barn lära sig att leka och genom att leka kan de lära sig att bygga (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2007). Osnes, Skaug, Eid Kaarby (2012) förklarar att barn inte har några 

intentioner att uppnå ett lärande men genom att leka får de möjlighet att uttrycka sig och 

reflektera över det som de har varit med om och skapar därigenom förståelse och resonemang 

kring det. De menar att det är svårt att skilja mellan lek och lärande då barnens tankar och 

motiv i leken påverkar den pedagogiska miljön och deltagande i leken och därmed lärandet. 
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Lärandet hos barnet sker i en progression från det enkla till det komplexa och baseras på de 

tidigare kunskaper och erfarenheter som barnet har samlat på sig (Osnes, Skaug, Eid Kaarby, 

2012). Därför behöver förskolläraren kunna bedöma vad barnen är intresserade av eller vilken 

lärandeprocess de tar emot. 

Barns motoriska utveckling är viktig för lek hävdar Grindberg och Langlo Jagtøien (2011). 

Motoriskt säkra barn har lättare att leva sig in i leken och att samspela med andra barn och 

med miljön de befinner sig i. Därför är rörelselekar av betydelse. Med hjälp av rörelselekar 

tränar barnen sina motoriska färdigheter och ger dem bra förutsättningar för lek. Författarna 

menar att barn med osäker motorik riskerar att bli uteslutna från lekar. I leken lär sig barn att 

förhålla sig till sin omgivning och samtidigt bearbeta sina erfarenheter. De menar att i leken 

kan barn pröva sina fysiska färdigheter och på så sätt skapar de erfarenheter om vilka 

konsekvenser deras handlande orsakar (a.a.).  

Barn behöver få möjlighet att prova olika rörelser på olika sätt för att utveckla dem (Mellberg, 

1993). Det gäller även vilda rörelselekar med häftigt tempo. Rörelser som upplevs som 

bråkiga av pedagoger behövs därför enligt författaren ses utifrån ett barns perspektiv eftersom 

dessa lekar kan ge fler erfarenheter om deras motoriska färdigheter. Möjlighet att utveckla 

motoriska färdigheter i leken kräver också att barnen får tid för lek så att de kan upprepa, 

förbättra och automatisera olika rörelsemönster (a.a.).  

Barns möjlighet att leka ute anser Ericsson (2009) vara nödvändiga för deras motoriska 

utveckling. Uteleken handlar ofta om att barnen lär känna sin kropp och att experimentera 

med kroppens rörelsemöjligheter (Osnes, Skaug, Eid Kaarby, 2012). Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2011) poängterar lekens betydelse för motorisk utveckling då barnen upplever 

rörelse genom att utföra dessa med sin kropp. Mårtensson (2004) talar om förmågan att leka 

som en aspekt av hur människor är och förknippar det med människans natur och kultur. Hon 

menar att det finns ett samband mellan barnens lek och deras sociala utveckling. Barn som 

kan använda sin kropp ledigt kan delta i alla lekar skriver Grindberg och Langlo Jagtøien 

(2011). Mårtensson (2004) poängterar också att rörelselekar är viktiga för barn eftersom leken 

är kopplingen mellan fantasi och fysisk närvaro som är särskilt tydlig när barnen är utomhus. 

Det finns skillnader i definition av rörelseaktivitet och rörelselekar enligt Osnes, Skaug, Eid 

Kaarby (2012), även om målet med båda är att barn ska träna och utveckla sina grov- och 

finmotoriska färdigheter. Det handlar om hur vi uppfattar barns intentioner eller syfte med att 

utföra dessa då alla rörelseaktiviteter inte kan betecknas som lek. När barn exempelvis går en 

promenad är det ingen som kallar det för lek trots att det är en fysisk eller motorisk aktivitet.  

Med hjälp av olika rörelser som barnen utför under olika rörelselekar utvecklas barns motorik 

(Osnes, Skaug, Eid Kaarby, 2012). Olika lekar har dock olika inverkan på barns motoriska 

utveckling. Lekar delas in i olika kategorier som kännetecknas av det som är centralt i dem. I 

rollekar är det regler som är centralt och konstruktionslekar kännetecknas av att föremål 

används. Även om sådana typer av lekar inte anses kunna ge barn mycket motorisk träning 

kan det i vissa fall göra det. Det centrala i rörelselekar är den kroppsliga rörelsen, vilket 

antyder att sådana lekar ger motorisk träning. Det beror dock på de karakteristiska dragen hos 

leken, det vill säga att lekens förutsättningar bestämmer om den kan anses kroppslig. Därför 

bör man vid planering av rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus tas hänsyn till dess 

utformning (a.a.).  

“Alla barn söker sig till aktiviteter som utvecklar dem” (Hintze & Sandberg, 2001, s.82). Barn 
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med koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter kan undvika lärandesituationer som de 

upplever svåra och ansträngande. Sambandet mellan barns koncentrations- och 

uppmärksamhetsproblem skriver författarna är mycket ojämn på den individuella nivån. 

Träning av motoriska färdigheter anses dock vara viktig för dess stimulering. Träning av 

enstaka motoriska rörelser i sig har alltså ingen större betydelse, utan det är vad dessa leder 

till som är av vikt.   

2.3 Planering och organisation av rörelseaktiviteter och rörelselekar 

utomhus  

En bra planering innebär enligt Sheridan, Williams, Sandberg, & Vuorinen (2011) att som 

lärare kunna vara organiserad och att kunna balansera planerade aktiviteter, frilek och 

rutinarbetsuppgifter. I sin organisation ska lärare känna att barnen, förutom att de får en 

möjlighet att utvecklas, även har tid till reflektion och bearbetning av nya erfarenheter i leken. 

Att planera verksamhet innebär enligt Nell (2009) att se vilka intressen och behov barnen har 

och vilka metoder och aktiviteter som ger de bäst förutsättningar till utveckling. När det gäller 

planeringstiden är det viktigt att denna används för både förberedande- och reflektionsarbete. 

Det för att kunna erbjuda en verksamhet med bättre kvalitet där förskollärares arbete får 

möjlighet att förändras och förbättras. 

Att planera verksamhet efter barns intresse innebär enligt Sheridan, Williams, Sandberg och 

Vuorinen (2011) att hjälpa barn att behålla nyfikenhet för det som görs och därmed lärande. 

Enligt författarna är det viktigt att förskollärare har en simultankapacitet, vilket innebär 

förmågan att göra flera saker eller lösa flera uppgifter samtidigt, och då hålla isär olika typer 

av information. Denna kapacitet hjälper dem att vara i nuet samtidigt som de är förberedda på 

det som kan eller kommer att hända. Det finns skillnader i förskollärares sätt att arbeta genom 

att vissa pedagoger utnyttjar alla situationer att stimulera barnen till motorisk träning medan 

andra är mer avvaktande och passiva och därmed missar många tillfällen (Wagnsson, Löfdahl 

& Segerblom, 2012:71). 

Planerad motorisk träning i förskoleverksamhet kan enligt Wagnsson, Löfdahl och Segerblom 

(2012) definieras som medvetet planerade aktiviteter som utförs med barngruppen där målet 

är att barnen ska utveckla sina motoriska färdigheter. Den motoriska träningen yttrar sig i 

olika former av aktiviteter såsom rörelseprogram, gympa, rörelselekar och rörelsesånger med 

inslag av dans. Vidare kan planerade rörelseaktiviteter handla om promenader och utflykter. 

När det gäller de sistnämnda framkom det i samma studie att pedagogerna under valet av 

aktiviteter sällan planerar för barns motoriska utveckling, utan att dessa snarare integreras i 

planering av annan verksamhet. Dock skriver Osnes, Skaug, Eid Kaarby (2012) att om man 

utgår från att barnen lär sig med hjälp av sin kropp och kroppsrörelser är det naturligt att 

aktiviteter för barns motoriska utveckling behöver få mer utrymme inom verksamheten. Det 

vill säga det får inte glömmas att barns motoriska kompetens har ett värde i sig.  

Enligt Szczepanski och Dahlgren (2011) gynnas barns lärande av undervisning i 

utomhusmiljöer genom att de skaffar sig nya erfarenheter i en konkret och synlig praktik. De 

poängterar variation och konkretisering av erfarenhetsskapande genom en delaktighet i 

lärandet. Förutom det finner de i sina studier att förskollärarnas förhållningssätt till 

utomhusundervisning är av betydelse för främjandet av den motoriska utvecklingen. De tar 

upp vikten av sinnesupplevelser, det vill säga att lära med hela kroppen.  



 

 

11 

Planerade rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus skapar enligt Ericsson (2005) goda 

förutsättningar för barnens möjligheter att automatisera sina motoriska färdigheter, oavsett om 

de är initierade av barn eller pedagoger. Eidevald (2014) poängterar att barnens erfarenheter 

kan vara det som möjliggör men också det som begränsar deras utveckling. Positiva 

erfarenheter av att delta i aktiviteter gynnar deras utveckling. Hon menar att man måste 

erbjuda barnen en variation av olika sätt att lära (a.a.). Det är också viktigt att barnen förstår 

att lärande kan ske på olika sätt och att de ingår i en lärande process där de är aktiva i den 

egna lärande (Håkansson, 2013).   

Förutom att barnen på förskolan erbjuds planerade rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus 

för stimulering av deras motoriska utveckling har barnen enligt Wagnssons, Löfdahls och 

Segerbloms (2012) erbjuds de möjlighet att delta i andra aktiviteter och lekar. Dessa 

kategoriseras som fri lek och karakteriseras av pedagogernas minimala styrning. Under 

förutsättning att barnen vistas i en miljö rik på möjligheter och utmaningar erbjuder dessa 

lekar tillfällen till motorisk träning. Osnes, Skaug, Eid Kaarby (2012) finner att 

förskolegården behöver vara konstruerad så att den svarar till många olika behov och 

utmaningar som t.ex. att möjliggöra arbete utifrån olika temaområden. Wagnssons, Löfdahls 

och Segerbloms (2012) anser också att fri lek på förskolegården är viktig för barns motoriska 

utveckling där förskollärarna styr den genom att erbjuda barnen olika material. De poängterar 

att fri lek inte bör vara helt fri från pedagogernas styrning, detta eftersom det är viktigt att 

vuxna är delaktiga i barnens lek. Enligt Jensen och Harvard (2012) kan inte alla barn konsten 

av fri lek vilket gör att pedagoger med sin aktiva närvaro ska stödja dessa barn i deras lärande 

och genomföra eller visa hur leken går till. Därför behöver förskollärare vara medvetna om 

barns olika behov för att kunna tillgodose dessa (Osnes, Skaug, Eid Kaarby, 2012). Vuxnas 

aktiva deltagande i barnens lekar är betydelsefullt för barns möjligheter till utveckling skriver 

Ericsson (2005). Hon hävdar också att barnens lek är beroende av den pedagogiska 

omgivningen i förskoleverksamheten och vad det kan erbjuda barnen. 

En engagerad förskollärare har möjlighet att styra barnens uppmärksamhet mot aktiviteter 

som erbjuds men att det ska inte glömmas att barnen lär sig av varandra. Eftersom 

rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus anses vara av betydelse för barnens utveckling är 

det angeläget att barnen vistas ute dagligen oavsett geografiska och klimatmässiga förhållande 

Osnes, Skaug, Eid Kaarby, 2012). 

Enligt Dahlberg, Moss, Pence (2014) är det viktigt att barnen erbjuds en miljö som ger dem 

möjlighet att tillägna sig de kunskaper och kompetenser samhället kräver i deras framtida 

utveckling. För detta krävs det en uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. 

Resultatet av Szczepanski och Dahlgrens (2011) studier visar att man utgår ifrån de vuxnas 

perspektiv vid planering av utomhusmiljöer avsedda för barn. De vuxnas perspektiv skiljer sig 

från barns genom att de utgår från den estetiska uppfattningen av miljön, medan barn ser 

omgivningen utifrån vilka upplevelser och aktiviteter den erbjuder. Grindberg och Langlo 

Jagtøien (2011) uppger att grunden för skapandet av en lärandemiljö utomhus i första hand 

innebär att stödja barns initiativ till olika lekar och aktiviteter. Författarna menar att 

förskolegårdens fysiska utformning ofta inte är tillräckligt stimulerande och utmanande för att 

barnen spontant ska kunna hitta på olika lekar. En förenklad förskolegård hävdar Ekelund 

(2009) inte kan erbjuda barnen tillräckliga lärandemöjligheter. Därför är det viktigt att 

förskollärare läser av den potential och alternativ miljön erbjuder och anpassar verksamheten 

efter det. Ett tecken som pedagogerna kan använda för att bedöma miljöns lämplighet är om 
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leken tar slut snabbt. Därefter kan man tolka vad gården saknar för att kunna ge inspiration till 

leken. Klimat, utrymme och material är andra exempel på viktiga aspekter vid planering av 

innehåll i utomhusmiljöer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

Förskollärarens roll som skapare av det pedagogiska rummet beskriver Ericsson (2009) som 

någon som behöver finnas där när barnen gör nya upptäckter eller för att hjälpa till att välja 

eller utveckla leken. Förskollärarens uppdrag som ledare är alltså att skapa förutsättningar 

som är tillåtande för barnen utan att påpeka och bestämma över barnens upplevelse. På så sätt 

blir barnen aktiva sökare i sitt lärande, det vill säga att de tar egna initiativ men att de behöver 

vägledning. Aktiviteterna ska ge en positiv upplevelse, det vill säga aktiviteter som barnen 

klarar av och som bygger på barns tidigare erfarenheter. Det innebär att förskollärare i sin 

planering inte bör använda sig av lekar och aktiviteter som ger plats åt prestation och 

konkurrens. För detta arbete krävs det en medveten planering och organisering av olika 

rörelseaktiviteter och lekar flera gånger i veckan, med särskild översyn av barn med 

motoriska problem, hävdar Ericsson (2005). Detta är enligt författaren viktigt att 

uppmärksamma och åtgärda, annars kan svårigheterna följa barnet långt upp i skolåldern. 

Åtgärder handlar oftast om att skapa goda förutsättningar för motorisk träning genom att 

erbjuda utmanande fysiska miljöer som innehåller material som lockar till aktivitet. För att 

förskollärare ska kunna planera och organisera verksamheten på ett sådant sätt samt att vara 

ledare är det viktigt att de har grundkunskaper när det gäller allmän grundträning (Grindberg 

och Langlo Jagtøien, 2011). Med allmänna kunskaper och färdigheter menas att förskollärare 

ska använda sig av pedagogiska teorier och praxis samt egna erfarenheter kring fysisk 

aktivitet. Det är till exempel viktigt att ha generella kunskaper om barns fysisk och motorisk 

utveckling, sinnesintegration och insikt i lekteori och barns utveckling. Svenning (2015) lyfter 

fram pedagogerna och arbetslaget som resurs vid planering och utveckling av verksamheten. 

De har möjlighet att diskutera och utbyta åsikter, dela med sig av erfarenheter och kunskaper, 

delta i olika utbildningar och hålla sig uppdaterade inom ny forskning.  

När det gäller skapande av förutsättningar för barns motoriska utveckling i förskolans 

utomhusmiljöer skriver Wagnssons, Löfdahls och Segerbloms (2012) att ansvaret inte ligger 

på bara förskollärare. Faktorer som politiska beslut och ekonomiska resurser är viktiga för 

bland annat att ha tillräckligt med personal för att kunna planera och utföra den motoriska 

verksamheten, stödja mer specifikt barn i behov med mer motorisk träning och att förskolans 

miljöer är adekvata för barnens utveckling och därmed utomhusmiljöer där särskilt hänsyn 

ska tas till olika EU-direktiv för barns säkerhet. Säkerhets aspektet sätts i motsats relation till 

barns möjligheter till motorisk utveckling där alltför säkra miljöer inte ger barnen de 

möjligheter som krävs.  

2.4 Utomhuspedagogik och utomhusmiljöer i förskola 

Eftersom den här studien handlar om förskolebarns möjligheter att tillägna sig motoriska 

färdigheter i förskolans utomhusmiljöer finner vi det intressant att utgå från vad begreppet 

utomhuspedagogik innebär. 

I akademiska sammanhang introduceras begreppet utomhuspedagogik enligt Szczepanski och 

Dahlgren (2011) i början av 1990-talet. Begreppets betydelse baseras på ett samband mellan 

det praktiska och teoretiska lärandet. I sina försök att definiera begreppet utomhuspedagogik 
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har Szczepanski och Dahlgren (2011) kommit fram till att det inte bara handlar om att lära sig 

i utemiljön utan även om objekt som lärs (tema) och sättet att lära sig på, det vill säga att: 

Utomhuspedagogik är en process. En plats för lärandet, ett sätt att lära och en mening 

med lärandet. Utomhuspedagogiken kopplar samman känsla och förnuft, anden och 

handen, teori och praktik, ”knopp och kropp.” (Lärarförbundet, 2005 s.92) 

Barns motoriska träning är alltså inte bara utveckling av fysiska rörelser utan även av socialt 

samspel, hantering av stress och känslor (Hintze & Sandberg, 2001). Vidare skriver 

Szczepanski och Dahlgren (2011) att utomhuspedagogik bidrar till lärande för hållbar 

utveckling där pedagogiken behöver lyftas från den gröna dimensionen till att omfatta sociala, 

politiska och ekonomiska perspektiv. Ericsson, Grahn och Skärbäcks (2009)  betonar vikten 

av att barnen vistas och lär sig i utomhusmiljöer. Det kan medföra att barnen utvecklar en 

medvetenhet kring den omgivning de befinner sig i, vilket i sin tur leder till en ökad förståelse 

för att människan är en del av en större helhet. 

Förskolans olika rum påverkar barns lek och lärande skriver Strandberg (2006). Dessa 

uppmanar barns kunskaper, erfarenheter, känslor och förväntningar. Därför kan dessa 

underlätta eller försvåra skapande av lek- och lärsituationer. En annan viktig faktor som 

skapar bra modeller för lek och lärande enligt författaren är gemensamma aktiviteter där 

möjlighet för interaktion, aktivitet, artefakter och kreativitet lyfts fram.  

Utomhusmiljöns betydelse för barns motoriska utveckling förklarar Ericsson, Grahn & 

Skärbäck (2009) påverkas av relationen mellan motorisk utveckling, koncentrationsförmåga 

och muskelstyrka och vilken typ av förskolegård barn har tillgång till. De menar att trängsel 

eller bristfälliga förskolegårdar kan leda till lekar och rörelse som inte ger dem tillräckliga 

möjligheter till motorisk utveckling. Det kan resultera i att ett barn eller en grupp av barn 

upprepar samma lek, som till exempel rörelselekar, medan andra leker mer stilla lekar. Detta 

ger ett ojämnt deltagande, särskilt när det kommer till frilek. Därför skriver författarna att en 

kontinuerlig förbättring av förskolegården behöver göras. Detta arbete kan enligt Osnes, 

Skaug, Eid Kaarby (2012) handla om förbättring av den fysiska miljöns utformning men 

också om vuxnas uppträdande som är betydelsefullt för i vilken utsträckning barnen deltar i 

olika aktiviteter, till exempel fantasilekar eller spontana bollekar. Wagnssons, Löfdahls och 

Segerbloms (2012) har i sina studier kommit fram till att barn som går på förskola och som 

har tillgång till större och mer utmanande utomhusmiljöer har uppnått en hög motorisk 

förmåga. 

Även i Wagnssons, Löfdahls och Segerbloms (2012) studie har det framkommit att 

förskolegården är den utemiljö som har störst betydelse för barns motoriska utveckling, i 

synnerhet den grovmotoriska. Dels för att större delen av uteverksamheten sker på just 

förskolegården och dels för att pedagogerna i möjligaste mån kan erbjuda barnen material till 

den fria leken jämfört med andra utemiljöer. Förskolegårdens betydelse förstärks ytterligare 

av studiens resultat som visar att verksamheter som bedrivs på förskolegårdar som innehållit 

fler planerade uteaktiviteter lyckats bättre med barns motoriska utveckling. Förskolegården, 

som är ett exempel på en sådan, blir enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) den 

viktigaste utemiljön som förskolan har tillgång till på grund av att den är mest tillgänglig och 

ofta utrustad med klätterställningar, gungor, rutschkanor och liknande avsedda för att 

stimulera barns motoriska utveckling. Förskolegården beskrivs av Ericsson (2005) som ett 

frirum där barnen har möjlighet att stärka sina lekupplevelser och att komma i kontakt med 
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ytor och innehåll. I jämförelse med inomhusmiljöer påstår Ekelund (2009) att en varierande 

förskolegård erbjuder betydligt mer än vilket som helst rum inomhus. Några aspekter är att 

leken ute oftast tar en annan form, det ger ett bättre flöde i leken och skapar färre konflikter. 

Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver att en rik och stimulerande fysisk 

miljö skapar möjligheter för barn att utveckla sina rörelsemönster genom utmanande 

rörelseaktiviteter. Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) och Danielsson, Sandberg, Jonsson 

(2001) är eniga om att utemiljö är lämpligast när det kommer till främjandet av barns 

motoriska utveckling eftersom det ger mer utrymme för barnen att röra på sig och förflytta 

sig. För att kunna göra det krävs det att barnen har tid och utrymme att träna och utveckla sin 

motorik. Därför anser författarna att förskolans utemiljöer ska vara områden som skapar rum 

för fysisk utevistelse, det vill säga möjlighet till lek, upplevelse och lärande och att dessa finns 

i förskolans närområde.  

Övriga utomhusmiljöer som förskolebarn befinner sig i har enligt Wagnssons, Löfdahls och 

Segerbloms (2012) också stor betydelse för barns motoriska utveckling. Att använda sig av 

olika lekplatser och att genomföra regelbundna promenader till och från skog och annan mark 

anses ha störst stimulerande effekt på barns motoriska utveckling. Men enligt Sigmundsson 

och Vorland-Pedersen (2004) har förskolegården fortfarande större betydelse för den 

motoriska utvecklingen eftersom vistelse i skog och mark någon gång i veckan inte ger 

tillräckligt med stimulans. En annan anledning är att pedagogerna oftast planerar att besöka 

till exempel skogen men utan ett faktiskt innehåll, vilket gör att motorisk träning uteblir. Vid 

vistelse i skog och mark eller andra mindre bekanta platser finns det också en risk att 

pedagoger blir mer styrande och barnen mindre självständiga (Ekelund 2009).  

Utomhusmiljöer som förskolegård och lekplatser kan erbjuda barnen ytor att röra sig på och 

kan innehålla anordningar som ger dem möjlighet att träna de rörelser som ligger till grund för 

deras motoriska utveckling. Men enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) varierar både 

tillgång och utformning av dessa miljöer i förskolorna. Förskolegårdar inne i stan kan till 

exempel skilja sig från förskolegårdar i ett förortsområde. Detsamma gäller även andra 

utomhusmiljöer utanför förskolegården.  

Rymliga förskolegårdar är enligt Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) en förutsättning för att 

fantasilekar och motoriska lekar ska kunna ske. De menar att barnens trygghet har betydelse. 

Förskolegårdens avgränsade miljö bidrar till att förskollärare känner sig mer trygga och även 

barnen är väl bekanta med den vilket bidrar till en ökad självsäkerhet och därmed möjligheten 

till motorisk lek. Förskollärarna bör uppfatta utemiljön som en arena för aktivt lärande där 

förskolegården är en länk till det omgivande samhället (Ericsson, 2005). 

3 Metodplan 

I det här kapitlet kommer vi att presentera metod och tillvägagångssätt. I kapitlet beskrivs 

även forskningsstrategier, urval, analysmetod, studiens tillförlitlighet och trovärdighet och 

etiska ställningstagande. 
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3.1 Vetenskapsteoretisk perspektiv 

Eftersom den här studien baseras på förskollärarnas beskrivningar av egna tankar och 

upplevelser, kunskap om det undersökta fenomenet samt praktiskt handlande kan vi säga att 

den ligger närmast den fenomenografiska forskningsansatsen. Fenomenografisk 

forskningsansats definieras som undersökning av människans förståelse och uppfattning om 

ett fenomen (Allwood & Eriksson, 2010). Syfte med fenomenografin som metod är att 

beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogik. Analys av 

intervjutranskript och sammanställning görs i olika kategorier av utsagor och beskrivningar. 

Beskrivningar av dessa kategorier kan sedan undersökas i ett fenomenografiskt utfallsrum. 

Processen inriktas mot att kartlägga uppfattningar i urvalsgruppen samt undersöka hur 

uppfattningar förhåller sig till varandra och till det undersökta fenomenet (Allwood & 

Eriksson, 2010). 

3.2 Metod 

Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod som enligt Stukat (2005) har sin grund i den 

humanistiska vetenskapen. Kvalitativ forskning handlar om innebörd och egenskaper hos 

olika fenomen i vår omvärld och hur dessa varierar hos olika personer (Denscombe, 2012). 

Denna metod ger en detaljerad data av det undersökta fenomenet som behövs vid en 

förmedling av komplexa situationer (a.a.). I vårt undersökningsmaterial speglas denna 

komplexitet i förskollärarnas olika uppfattning om utemiljöns betydelse för barns motoriska 

utveckling och förutsättningar att skapa pedagogiska ramverk som främjar denna. På grund av 

komplexiteten i det undersökta fenomenet skulle en kvantitativ metod inte kunna ge oss ett 

trovärdigt resultat då olikheter i förskollärarnas uppfattningar skulle behöva bli definierade av 

oss. Det skulle innebära att en del av förskollärarnas egna uppfattningar inte hade synliggjorts. 

Vi har använt oss av en induktiv forskningsansats som enligt Patel och Davidsson (2003) 

innebär att forskaren samlar information, analyserar den och formulerar den i teori. Vid 

insamling av information har vi tagit hänsyn till att inte påverka intervjuarens svar genom att 

ställa ledande frågor. Vi har också försökt att bortse från våra egna föreställningar av 

undersökningsfenomen för att undvika att feltolka respondenternas berättelser. Meningen med 

kvalitativa intervjuer är att få en skildring, inte synpunkter eller åsikter (Kihlström, 2012).  

Syftet med en kvalitativ analys är att identifiera och upptäcka variation, struktur och process 

av det okända i ett fenomen (Malmqvist, 2012). Därför har vi gjort en analys av 

undersökningsmaterialet genom att sammanställa den i olika kategorier av respondenternas 

utsagor. Vidare har vi ställt den mot bakgrundsteoretiska ställningstaganden.  

Risken med den här metoden är att det är svårt att veta teorins räckvidd d.v.s. generalitet, 

eftersom det baseras på en grupp människor (Patel & Davidsson (2003). Dock den kvalitativa 

studiens utgångspunkt är inte att generalisera och förklara olika fenomen utan att förstå och 

tolka dess resultat (Stukát, 2005). För att en studie skulle kunna anses generaliserbar behöver 

det som studeras ha betydelse för liknande studier och även ha ett tillräckligt stort urval 

(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011).  
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3.3 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har vi använt oss av kvalitativa-semistrukturerade intervjuer med 

förskollärare och pedagoger verksamma i sex olika förskolor i ett storstadsområde. 

Kvalitativa intervjuer liknar enligt Kilhström (2012) vanliga samtal med skillnaden att de 

styrs av intervjuare. När det gäller semistrukturerade intervjuer kan man enligt Denscombe 

(2009) använda frågeformulär som hjälp för att få den information som är viktig för studien. 

Till skillnad från enkäter behöver frågeformulär inte följas och kan anpassas och förändras 

under intervjun, vilket karaktäriserar våra intervjuer också. På det sättet ges respondenterna 

möjlighet att följa sina tankar och känna frihet att svara utifrån sina erfarenheter och utveckla 

sina synpunkter. Användning av kvalitativ forskning möjliggör att få en djupare bild av 

verkligheten om samma fenomen utifrån flera perspektiv. Med denna metod skapas motsatta 

förklaringar som vid en verifiering skulle leda till en annorlunda slutsats trots användning av 

samma metod. Nackdelen med denna metod är att intervjuarens erfarenheter speglas i dess 

tolkningar vilket kräver en distansering av dessa (Denscombe, 2009). 

3.4 Urval 

För att få variation i respondenternas svar om de fenomen vi undersökt har vi valt 

förskollärare i huvudsak efter tre kriterier. Dessa är förskolegårdens fysiska utformning som 

respondenterna har tillgång till på sina respektive arbetsplatser, barngruppens 

ålderssammansättning samt barnens olika behov. Förskollärarnas fiktiva namn är Sanna, 

Jonna, Oskar, Anna, Bodil och Maggi. När det gäller barngruppens ålderssammansättning 

arbetar de med barngrupper i åldrarna 1-3, 3-5, 1-5 och 5-6 år. Anna arbetar i en barngrupp 

där flera barn har olika funktionsnedsättningar. Deras arbetslag består av fem personer och i 

barngruppen ingår tolv barn. Övriga respondenter arbetar i arbetslag om tre personer och 

barngruppens antal varierar mellan 16-22 barn. Maggi arbetar i en barngrupp om 22 barn i 

åldrarna 3-5. För denna arbetsplats och på grund av barnens olika behov skulle en fjärde 

personal tillsättas men i nuläget har detta inte skett. Jonna har utbildning i utepedagogik. 

Övriga förskollärare uppger att de använder sig av kompetenser som de har skaffat sig under 

förskollärarutbildningen och egna arbetslivserfarenheter. Förskollärarna är i åldrarna 30-58 år 

med erfarenhet av arbetet i förskolan mellan 8-26 år. 

Ett subjektivt urval har gett oss möjlighet att få en mer värdefull data relaterad till tidigare 

nämnda urvalskriterier. Det innebär att några av respondenterna har vi känt sedan innan vilket 

kan kategoriseras som bekvämlighetsurval med anledning att vi är resursbegränsade med tid 

för både empiriinsamling och dess bearbetning. En del av respondenterna har blivit 

rekommenderade av andra efter den så kallade snöbollsmetoden (Denscombe 2009). 

3.5 Etiska övervägande 

En god forskningssed innebär enligt Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) samlade 

etiska krav på hur god forskning bör bedrivas. Med det som teoretisk bakgrund har vi 

tydliggjort syftet med vår studie som bidrag till kunskapen om några förskollärares syn på den 

utomhuspedagogiska verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling och deras 
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förutsättningar att skapa pedagogiska ramverk som främjar detta. Vi har också använt oss av 

kodnycklar och anonymisering av svaren för att skydda respondenternas identitet och 

förhindra att skada eller kränka deltagare i forskningen, d.v.s. att den nya kunskapen ska 

ställas mot risken för integritetskränkning. Det innebär att vi gjort noggranna förberedelser 

inför intervjuer enligt huvudkraven av forskningsetiska principer, d.v.s. informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Björkdahl, 2012). Enligt 

informationskraven har de intervjuade förskollärarna blivit informerade och tillfrågade om att 

delta i intervjuer. I informationsbrevet har vi beskrivit förskollärarnas uppgift i projektet samt 

villkor för deltagande. Vi har även upplyst förskollärarna om att deras deltagande är anonymt 

och frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande när de vill. Informationsbrevet 

innehåller också en kort beskrivning av innehålls- och användningsområden av 

intervjumaterial. Förskollärarna har också fått skriva under en samtyckesblankett där de fått 

välja mellan de två svarsalternativen att delta eller avstå från deltagandet. Enligt 

konfidentialitetskravet har respondenternas namn fingerats vilket enligt Gustafsson, Hermerén 

och Petterson (2011) innebär att namn klipps bort för att omöjliggöra koppling mellan namnet 

och personuppgifter till den bestämda personen. 

3.6 Genomförande 

Vi började med att sammanställa informationsbrev och samtyckesformulär efter de fyra 

forskningsetiska kraven. I informationsbrevet fick respondenterna valmöjligheten att själva 

välja både tid och plats för intervjutillfället att äga rum. Tre respondenter valde att låta 

intervjun ske på respektives arbetsplats och under arbetstid med tillstånd från respektive 

rektor. Övriga tre respondenter valde att intervjuerna skulle äga rum utanför förskolelokaler. 

Vid samtliga intervjutillfällen har vi använt oss av telefonljudinspelning för att vi båda skulle 

kunna ta del av all information samt att ha möjlighet att lyssna på det flera gånger. Sedan har 

inspelningar transkriberats och flyttats till ett usb-minne för att öka säkerheten.    

3.6 Bearbetning av data 

Bearbetning av data började i form av transkribering och sammanställning av 

intervjumaterialet. Vi har skaffat oss en uppfattning av intervjuernas struktur efter de faktorer 

och begrepp som förskollärarna lyft fram. Enligt Denscombe (2009) används detta 

tillvägagångssätt för att hitta nyckelkomponenter som beskriver det komplexa fenomenet.  På 

det sättet har vi gjort en kategorisering av relevant data i olika teman som sedan legat till 

grund för resultat styckeindelning. Data analyserades efter likheter och olikheter i 

förskollärare och pedagogers svar där vi kunnat se en bredd av uppfattningar kring den 

utomhuspedagogiska verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling och 

förutsättningar att skapa pedagogiska ramverk som främjar detta. En del av respondenternas 

svar har citerats i resultatet. Vidare har vi med hjälp av litteraturen och tidigare forskning lyft 

fram förskollärarnas tankar och resonemang. 

3.7  Metoddiskussion 



 

 

18 

Verifiering är enligt Denscombe (2009) en viktig del av en empirisk studie. Utan den skulle 

forskningen sakna trovärdighet där giltighet, generaliserbarhet, överförbarhet och objektivitet 

är viktiga punkter. Precision i datainsamling och argumentation om data är lämpligt då 

forskningsfrågan bidrar till studiens trovärdighet. 

För att öka giltigheten av vår kvalitativa studie har vi under såväl datainsamling som 

efterföljande analys av studiens resultat arbetat med studiens validitet och reliabilitet. Detta 

har vi uppnått genom att vi har gjort en kritisk reflektion kring kvalitetsaspekter beskrivna i 

tidigare delkapitlen. Vi har också visat att studiens resultat grundas på redan erkända 

forskningsmetoder och tillvägagångssätt.   

Till skillnad från kvantitativa studier där det krävs ett stort urval för att kunna dra 

generaliserbara och överförbara slutsatser. I kvalitativa studier är urvalet begränsade som i 

den här studien som grundas på sex stycken förskollärares utsagor. Det innebär att för att 

kunna urskilja det undersökta fenomenet behövs det detaljerade undersökningar och analyser 

av dessa utsagor eftersom dessa är beroende av samanhangen. På det sättet kan en 

generaliserbarhet och överförbarhet uppnås. Vidare har vi diskuterat resultatet utifrån de 

etiska- och tolkande ställningstaganden för att underlätta för läsaren att bedöma överförbarhet. 

Detta för att läsaren ska kunna bilda en förståelse kring de olika situationer som beskrivs, 

alltså igenkänning av resultat och relevans till andra kontexter.   

När det gäller objektivitet inom den kvalitativa studien har vi tagit distans från våra egna 

föreställningar om det undersökta fenomenet. Det vill säga att i och med att vi var medvetna 

om att i de kvalitativa studierna blir vi mer inblandade under datainsamling, bearbetning och 

analys än i till exempel i de kvantitativa och att våra egna förståelserna och tidigare 

erfarenheter är viktiga för studiens trovärdighet har vi varit noga med att förklara de olika 

situationer och inte låta dessa påverka studiens utfall (Denscombe 2009).  

4 Resultat 

I detta kapitel tar vi upp förskollärarnas uppfattningar om barns motoriska utveckling och 

sambandet mellan rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus och lärande. Vi undersöker 

likheter och skillnader i förskollärarnas sätt att främja rörelseaktiviteter utomhus, rörelselekar 

och fri lek i relation till de utomhusmiljöer de befinner sig i.  

4.1 Barns motorisk utveckling, lek och lärande 

4.1.1. Typer av motorisk utveckling 

Samtliga förskollärare uppger att barns möjligheter att tillägna sig en motorisk utveckling i 

förskolan är en viktig del av förskoleverksamhet. Utomhusmiljöer anser förskollärare är 

betydelsefulla för barns fysiska utveckling, lek och lärande. På frågan om vad barns motoriska 

utveckling i förskoleverksamheten innebär uppger förskollärare att det handlar om att skapa 

möjligheter för barn till att använda och utveckla sina kroppar. 
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När barn leker olika rörelselekar utvecklar de sig motorisk... (Sanna) 

I sina utsagor om deras arbete kring barns motoriska utveckling utgår samtliga förskollärare 

från en kategorisering av begreppet, det vill säga grov- och finmotorik. Arbetet kring barns 

grovmotoriska rörelseutveckling presenteras av förskollärarna genom olika aktiviteter som att 

promenera, leka spring- eller bollekar, balansera, rulla, cykla, dansa, leka på olika 

lekplatsanläggningar för motorisk träning, klättra i träd, utflykter i skogen och till stranden 

och liknande. Finmotoriska rörelser beskrivs av förskollärare som handrörelser när barnen tar 

grepp med handen eller fingrar. Den fin- och grovmotoriska utvecklingen sker samtidigt 

uppger förskollärare Maggi.  

... När barn klättrar i träd måste de använda båda armar och ben men också händer 

och fingrar... (Maggi) 

Förskollärare lyfter fram barns behov av att få möjlighet att utveckla koordination och 

automatisering av rörelser och även att utföra mer komplexa rörelser. Detta leder till att de 

behöver ta hänsyn till barns olika behov. Att lära sig under olika rörelseaktiviteter och 

rörelselekar i utomhusmiljöer innebär enligt förskolläraren Jonna att barnen också kan 

utveckla sin perceptionsförmåga. Ett exempel på en sådan rörelselek är enligt Jonna “pjätt”. 

Barngrupper i förskolan är inte homogena. Det innebär enligt Jonna att barn i en grupp har 

olika behov eftersom de har kommit olika långt i sin motoriska utveckling. Ett exempel på en 

sådan situation kan enligt henne vara att ett barn som inte har lärt sig att gå ska inte förväntas 

att det ska kunna sparka boll. Medan förskolläraren Sanna beskriver att anpassning av 

rörelseaktiviteter och rörelselekar i utomhusmiljöer görs genom att barnen ges förutsättningar 

och möjligheter att påverka dess utformning.  

Det är viktigt att barnen får tid för att lära sig att koordinera och automatisera sina 

rörelser tycker jag, så att de kan utvecklas vidare… att de kan göra svåra och fler 

olika rörelser samtidigt utan att tänka...  (Oskar) 

Vi kan leka med bollen med både en ettåring och treåring men jag kommer inte att 

förvänta mig att det lilla barnet ska fånga boll när jag kastar den och treåringen kan 

jag då vilja lära just det. //Barnen måste lära sig att se på bollen och reagera snabbt 

för att fånga bollen...  (Jonna) 

Vi försöker att alla är med och bestämmer hur vi ska göra, vilka regler ska gälla i 

leken. Då lär de sig av varandra… (Sanna) 

För att barnen ska få bra möjligheter till motorisk utveckling tycker förskollärare att det är 

viktigt att ta hänsyn till barnens tidigare erfarenheter. Det innebär enligt Bodil att: 

Varje ny rörelse som introduceras med en ny aktivitet eller lek ska bygga på det 

barnen redan kan sen tidigare … Jag menar barn lär sig att gå först och sedan att 

spela fotboll…(Bodil) 

4.1.2. Lek och motorisk utveckling  

Leken har stor betydelse för barns motoriska utveckling uppger förskollärare. Leken skapar 

mening i de aktiviteterna så att barnen behåller intresset. Att rörelselekar bidrar till 

gemenskap i barngruppen poängteras av förskollärarna.  
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 ...när barnen leker använder de sina kroppar… (Maggi) 

...leken är viktig för att barnen känner glädje. Barnen känner glädje i leken om de 

associerar leken med någonting som tidigare var roligt, kunna springa, hoppa, följa 

instruktionerna, att vara del av gemenskapen… (Jonna) 

...att hoppa hage […]. Barnen lär sig att leka tillsammans eller uteslutas, barnen lär 

sig att deras ideer är bra eller inte. (Anna) 

Ett annat exempel på att förena tidigare kunskaper och vidare lärande kan enligt Bodil vara att 

leka rörelselekar och ha rörelseaktiviteter utomhus som de har lekt med barnen innan men i en 

annan miljö. Till exempel att ha innelekar ute som “katten och musen” där känslan att springa 

på gräsmattan inte är detsamma som på golvet, tycker Bodil. När det gäller barns lärande 

tycker förskollärarna att det är viktigt att ta hänsyn till barnens tidigare erfarenheter. Det 

innebär enligt Bodil att “varje ny rörelse som introduceras med en ny aktivitet eller lek ska 

bygga på det barnen kan sen tidigare”.  

4.1.3 Motorisk utveckling och lärande 

Samband mellan barns motoriska utveckling och lärande beskriver förskollärarna med att barn 

lär sig genom att göra. Samtidigt lyfter förskolläraren Sanna att det är viktigt att barnen lär sig 

om sin egen kropp och dess funktioner. 

Det man gör med kroppen lär barnen sig lättare tänker jag. (Oskar) 

Barnen lär sig hur de kan styra kroppen och träna och bli bättre… (Sanna) 

Vidare tar förskollärare även upp barns lärande inom olika ämnesområden som språk, 

naturkunskap, grundkunskaper i matematik som rumsuppfattning, avstånd, längd, höjd, tyngd, 

riktning och liknande.  

En regnig dag lekte barnen i pölar. De sprang genom dessa, hoppade och stänkte 

vatten, undersökte löv som flöt i vattnet […]. Förutom de fysiska rörelserna hade 

barnen möjlighet att lära sig samt använda olika begrepp inom naturvetenskap… 

(Maggi) 

Vi kan leka ´följa John´ leken. […] då allt i en lek, då blir det matematik, det blir 

språk, det blir motorik, det blir allt, kommunikation, samarbete, personlig utveckling, 

allt…(Jonna) 

Under tiden som barnen deltar i de olika rörelseaktiviteterna och rörelselekarna utomhus lär 

de sig även att förhålla sig till varandra och sin omgivning uppger förskollärarna. Bodil och 

Jonna anser att det handlar om att barnen lär sig att gå uppför en trappa, balansera på 

sandlådekanten, hoppa från en bänk, kasta eller sparka boll, gå i led och hålla en kompis i 

hand, ta hänsyn till kompisen före, dess takt att gå och så vidare. Barnen lär sig också hur det 

känns att använda kroppen. Ett barn som inte har lärt sig att gå ska inte förväntas att det ska 

lära sig att sparka boll. 

...De kanske säger - Titta jag springer fort! eller bara - Titta jag kan! (Jonna) 

Vidare poängterar förskolläraren Sanna att barn genom rörelselekar och rörelseaktiviteter 
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utomhus får kunskap om sociala relationer och anser att det är viktigt att barnen har möjlighet 

att själva välja om de vill vara med i leken.   

I rörelselekar kan barnet utvecklas som individ på många plan. Barnet utvecklar sin 

kroppsuppfattning, lär sig fungera i grupp, turtagning, med mera och dessutom mår vi 

alla bra av att röra på oss... (Sanna) 

Andra aktiviteter som förskollärarna uppger är ämnade för barns motoriska utveckling och 

samtidigt är lärande kan vara att träna gå, balans, åka rutschkana, springa uppför och nerför 

backe och annat.  

4.2 Förskollärares syn på den utomhuspedagogiska verksamhetens 

betydelse för barns motoriska utveckling 

Samtliga förskollärare har uppgett att den utomhuspedagogiska verksamheten har stor 

betydelse för barns motoriska utveckling. Uterum är stora till ytan och erbjuder barnen 

möjligheter att leka, att klara sig själv i dessa lekar. Förskollärare poängterar även barns 

lärande som sammanhanget erbjuder.   

Ute får barnen större yta att röra på sig och de rör sig hela tiden… Ute kan barnen 

leka och lära sig många saker och kan utvecklas som individer på många plan. Barn 

lär sig om sin kropp, utvecklar sin kroppsuppfattning, lär sig fungera i grupp, 

turtagning, med mera... och dessutom mår vi alla bra av att röra på oss. Barn blir 

gladare och det gör att hen har lättare för att lära sig. (Sanna) 

I utemiljö kan barnen leka lekar som de inte kan leka inne, springlekar, bollekar, 

klättra, gunga, cykla och mycket mera… vi kan gå utanför gården och lära oss att gå i 

trappan, vänta på kompisen före, det får ta den tid den tar men vi lär oss att vänta på 

varandra... Vi kan lära oss allt annat ute att leka tillsammans att utforska naturen 

tillsammans, vi lär oss av varandra... (Jonna) 

Om barns möjligheter att lära sig i utomhusmiljöer uppger samtliga förskollärare att dessa 

erbjuder barnen stora möjligheter till lärande inom olika målområden och att lärande sker 

genom att barn använder sin kropp och alla sina sinnen.   

Då är det viktigt att barnen har möjlighet och tillgång att t.ex. vara ute och röra på 

sig och leka, uppskatta grejer och uppfinna grejer, och bara känna att vara med. 

(Jonna) 

… t.ex. arbeta med naturmaterial och använda sig av utomhuspedagogik kan man på 

ett bra sätt förena läroplanens mål. (Oskar) 

Barn lär sig bäst när de kan prova själva, när de kan röra och känna eller höra eller 

se själva… (Maggi) 

Fördelar med ett utomhuspedagogiskt sätt att arbeta på gynnar barns möjligheter att själva 

välja de aktiviteter som de vill vara med på enligt förskollärarna.  

Det finns mer utrymme när vi är ute på gården. Det gynnar alla barn […] Vi lärare 
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ska vara deras stöd och vara den länken som ska underlätta för barnen att hitta de 

aktiviteter och lekar som barnen tycker om och på så sätt få möjligheten att lära sig 

om sin omgivning. (Oskar) 

Ute blir barn mer självständiga då de kan påverka sitt lärande efter vad de är intresserade av. 

Förskollärare uppger också att deras egen inblandning i barnens lekar är mindre och att de ser 

sig själva som inspiratörer som ska hjälpa barnen genom att hjälpa dem att hitta material för 

lek, att fortsätta leka eller att utveckla leken vidare.  

4.2.1 Utomhusmiljöer som förskollärare har tillgång till 

På frågan om vilka utomhusmiljöer som förskollärare använder sig av för att bedriva det 

utomhuspedagogiska arbetet svarar samtliga förskollärare att de har förskolegård och olika 

närliggande grönområden som park och lekplatser. Förskollärare Sanna uppger att de har 

tillgång till ett mindre skogsområde som de besöker en gång i veckan. Förskollärare Oskar 

uppger att de några gånger per år åker till stranden vid havet.   

Förskolegården är viktig uppger samtliga förskollärare. Anledningen till detta tar förskollärare 

upp är att den är nära och att barnen vistas på denna under större del av barns utomhusvistelse 

på förskolan. 

 Vi är ute på gården varje dag på förmiddagen och på eftermiddagen. (Jonna) 

Förskolegården är också betydelsefull för att barnen behöver lära känna sin närmaste 

omgivning för att kunna känna sig trygga. Detta poängteras särskilt av förskollärare som 

arbetar med de yngsta barnen.  

Jag har bara små barn. Och de behöver lära känna gården först för att känna sig 

trygga och sen kanske gå ut till parken. (Jonna) 

På frågan om de tycker att förskolegården kan ge barnen tillräckligt med utrymme för 

motorisk utveckling uppger förskollärare som arbetar med de yngsta barnen att de kan det. 

Samtliga förskollärare som arbetar med äldre förskolebarn uppger att deras gårdar inte är de 

bäst utrustade och att de därför försöker använda sig av andra utomhusmiljöer.  

På vår gård finns det både gräsmatta och buskar runt om, sandlåda, betongyta, en 

klätterställning för de minsta barn och en koja. För mina små barn räcker detta men 

stora barn klättrar på kojans tak och sen är det inte mer… (Bodil) 

På min förskola behövs det roligare mer utmanande klätterställningar och 

motorikbanor. De flesta barn tycker om att klättra men det vi har tycker de är för lätt 

och tråkigt. Därför tycker jag att vi har stor nytta av våra utflykter till skogen och 

andra lekplatser. (Sanna) 

När det gäller användning av utomhusmiljöer utanför förskolegården nyttjas de i större 

utsträckning av förskollärare som arbetar med äldre förskolebarn. Förskollärare som arbetar 

med de yngre barnen har uppgett att de enbart använder sig av närliggande grönområden och 

lekplatser. 

Jag är inte den personen som vill använda vagnen. Jag vill att barnen ska gå, små 

barn behöver gå, träna på balansen, på rörelse, all grovmotorik och allt annat. När de 
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sitter i vagnen förflyttar man sig fortare, men ofta somnar de och jag ser ingen vits 

med detta. (Jonna) 

Vi har ett stort område i anslutning till vår gård. Vi går ofta dit och spelar fotboll eller 

något […]. Vi vill gärna åka till stranden men kan inte… Alla barn får inte plats på 

bussen, vi är för många och måste åka i mindre grupper men då måste vi va fler… 

(Oskar) 

När det gäller förskollärarnas möjligheter att påverka förskolegårdens fysiska utformning 

uppger samtliga förskollärare att de till viss del kan göra det men att de önskar att de kunde 

göra mer. Angående fasta anläggningar som grönområden, asfalterade områden, 

klätterställningar och liknande framgår det att de inte har mycket möjligheter att påverka.  Tre 

förskollärare uppger att de är nöjda med den verksamhet som främjar barns motoriska 

utveckling på förskolegården. Tre av förskollärare uppger att de av olika anledningar inte är 

nöjda med verksamheten på förskolegården. Anledning till detta enligt förskollärarna är att 

gården är för liten för antalet barn som använder den eller att gården inte är utrustad med 

saker som utmanar alla barn till rörelse. 

... men tyvärr det kostar pengar och vem ska göra det och när det ska göras, när det 

ska göras. Det är det! Jag har pratat med ledningen om detta, jag har påpekat denna 

gård jättemånga gånger att det skulle... måste göras mycket, mycket, mycket roligare. 

Men… ja … du, där står vi, fortfarande på samma ställe. (Bodil) 

4.3  Faktorer som förskollärare anser främjar respektive hindrar 

deras möjligheter att planera och organisera rörelseaktiviteter och 

rörelselekar utomhus för barns motoriska utveckling 

4.3.1 Planering, organisation och planeringstid 

Samtliga förskollärare uppger att planerade rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus är 

viktiga för barns möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter.  

Det är klart att det är viktigt. Vi planerar vad vi vill uppnå med dessa aktiviteter, vilka 

mål, var vi ska göra, vilka saker vi behöver, vad ska barnen läras och så vidare.  

(Maggi) 

Planering av rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus uppger förskollärare ofta handlar om 

att erbjuda barnen möjligheter till motorisk utveckling men även om lärande inom andra 

områden genom att barnen ska använder sig av alla sina sinnen. Vidare uppger förskollärare 

att aktiviteter kan ge barn olika förutsättningar för motorisk utveckling beroende om dessa 

planeras för detta ändamål eller om syftet till exempel är naturkunskap, språk eller annat.  

Om vi ska promenera till en lekplats med klätterställningar då planerar vi att barnen 

ska prova på att klättra. När vi går till skogen planerar vi att lära oss om naturen… 

(Sanna) 

Klart att vi tänker på barns motoriska utveckling, vi har små barn som ibland inte har 

lärt sig att gå än, eller som behöver träna balansen, de ska lära sig att komma över 
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sandlådekanten […] och då tänker jag motorisk utveckling för mig själv, inte mycket 

matte eller annat. För det barnet behöver just nu just det. (Bodil) 

Jag tänker barns motoriska utveckling och lärande inom andra verksamhetsmål också 

[…].Vi pratar om det vi gör och då blir det matte eller språk jag tänker... (Oskar) 

Att planera rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus innebär enligt förskollärare att 

medvetet kunna välja det som behövs för att stötta just det barnet och även reflektera över om 

dessa har gett barnen den önskade effekten för utveckling.  

Om vi inte har tid för reflektion hur ska vi veta om vi har gjort tillräckligt för barnen, 

för alla barn… och hur ska vi göra sen […] när vi planerar vet vi varför vi ska göra 

en aktivitet, vilken aktivitet, hur vi ska presentera denna för barn, vad ska var och en 

av oss göra, hur ska vi uppmuntra barnen, vilka risker det kan finnas och allt annat. 

(Anna) 

Vid planering av rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus är det viktigt att tänka på hur 

man ska ska presentera aktiviteter så att barnen blir nyfikna på och vill vara med. 

Ett hopprep betyder ingenting om jag inte presenterar det på rätt sätt… (Anna) 

Jag kan inte förvänta mig att alla barn ska göra som jag har planerat. Det är alltid 

något barn som vill göra annat. En nyckelpiga är plötsligt roligare än det jag 

planerat… då får jag gå och se på. Sen kan jag göra om min planering… vi kanske 

kan låtsas flyga som nyckelpigor […] Det är lättare med stora barn… de förstår på ett 

annat sätt (Jonna).  

Samtliga förskollärare uttrycker också att planeringen av utflykter utanför förskolegården 

innebär att planera själva organisationen vilket även kan överskugga planering av olika 

rörelseaktiviteter och rörelselekar som skulle skapa förutsättningar för barns 

motoriskutveckling.  

Vi måste planera även hur och vad var och en av oss ska göra, informera föräldrar, 

vilka material ska vi ha med oss, maten ska packas, första hjälpen, vatten, papper och 

allt annat. Riskanalys ska fyllas i… (Sanna) 

Vi har stor barngrupp och även barn i behov av särskild stöd. Det blir väldigt svårt att 

göra olika aktiviteter om vi inte har haft möjlighet att planera, eller utveckla om vi 

inte haft tid att reflektera. Men det är väldigt, väldigt svårt att få tid för det. 

Planeringstiden ligger i schemat numera men ofta uteblir den... eller används för 

annat än verksamhetsplanering och reflektion… möte med specialpedagoger, 

psykologer… Så jaaa, ibland… det känns som om vi har aktiviteter utan att hinna 

tänka på vad vi vill med just dem. (Maggi) 

På frågan om hur mycket planeringstid och reflektionstid förskollärare har, uppger samtliga 

förskollärare att de har fem timmar per vecka. Fyra förskollärare uppger att de har 1,5 timme 

per vecka för arbetslagsplanering och övriga två förskollärare har två timmar per vecka. Vid 

frågan om hur mycket av denna tid avser planering och reflektion av utomhusaktiviteter 

uppger förskollärare att det ingår i en gemensam planering av hela verksamheten som är cirka 

0,5 timmar i veckan.  
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När vi har möjlighet att planera är det ok. Men ofta kan vi inte, någon är kanske sjuk 

eller så har vi möte med specialpedagogen eller någon kompetenslyft […] Så denna 

tiden räcker aldrig (Bodil). 

Eftersom förskolegårdar används av flera avdelningar samtidigt har vi även ställt frågan om 

det finns någon tid att planera gemensamma aktiviteter på gården. Samtliga förskollärare har 

svarat att det inte finns eller är minimalt och sker efter behov. Behoven handlade om olika 

gemensamma evenemang. Exempel på olika evenemangen som förskollärare nämner är 

Kalvinloppet, midsommarfirande, sommaravslutning, förskoledag, grilldagar, öppet hus, 

Luciatåg och så vidare.  

Det är sällan vi diskuterar verksamhet som rörelseaktiviteter och rörelselekar 

utomhus på husets nivå… ju ibland […] Kalvinloppet, midsommarfirande, 

sommaravslutning och liknande… men ibland blir vissa aktiviteter populära bland 

barnen även efter… ett tag i alla fall. (Oskar) 

På frågan hur vardagsverksamhet planeras och organiseras på förskolegården har det 

framkommit i förskollärarnas utsagor att det handlar om förskollärarnas enskilda engagemang 

och oftast handlar det om spontana aktiviteter. 

Utomhusverksamheten är betydelsefull och vi skulle behöva även utvärdera och 

utveckla denna… (Anna). 

Dessa aktiviteter planeras enligt förskollärare vid olika tillfälle som arbetsplatsträff, 

planeringsdagar, veckomöten eller annat.   

Vi planerar dessa oftast på våra veckomöten men har vi inte tid kan det vara att vi 

bara säger - vi gör som förra året. (Maggi) 

Om planering och organisation av rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus utanför 

förskolegård uppger förskollärare Oskar att avståndet till stranden kräver användning av 

kollektivtrafik vilket försvåras på grund av att barngruppen är för stor. Däremot uppger han 

att de har möjlighet att använda sig av olika lekplatser och olika grönområden i närheten av 

förskolan.  Förskollärare Sanna uppger att hon ser stora fördelar med att de kan förlägga en 

del av rörelseaktiviteter utomhus i skogen.  

Vi går till skogen en gång i veckan. Ibland går vi till en lekpark för miljöombyte. 

(Sanna). 

Enligt förskollärare händer det att planerade rörelseaktiviteter utomhus i synnerhet de utanför 

förskolegården måste ställas in utav olika anledningar. 

Ibland har vi otur och både vi vuxna och barnen är sjuka och ibland varar det länge och 

mycket av planerad verksamhet drabbas. (Anna). 

Enligt förskollärares berättelser har barn olika möjligheter till utevistelse. Samtliga 

förskollärare uppger att de strävar efter att ge barnen möjligheter att vara ute två gånger per 

dag. Förskollärare som arbetar med de yngsta barnen uppger att deras utevistelse varierar från 

15 minuter till en timme per gång.  

Vi har inte möjlighet att vara ute länge. På vintern kan det vara att barnen vill komma 
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in efter 15 minuter för att det fryser eller nåt. På sommaren är vi ute längre men är 

det för varmt måste vi akta oss för solen. Sedan är det att det tar tid att klä på barnen 

och sedan att byta alla blöjor och hjälpa barnen att tvätta sig och så vidare… (Bodil). 

På eftermiddag kommer alla föräldrar och vi kanske behöver prata med de och hinner 

inte gå ut i tid. Det är olika på vinter och på sommaren tycker jag… (Jonna) 

Om hur ofta förskollärare har möjligheter att erbjuda barnen att delta i planerade 

rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus uppger samtliga förskollärare att det handlar oftast 

en till två gånger per vecka. Förskollärare poängterar att detta är möjligt om all personal är 

närvarande.   

Vi har en dag i veckan då vi går till olika lekplatser, och sedan har vi en gång i 

veckan gympa, och ibland när vi har möjlighet planerar vi någon lek… men ofta gör 

vi det spontant. Jag säger ´kom alla mina kycklingar´ och alla vill leka… (Jonna) 

Om barns möjligheter att ta del av utomhuspedagogisk verksamhet utanför förskolegården 

visas stora skillnader beroende på barnets ålder. Förskollärare Bodil uttrycker att även om 

barn kan färdas i barnvagnar så räcker dessa inte till hela barngruppen vilket gör att 

utflykterna känns otrygga då en del gator i närheten av förskola är tungt trafikerade. 

Anledning att förskolegård är den viktigaste utemiljö kan enligt förskollärare Anna vara till 

exempel att det inte finns lätt tillgängliga lekplatser och liknande som är anpassade för barn 

med olika rörelse- och funktionsnedsättningar.  

På frågan om hur förskollärare gör när de inte hinner planera uppger samtliga förskollärare att 

de ofta försöker inspirera barnen att göra eller vara med i olika aktiviteter som sker spontant.  

… mycket händer spontant. Barnen får välja själva […] Men de kan behöva vår 

hjälp… jag menar att vi ska inspirera de… kanske hämta lite grejer från förrådet elle 

från avdelningen. Ibland hämtar jag min gitarr och då kan vi sjunga och använda 

kroppen… (Bodil) 

Det kan vara att barnen vill göra något som vi har gjort innan, nån lek eller annat. Då 

blir det lätt för barnen hjälper också… (Oskar) 

Hinner vi inte planera får vi improvisera. Och då blir det ofta sånna spontana lekar. 

Vill barnet göra något får jag väl hjälpa till… Jag kan hjälpa med material eller att 

hitta en kompis eller fler… (Maggi) 

Vi kan cykla, hoppa hopprep, hoppa hage, leka pjätt, åka rutschkana, olika bollekar, 

att gå eller springa, att gå balans, klättra upp på en bänk eller trappa... (Oskar). 

Förskollärarna ser den fria leken som tillfälle att observera barnen och se vad de är 

intresserade av och vad de behöver hjälp med.  

Jag kan leka med barnen eller bara observera, hålla mig vid sidan om… (Sanna) 

4.3.2 Pedagogernas förhållningssätt, kompetens och kompetensutveckling 

Om pedagogernas förhållningssätt lyfter förskollärarna det egna engagemang som viktigt.  
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Jag måste vara med och inspirera barnen, hjälpa dem att hitta på någon rolig lek… 

(Bodil) 

...det är genom att göra det så roligt så möjligt så att barnen blir fångade av det 

roliga och det intressanta i lärandet. Man får ju låta de vara passiva och låta dem 

titta på och försöka göra det på ett roligt sätt så att de kommer själva och vill vara 

med. (Oskar) 

Om det vi gör känns för svårt eller barnen inte tycker att det är roligt då blir ingen 

utveckling tycker jag. Jag menar barn kommer att strunta i att göra det… En gång 

hade jag ett barn som inte kunde springa riktigt. Alla andra sprang fortare. Vi 

ordnade en springtävling alltså en sån utan vinnare. Vi vuxna började springa och 

barnen började spontant springa efter oss. Det var nån slags “pjätt” utan några 

regler. Vi sprang mest i alla riktningar. Då tog jag det barnets hand och vi sprang i 

hans takt. Först ville han inte men jag log och lovade att vi inte ska springa fort. Sen 

slutade det med att vi skrattade mer än vi sprang. Jag såg att han hade jätteroligt och 

tänkte YES! nu händer något bra här... (Maggi) 

Jag brukar säga alltid ´du kan!´ även om barnet säger ´jag kan inte´ ´men jag är här 

och hjälper dig, du kan!´. Och sen är jag jätte glad, jätteglad o visar det för barnet 

[…] och om det inte går den här gången kommer det att göra det nästa gång, kanske. 

(Bodil) 

Som en viktig förutsättning för att förskollärare ska kunna engagera sig uppger förskollärare 

att det handlar om deras kompetens och möjligheter till kompetensutveckling 

Även om jag startar en aktivitet ute på gården är det sällan att kollegor hänger med. 

Det händer att det till sist blir många barn och att jag inte klarar av det. Det kommer 

barn från andra avdelningar[…] En gång hade jag en sån kollega. vi kunde göra 

saker tillsammans… (Maggi) 

Förskollärarens kompetens och engagemang upplevs av vissa förskollärare otillräckliga och 

uppger att detta kan bero på egen inspirationsbrist.  

När vi har utvecklingsdag och har haft nån bra föreläsning kan vi efterarbeta den 

tillsammans. Men om det är bara jag som går på utbildning och sedan berättar för 

andra på fem eller tio minuter på en APT då händer det inte så mycket efteråt. 

(Maggi) 

5 Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat i relation till den valda forskning och litteratur som 

vi har läst. Detta presenteras under rubrikerna: barns motoriska utveckling, 

utomhuspedagogik och utemiljöer och möjligheter att planera och organisera rörelseaktiviteter 

och rörelselekar för barns motoriska utveckling utomhus. 
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5.1 Barns motoriska utveckling, lek och lärande 

I resultatet av vår studie har det visat sig att förskollärare ser arbetet med barns motoriska 

utveckling som en viktig del av förskoleverksamheten då barns motoriska färdigheter 

påverkar både barns möjligheter att leka och lära sig om det som är intressant just där och då. 

Detta poängteras även i Wagnsson, Löfdahl och Segerbloms (2012) studie. Detta arbete 

innebär skapande av förutsättningar för att barnen ska kunna använda sina kroppar och på det 

sättet utveckla sina motoriska färdigheter (Osnes, Skaug, Eid Kaarby, 2012).  

I sina ansträngningar att skapa förutsättningar för barns motoriska utveckling utgår 

förskollärare från förskolebarns behov av grov- och finmotorisk utveckling. När det gäller 

grovmotoriska rörelser utgår förskollärare från olika rörelseaktiviteter och rörelselekar 

utomhus som att promenera, leka spring- eller bollekar, balansera, rulla, cykla, dansa, leka på 

olika lekplatsanläggningar för motorisk träning, klättra i träd, göra utflykter till skogen och 

stranden och liknande. Dessa rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus ger enligt 

förskollärare goda förutsättningar för barns grovmotoriska utveckling. Barnen utvecklar sina 

grovmotoriska färdigheter genom att delta i aktiviteter som innehåller grundrörelser som 

krypa, rulla, gå, springa, hoppa, balansera och klättra (Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt 

(2002).  

Resultatet visar också att förskollärarna uppfattar de rörelseaktiviteter och rörelselekar som 

sker i de olika utomhusmiljöerna som möjligheter för barn att utveckla sina finmotoriska 

färdigheter genom att delta i olika aktiviteter som lek i sandlådan, plocka eller bygga med 

pinnar och stenar och liknande aktiviteter. Dessa aktiviteter innebär en del rörelser som kräver 

större precision, utförs med händerna och kräver koordination mellan till exempel öga och 

hand (Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt, 2002). I studiens resultat framgår det också att 

förskollärarens arbete handlar om att skapa förutsättningar för barnen så att de kan utföra mer 

komplexa rörelser såsom att cykla, klättra i träd och liknande. Barnen ska alltså uppnå en 

motorisk flexibilitet vilket enligt Ericsson (2005) innebär ett komplicerat samspel mellan 

olika impulser och muskler.  

Alla barn utvecklas i sin egen takt (Danielsson, Sandberg & Jonsson, 2001). På grund av 

barns olika behov behöver förskollärare utforma verksamheten så att den erbjuder alla barn 

möjlighet till motorisk utveckling, det vill säga att förskoleverksamheten anpassas till det 

enskilda barnets behov. De intervjuade förskollärarnas förståelse för detta synliggörs genom 

deras val av rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus och även genom variationen av olika 

aktiviteter och lekar samt de olika utomhusmiljöer som de befinner sig i. Anpassning av dessa 

till det enskilda barnets behov görs genom att förändra dess svårighetsgrad.  

Vi har också kunnat komma fram till att det finns skillnader i förskollärarnas resonemang 

kring vilka behov barngrupper i de olika ålderskategorierna har i relation till barns grov- och 

finmotoriska utveckling. De yngsta förskolebarnen erbjuds deltagande i olika 

rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus främst i syfte att utveckla grovmotoriska 

färdigheter medan i tal om äldre barns motoriska utveckling uppger förskollärare att de har 

både den grov- och finmotoriska utvecklingen som syfte för dessa aktiviteter. Förskollärare 

uppger också att barnen behöver ges möjlighet att på egen hand prova sina motoriska 

färdigheter och automatisera sina rörelser vilket enligt Mellberg (1993) kräver tid. 

Förskollärare som arbetar med de äldre förskolebarnen uppfattar deras deltagande i de olika 
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rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus som en möjlighet att utveckla sin 

perceptionsförmåga. Perceptionsförmåga innebär enligt Grindberg och Langlo Jagtoien 

(2011) att kunna uppfatta sin omvärld genom alla sina sinnesintryck; syn, hörsel, lukt, smak 

och känsel och är därför en viktig del av barns motoriska utveckling.  

I resultatet av förskollärares syn på lekens betydelse för rörelseaktiviteter och rörelselekar 

utomhus framgår det att leken är viktig för meningsskapande och glädje. Det framgår också 

att leken är frivillig då barn har möjlighet att själva bestämma över sitt deltagande. Leken står 

för det positiva innehållet i barns aktiviteter enligt Osnes, Skaug, Eid Kaarby (2012). Vidare 

poängterar de att rörelselekar står för barns frivilliga och lustfyllda deltagande i verksamheten 

som organiseras för barns motoriska utveckling. Trots det har vi inte kunnat se att 

förskollärarna lägger större vikt vid lekens betydelse när de väljer och utformar 

rörelseaktiviteter utomhus. Det framgår att rörelselekar planeras och organiseras i större 

utsträckning på förskolegården och olika lekplatser än rörelseaktiviteter utomhus vid utflykter 

till exempelvis skogen och stranden. Enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) är leken 

kopplingen mellan fantasi och fysisk närvaro. Det kan enligt förskollärare handla om fysisk 

styrka, tålighet, gemenskap, solidaritet och så vidare (Mårtensson, 2011). Istället poängterar 

förskollärarna barns positiva upplevelser som en orsak till att barnen vill delta i dessa. Oavsett 

om det rör sig om en promenad eller att leka “pjätt” är det viktigt i vilken utsträckning barnen 

upplever det som en positiv upplevelse. Liksom Wagnssons, Löfdahls och Segerbloms (2012) 

studie betonar förskollärarna att under tiden barn håller på med olika rörelseaktiviteter och 

rörelselekar utomhus använder de kroppen och genom dessa rörelser tränar och utvecklar de 

sina motoriska färdigheter.  

I resultatet har det också visat sig att förskollärare tar upp olika lekar som de använder sig av 

för att erbjuda barnen möjlighet till motorisk utveckling och som enligt Osnes, Skaug, Eid 

Kaarby, (2012) räknas som rollekar eller konstruktionslekar. Dessa lekar i sig ger inte lika 

stora möjligheter för motorisk utveckling som rörelselekar. Dock har två av förskollärarna 

som också arbetar med de yngsta barnen uppgett att även dessa typer av lek kan ge barnen 

möjligheter till motorisk utveckling. De utmanar barnen att automatisera de rörelser de redan 

kan och även skapa en motorisk flexibilitet där samspel mellan olika muskelgrupper krävs. De 

exemplifierar detta med rörelser vid sångtexter som “Björnen sover” eller genom att bygga 

koja av grenar. De karakteristiska dragen i dessa lekar enligt studien är att de är viktiga för de 

yngsta barnens motoriska utveckling.  

Förskollärare betonar även lekens betydelse för att barn utför sina rörelser på ett naturligt sätt 

och att all fysisk aktivitet får barn att må bra. Förskollärare Sanna uttrycker att “barn blir 

gladare och piggare av att vara fysiskt aktiva, de leker med sina kompisar, de skrattar, de 

springer, de är stolta över att de kan…” I sådana situationer sätts enligt Hintze och Sandberg 

(2001) barnens utveckling och inlärningsprocesser i progression.  För att leken ska upplevas 

positivt av barnen behöver de ibland hjälp av pedagoger, uppger förskollärare, vilket 

uppmärksammas av både Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) och Jensen och Harvard 

(2012). Enligt dem kan inte alla barn konsten av fri lek vilket gör att pedagoger med sin 

aktiva närvaro ska stödja dem i deras lärande om leken. 

Barns motoriska utveckling genom rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus och lärande 

sker, enligt både Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) och förskollärare, parallellt och är 

viktiga förutsättningar för varandra. Lärande sker hela tiden enligt förskollärarna, det vill säga 
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även under de aktiviteter som är avsedda för barns motoriska utveckling. Lärande med hjälp 

av rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus uppger förskollärare som arbetar med de yngsta 

barnen handlar om kroppens funktioner som att gå, hoppa, greppa och liknande. Samtidigt 

skaffar sig barnen grundläggande ämneskunskaper om olika begrepp och dess innebörd. Detta 

uppmärksammas även i Wagnsson, Löfdahl & Segerblom (2012) studie där fokus på barns 

motoriska utveckling är relaterat till att barn lär sig genom att använda kroppen.  

Förskollärare som arbetar med de äldre förskolebarnen lyfter också fram lärande i de olika 

ämneskunskaperna som viktiga. Dessa handlar om språk, matematik, naturkunskap och 

teknik. När det gäller deras motoriska utveckling handlar det om komplexa rörelser som att 

springa eller hoppa samtidigt som barnen fokuserar på olika fenomen och objekt som de lär 

sig om i sin omgivning. Även här är det enligt förskollärare viktigt att barnen lär sig genom 

att använda kroppen, det vill säga att lära sig genom att göra saker. Enligt Ericsson (2005) 

underlättas barns möjligheter till lärande av att barnen har väl avvägda och automatiserade 

rörelser. Sådana situationer leder enligt författaren till att barnen blir medvetna om sin kropps 

förmåga men också begränsningar. 

5.2  Utomhuspedagogik och utemiljöer  

Möjligheter med den utomhuspedagogiska verksamheten ser förskollärare framförallt i att det 

planeras och organiseras i form av olika rörelseaktiviteter och rörelselekar. Det ger barnen 

tillfällen till motorisk utveckling, i synnerhet grovmotoriska som att klara sig själv, förflytta 

sig från en plats till en annan och så vidare. Något som även har framkommit i Wagnssons, 

Löfdahls och Segerbloms (2012) studie. Dessutom handlar dessa aktiviteter för barn i den här 

åldern om barns lärande om sig själv och sin omgivning. I dessa ingår också olika 

ämneskunskaper och barns socialisation som att synkronisera sina rörelser med kompisarnas 

för att kunna samspela i de olika lekar de deltar i. Författarna menar att utemiljön erbjuder 

barnen möjligheter att röra på sig vilket de enligt förskollärare har stort behov av.   

Den utomhuspedagogiska verksamheten ger barnen möjligheter att använda sig av alla sina 

sinnen vilket förskollärare exemplifierar i barns möjligheter att utforska sin omgivning med 

hjälp av sin kropp vilket enligt Ericson (2009) ger barnen känsla av trygghet. De planerade 

rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus som förskollärare lyfter i sina berättelser handlar 

om samspel, socialisation och kommunikation. Det kan vara att till exempel vänta på sin tur,  

att prova det kompisen gör, att hålla kompisen i hand och gå i led, att klara att gå uppför och 

nerför trappan och så vidare.   

Utomhuspedagogisk verksamhet innebär enligt förskollärare även lärande inom 

ämnesinriktade målområden där utemiljö bjuder på upptäckande och utforskande av 

omgivningen. Förskollärare poängterar även att barns lärande inspireras av den egna 

nyfikenheten. Utemiljön innebär för barnen enligt förskollärare mer självständighet och 

möjlighet att välja lekar och aktiviteter efter eget intresse. Det innebär att förskollärare ser sig 

själva som inspiratörer till olika rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus.  

Vidare uppger förskollärare att det är viktigt att barnen får möjlighet till lek med eller utan 

minimum av vuxnas inblandning, där vuxna agerar under samma villkor som barn angående 

makt och inflytande på lekens utveckling. På det sättet skapas möjligheter för barnen att 
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anpassa leken till egna villkor och möjligheter. Enligt Sheridan et al. (2011) innebär detta att 

planerade aktiviteter kan sträcka sig till barnens fria lek vilket ger den optimala balansen 

mellan den styrda och fria leken.  

Resultaten visar att förskollärarna anser att barns möjligheter för motorisk utveckling, lek och 

lärande i utomhusmiljöer gynnas av det utomhuspedagogiska arbetssättet där barnen 

inspireras utifrån sitt eget intresse. Detta skapar i sin tur mening i det barn gör, det vill säga att 

det skapar medvetenhet om sin omgivning (Ericsson, Grahn och Skärbäck, 2009). 

Utifrån förskollärarnas berättelser har vi kunnat urskilja att de har tillgång till olika 

utomhusmiljöer som förskolegårdar, olika lekplatser i närområden, närliggande parker och 

andra gröna närområden, skog och strand. Enligt deras beskrivningar är förskolegården det 

som används mest för barns utevistelse. Av förskollärarnas utsagor framkommer det också att 

dessa gårdar har olika potential för att erbjuda barnen motorisk utveckling. I förskollärarnas 

berättelser kunde vi urskilja att deras uppfattningar av förskolegårdens potential relateras till 

förskolegårdens fysiska utformning och barngruppens ålder. Förskollärare som arbetar med de 

yngsta barnen uppger att förskolegårdar kan erbjuda barnen tillräckligt med möjligheter för 

motorisk träning. Förskollärare som arbetar med äldre förskolebarn upplever ofta 

förskolegårdar som otillräckliga för att stimulera barn till motorisk träning. Att kunna läsa av 

förskolegårdens potential är viktigt enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2011) och 

förskollärare måste ta hänsyn till detta vid planering av verksamheten. Det för att enligt 

Ekelund (2009) kan en förenklad utemiljö inte erbjuda barnen tillräckligt med 

lärandemöjligheter vilket även framgår i Sigmundsson och Vorland-Pedersen (2004) studie. 

Sina upplevelser bygger förskollärare på observationer av de lekar barnen leker, hur länge, 

hur ofta de byter lekar och lekkamrater samt hur ofta de söker hjälp av förskollärare, vilket 

tyder på att förskollärare ser på förskolegårdens potential utifrån ett barns perspektiv 

(Szczepanski och Dahlgrens, 2011). Förskollärare som uppger att deras gårdar inte är 

innehållsrika beskriver dessa som anpassade för de yngsta barnen, vilket innebär att de inte 

motsvarar äldre förskolebarns behov. Detta framgår även i Grindberg och Langlo Jagtøien 

(2011) studie. 

Utomhusmiljöer utanför förskolegården används enligt resultatet mer av förskollärare som 

arbetar med äldre förskolebarn. Dock uttrycker samtliga förskollärare att de ofta avstår från 

att använda vissa ställen för pedagogiskt arbete då de känner att de inte kan erbjuda barnen en 

trygg verksamhet. I synnerhet gäller detta yngre barns avdelningar. Detta handlar enligt 

Wagnsson, Löfdahl och Segerblom (2012) om att säkerheten sätts i motsats till barns 

möjligheter till motorisk träning. 

5.3 Möjligheter att planera och organisera rörelseaktiviteter och 

rörelselekar för barns motoriska utveckling utomhus  

Utifrån studiens resultat framkommer det att planeringen av rörelseaktiviteter och rörelselekar 

utomhus är viktig för verksamhetens kvalitet. Det som skiljer planerade aktiviteter från de 

andra är tydlighet i hur dessa ska erbjuda barnen utveckling,  det vill säga att dessa ska 

erbjuda barn möjligheter till utveckling av fin- och grovmotoriska färdigheter. Detta 

definieras av Wagnsson, Löfdahl och Segerblom (2012) som målmedvetet verksamhet.  
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Planering av aktiviteter för de allra yngsta barnen handlar i första hand om barns motoriska 

utveckling. När det gäller äldre förskolebarn framgår det av resultatet att planering i större 

utsträckning handlar om lärande inom andra målområden. “En promenad eller besök på en 

lekplats är kanske mer motorisk utveckling än utflykt till skogen” (Sanna). Hon menar att 

rörelseaktiviteter i skogen kan inbegripa en del medveten planering av andra ämneskunskaper 

medan promenader innebär till stor del den motoriska utvecklingen. Av resultatet framgår det 

också att planering av dessa aktiviteter ofta handlar om att erbjuda barnen lärande med hjälp 

av hela kroppen. Det ger en relevans att planering och organisation av aktiviteter för motorisk 

utveckling behöver främjas (Osnes, Skaug, Eid Kaarby, 2012).   

Enligt resultatet innebär planering av rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus skapande av 

förutsättningar men också planering av vad är lärandeobjekt samt på vilket sätt kommer det 

att läras. Detta stöds även av Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie. Planering och 

reflektion av dessa aktiviteter uppges av förskollärare som en möjlighet att förbättra 

verksamheten, vilket även uppmärksammas av Nell (2009). Resultatet visar också att det 

krävs möjligheter att planera och organisera dessa i de gemensamma utrymmen som 

förskolegården. En del av denna planering utförs på arbetsplatsträffar och planeringsdagar 

men enligt resultatet skulle dessa behöva planeras oftare och även utvärderas. 

Enligt Sheridan et al. (2011) behöver lärare ha en simultanförmåga vid utförandet av de 

planerade och organiserade rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus för att kunna hjälpa 

barn att behålla intresset för lekar och även sprida det inom barngruppen. Detta kan relateras 

till förskollärarnas strävan att vara flexibla i planering och organisering av dessa som innebär 

att vara beredd på att barnens intresse ändras och att det påverkar planeringen. Detta uppger 

samtliga förskollärare men särskild poängtering görs av förskollärare som arbetar med de 

yngsta barnen. Aktiviteter som förskollärare planerar kan enligt resultatet plötsligt avbrytas av 

att några barn får intresse för något annat föremål vilket kräver att förskollärare måste 

förändra sin aktivitet eller även avsluta den. När det gäller rörelseaktiviteter och rörelselekar 

utomhus som planeras och utförs på förskolegård för äldre förskolebarn uppmärksammar 

förskollärare gymnastik liknande aktiviteter och olika rörelselekar. Även här behövs enligt 

resultatet ett flexibelt arbetssätt, dock inte i samma utsträckning.  

Planering av dessa aktiviteter innebär även de praktiska ting som möjligheter att utföra dessa 

det vill säga organisation där även att planera tid för utomhusvistelse ingår. Planerade 

rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus som utförs på förskolegård sker en till två gånger i 

veckan och oftast under förmiddagen. Även här handlar den största skillnaden om barnens 

ålder. Antal timmar stiger successivt ju äldre barn är. Barnens vistelsetider i utemiljöer är 

enligt resultatet två gånger per dag och varar från 15 minuter till två timmar vilket enligt 

Wagnsson, Löfdahl och Segerbloms (2012) studie inte ger barnen tillräckligt med möjligheter 

för motorisk utveckling.  

Utifrån resultatet framgår det att planeringstiden som förskollärare har enligt schemat är 

mellan 4,5 till 5 tim/vecka. För arbetslagets gemensamma planering avses ca 1.5-2 tim/vecka. 

Resten av tiden uppger förskollärare är tid för pedagogens enskilda planering och reflektion i 

barngruppen. Både enligt resultatet och tidigare forskning ska denna tid användas till både 

förberedande och reflektionsarbete (Nell, 2009). En sammanfattning av förskollärarnas 

uttalande av hinder som de ställs inför när det gäller planering och organisering av 

verksamheten handlar om uteblivna planeringsmöjligheter på grund av underbemanning eller 
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brist på extra bemanningsresurser. Planeringstid ska räcka till många olika arbetsuppgifter 

vilket även påverkar utförandet av dessa. När det gäller planering av rörelseaktiviteter och 

rörelselekar utomhus mellan avdelningar som använder samma gård uppger samtliga 

förskollärare från början att de inte har någon tid alls. Dock i vidare resonemang visar det sig 

att de planerar dessa på arbetsplatsträffar och planerings/studiedagar. Även här uppger 

förskollärare att denna planering och reflektion inte prioriteras. 

Förutom att förskollärare ser de planerade rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus som 

bärande struktur av den delen av verksamheten framgår det av resultatet att dessa blir 

fullständiga först tillsammans med den fria leken som sker dagligen på förskolegården. Värdet 

av de spontana aktiviteterna beskrivs i resultatet som pedagogernas möjlighet att med hjälp av 

olika material styra dessa mot att barn tränar de motoriska färdigheter som har legat som 

grund till planerade utomhusaktiviteter. Det handlar om de spontana rörelseaktiviteter och 

rörelselekar utomhus som initieras av både barn och pedagoger. Vidare visar resultatet att den 

fria leken ger förskollärare möjlighet att observera leken där förskollärare kan skaffa sig 

uppfattning om barnens tidigare erfarenheter samt deras intresse för att kunna planera 

verksamhet efter dessa. Förskollärare menar att de kan vara både aktivt- eller passivt 

deltagande i barnens frilek. Det kan också handla om att hjälpa det enskilda barnet att komma 

in i leken. Enligt Jensen och Harvard (2012).  

I studiens resultat visar det sig att förskollärare beskriver pedagogernas engagemang och 

kompetenser som viktiga faktorer för deras möjligheter att erbjuda barnen olika 

rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus. Det vill säga det handlar om förskollärarnas 

aktiva respektive passiva förhållningssätt till att stimulera barn till motorisk träning vilket 

beskrivs även i Wagnsson, Löfdahl & Segerblom (2012) studie. Pedagogernas engagemang 

kan enligt förskollärare bero bland annat på deras kompetenser och kompetensutveckling i 

barns motoriska utveckling. Detta benämns av Grindberg och Langlo Jagtøien (2011)  som 

generella eller grundkunskaper av allmän grundträning där pedagogiska teorier och praxis 

samt egna erfarenheter lyfts fram. Vidare krävs det enligt studiens resultat att förskollärare har 

kunskaper om den utomhuspedagogiska undervisningen som innebär barns motoriska 

utveckling genom den konkreta och synliga praktiken (Szczepanski och Dahlgren, 2011). 

Pedagogernas engagemang och kompetenser är viktiga hävdar Szczepanski och Dahlgren 

(2011), vilket i resultatet visas genom förskollärarnas resonemang kring deras möjligheter att 

ha samsyn och samarbete inom det egna arbetslaget och mellan olika avdelningarnas 

arbetslag.  

Ett positivt förhållningssätt till rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus främjar 

förskollärares möjligheter att tillgodose barns olika behov. Det handlar enligt resultatet om 

förskollärarnas hänsyn till barns tidigare erfarenheter och upplevelser av dessa aktiviteter. 

Därför anser de att det är deras ansvar att hjälpa barn att vilja delta i dessa aktiviteter vilket 

enligt Ericsson (2009) handlar om förskollärares uppdrag som ledare som behövs för att 

hjälpa barn att välja och utveckla leken. Som det framkommer av resultatet finns det olika 

hinder som förskollärare måste ta hänsyn till när de ska erbjuda barnen så bra möjligheter till 

motorisk utveckling som möjligt. Möjligheter för att göra det ser förskollärare i att de stödjer 

barnens egna initiativ till olika rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus vilket även 

poängteras av Grindberg och Langlo Jagtøien (2011).  



 

 

34 

6 Diskussion   

När det gäller förskollärarnas resonemang kring barns motoriska utveckling och barns 

möjligheter att leka och lära sig i utomhusmiljöer har vi inte kunnat urskilja några större 

skillnader. Förskollärarnas beskrivningar visar att dessa tre komponenter ger varandra 

förutsättningar för barns vidare utveckling. Detta kan förklaras utifrån ett utomhuspedagogiskt 

perspektiv som innebär lärande i utemiljön och vad och på vilket sätt barn lär sig. En 

sammanfattning av förskollärarnas utsagor skulle kunna uttryckas på följande sätt. Ju fler 

möjligheter till motorisk utveckling desto bättre fysiska förutsättningar får barn till att delta i 

olika rörelselekar och därmed lära sig utifrån de leksituationer de deltar i. Ju fler rörelselekar 

barnen klarar av och lär sig utifrån dessa desto större möjligheter får de att ta sig an nya 

motoriska utmaningar som de ställs inför. En förening av dessa tre komponenter ger då barnen 

bättre förutsättningar för utveckling. Detta belyser även Wagnsson, Löfdahl och Segerblom 

(2012) i sin studie. 

Till följd av detta skulle vi kunna förvänta oss att den utomhuspedagogiska verksamheten i 

synnerhet den för barns motoriska utveckling skulle gestaltas som rörelselekar där 

meningsskapande och fantasi förenas. De planerade rörelseaktiviteterna utomhus som tas upp 

av förskollärare och syftar på barns motoriska utveckling samt utförs på förskolegård sker 

oftast i form av lek såsom rörelselekar, rollekar, konstruktionslekar och spontana lekar. 

Däremot har vi utifrån förskollärarnas utsagor också kunnat se att det finns en del aktiviteter 

som planeras och som inte sker med hjälp av dessa lekar. Oftast handlar det om 

rörelseaktiviteter som utförs i olika utomhusmiljöer utanför förskolegården. Aktiviteterna 

handlar ofta om att ge barnen möjligheter att vara med om olika lärsituationer där leken inte 

är det huvudsakliga sättet att utföra dessa på.  

I förskollärarnas beskrivningar kring planeringen av utflykter utanför förskolegården påpekas 

planering av rörelseaktiviteter som viktiga för barns motoriska utveckling. Det vill säga att 

aktiviteter som ska möjliggöra barns lärande i ämnesrelaterade kunskaper inte sätts framför 

barns möjlighet till motorisk utveckling. När det gäller äldre förskolebarn beskriver 

förskollärarna att utomhusaktiviteter som promenader till olika lekplatser samt utflykter till 

skog och strand ska ge barnen möjlighet till motorisk träning genom att de förflyttar sig under 

de utforskande aktiviteterna. Det tolkar vi som att förskollärarnas syfte med utflykterna är just 

ett tillfälle till motorisk utveckling.  

Liknande situationer och tankar kan även uppmärksammas hos förskollärarnas olika arbetssätt 

med de yngsta förskolebarnen. Under korta promenader i närheten av förskolegård får barnen 

enligt förskolläraren Jonna möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter. Samma pedagog 

menar att längre utflykter med barn inte gynnar deras motoriska utveckling då de ofta får sitta 

i vagnen och somnar på vägen. Hon menar också att utmaningar som att klara av att gå uppför 

en trappa och lära sig att hålla i räcket och även förhålla sig till varandra är bättre träning än 

längre utflykter. Målet med aktiviteterna i trappan är utöver den motoriska utvecklingen även 

barns självständighet och samspel. Även om förskollärarna poängterar lekens betydelse för 

barns utveckling och lärande lyfts inte dessa i just den här situationen. Medan i en annan 

situation som beskrivs av samma förskollärare där endast två barn spontant ägnar sig åt att 

hoppa från en bänk tillsammans ser förskollärare andra möjligheter till motorisk utveckling än 
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vid långa promenader och träning i trappan med flera barn.  

Skillnaden i de här två fallen är att i den första erbjuds fler barn möjlighet till motorisk 

utveckling samtidigt. Aktiviteten anpassas efter de barn som behöver mest tid för att kunna 

utföra dessa. Denna aktivitet ger inte ett likvärdigt utmaningstillfälle till de barn som redan 

klarar av denna utmaning. Detta sätt står i motsats till barns individuella intresse och behov av 

utvecklingsmöjligheter. I det andra exemplet där barn deltar i en lek som de delar gemensamt 

intresse kring och där barnen själva utmanar varandra är det endast två barn som utmaningen 

och utvecklingsmöjligheten berör.    

Förskollärarens strävan att erbjuda barn möjlighet till motorisk utveckling och lärande i 

utomhusmiljöer kan sättas i relation till att yngsta barnens tider att vistas ute inte är särskilt 

långa, ungefär 15 minuter till ett par timmar per dag beroende av barns intresse, väder och 

olika omsorgssituationer. Utifrån denna aspekt kan vi då förstå förskollärarens strävan att 

utnyttja denna tid så att alla barn får stimulans till motorisk utveckling där förskollärare får 

möjlighet att se alla barns utveckling och lärande då denna blir mer synlig för förskolläraren i 

en kontrollerad miljö som trappan.  

Förskollärares möjligheter att stimulera och stödja barns initiativ till olika rörelselekar enligt 

förskollärare Maggi är inte heller likvärdiga. Hon utgår i sitt svar från att det 

utomhuspedagogiska arbetet på förskolegården även innefattar barn och pedagoger från andra 

avdelningar. Hon menar att detta försvårar både planering och organisering av verksamheten 

då det inte ges tillräckligt med tid till detta. Förutom bristen på planerings- och 

organiseringsmöjligheter lyfter hon även fram pedagogernas kompetens och 

kompetensutveckling inom området. Alltså att kompetensen och kompetensutvecklingen 

påverkar planeringen och organisation kring barnens motoriska utveckling. Maggi berättar om 

bristen av delaktighet hos en del förskollärare i organiserade rörelselekar där ett större 

engagemang hade gett fler barn möjlighet att delta i motoriskt utvecklande lekar. Därmed går 

förskollärarna miste om möjligheter att stimulera barnen eller att ta del av detta och arbetet 

förblir osynligt för förskollärarna. I ett annat exempel där förskolläraren Oskar tar vara på 

barns initiativ att spela fotboll kan det resoneras som ett bra sätt då han visar att han har 

kompetens som ger honom förutsättningar att erbjuda barnen bra möjligheter till motorisk 

utveckling i större barngrupper. Utifrån Maggis och Oskars svar ser vi att ju större kompetens 

förskollärare har desto bättre är förhållningssättet gentemot det utomhuspedagogiska arbetet 

med barn och kollegor på verksamheten. 

Därefter kan vi då säga att förskollärarnas möjligheter att se den utomhuspedagogiska 

verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling påverkas av de faktorer som gör att 

detta arbete blir synlig för de. Det vill säga att de rörelseaktiviteter som sker genom 

rörelselekar förekommer inte så ofta utifrån våra intervjutillfällen och är svårare att organisera 

i utomhusmiljöer utanför förskolans gård.  

Utifrån studiens resultat dras slutsatsen att förutsättningarna för god utomhuspedagogisk 

verksamhet påverkas av förskolans förutsättningar i form av bemanning och dess kompetens 

och engagemang liksom planerings- och reflektions möjligheter. Enligt studiernas resultat 

behöver förskollärare fler möjligheter till kompetensutveckling där det gemensamma 

kompetenslyftet efterfrågas framför det enskilda. Förskollärares möjligheter för planering och 

reflektion är en förutsättning som framgår som viktig i studien där utbyte av erfarenheter och 

samlärande lyfts fram. I denna studie diskuteras det om dessa möjligheter är tillräckliga 
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utifrån de förutsättningar som finns vilket resulterar i att pedagogerna går miste om att 

erbjuda barnen tillräckliga och adekvata motoriska utvecklingsmöjligheter. Som 

förskolläraren Magda uttryckte sig ökar den gemensamma kompetensutvecklingen och 

möjligheten till planering och reflektion pedagogernas engagemang till att skapa möjligheter 

för fler barn att utvecklas motorisk i utomhusmiljöer, i synnerhet på förskolegård. Det hade 

alltså bidragit till en större förståelse och reflektion kring verksamhetens planering och 

utformning och därmed också barnens vardag på förskolan.   

Denna kvalitativa studie genomförs med syfte att bidra med några förskollärares syn på 

utomhuspedagogiska verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling samt deras 

möjligheter att främja detta. Insamling av data gjordes i form av semistrukturerade intervjuer 

som forskningsmetod och tillvägagångssätt (Denscombe, 2009) vilket har visat sig vara en 

lämplig metod då vi fått ett resultat som är baserat på den enskilda förskollärarens 

erfarenheter och förutsättningar för arbetet. För att resultatet skulle bli innehållsrikt och 

nyanserat har vi under intervjuerna kunnat ställa följdfrågor för att kunna närma oss 

respondenternas egna resonemang kring den situation som det undersökta fenomenet beskrivs. 

Något som skulle bli svårt att åstadkomma med vanliga intervjuer eller enkätundersökning.  

Intervjuerna utfördes enskilt vilket gjorde att respondenterna inte kunde påverka varandra. 

Atmosfären vid intervjutillfällena kändes avslappnat och respondenterna svarade gärna och 

utförligt på våra frågor och följdfrågor. Under vissa intervjutillfällen kände vi också att 

respondenterna hade svårt att hålla sig till de ställda frågorna vilket innebar att vi var tvungna 

att ställa dessa igen.  Detta medförde en del information som inte var relevant för våra 

frågeställningar, som till exempel att organisera rörelseaktiviteter inomhus. Därmed kan vi dra 

slutsatsen att vi genom semistrukturerade intervjuer kunnat samla data som varit relevant för 

vår studie. Det innebär att rätt data samlats in för studiens forskningsfrågor.  

Vi har också försökt att vara sakliga i våra beskrivningar och även bortse från egna 

erfarenheter och förutfattade meningar om det undersökta fenomenet vilket ökar vår 

objektivitet. Detta underlättades av att vi har haft möjlighet att fördjupa oss i respondenternas 

resonemang genom att få information i vilka sammanhang informationen beskrevs. Detta 

gjorde att vi under resultatsammanfattning liksom analys av data vi lättare kunnat inta 

respondenternas perspektiv. Dock kan vi aldrig veta med säkerhet om i vilken utsträckning vi 

har lyckats med detta. Det är läsaren som ska bilda förståelse baserad på igenkänning av 

resultat och dess relevans till andra kontexter.  

Antal respondenter som vi har valt till denna undersökning är låg  Eftersom studien baseras på 

sex stycken förskollärares utsagor, vilket anses som ett lågt antal för en mer generaliserbar 

studie, har vi satsat på att ge läsaren tillräckligt med information för att denne själv ska kunna 

avgöra om denna är relevant, det vill säga generaliserbar. För att öka möjligheten för läsaren 

att förstå vad våra tolkningar grundas på har vi använt oss av citattexter. Vi har också gjort 

noggranna beskrivningar av undersökningens alla steg och även argumenterat för de val vi har 

gjort för att öka respondenternas möjligheter att uppfatta studien som tillförlitlig.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Den här studien avser förskollärarnas uppfattning om utomhusmiljöns betydelse för barns 

motoriska utveckling i relation till lek och lärande. Undersökningen gjordes genom att 
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jämföra förskollärares resonemang kring deras möjligheter att planera och organisera olika 

rörelseaktiviteter och rörelselekar. Studien har visat att förskollärare även definierar barns 

“frilek” som viktig del av detta arbete. Därför hade det varit intressant att även undersöka 

förskollärares syn på de oplanerade aktiviteternas betydelse för barns motoriska utveckling.    

Vi har också kommit fram till att olika faktorer som förskollärares kompetenser och 

kompetenslyft samt möjlighet att planera och organisera olika rörelseaktiviteter och 

rörelselekar utomhus påverkar barnens möjligheter till motorisk utveckling. Vi har dock inte 

fördjupat oss i vilken utsträckning detta sker eller vilka åtgärder som hade behövts för att 

främja den motoriska utvecklingen ytterligare.  

Flera av förskollärarna i denna undersökning har uppgett att de inte är nöjda förskolegårdens 

utformning. Med utgångspunkt i resultatet av Szczepanski och Dahlgrens (2011) studie, det 

vill säga att man utgår från vuxnas perspektiv vid utformning av utomhusmiljöer avsedda för 

barn, hade det varit intressant att undersöka förskollärarnas uppfattning kring denna fråga och 

vilka möjligheter förskollärarna anser att de har för att påverka detta.  

6.2  Pedagogisk relevans  

Att forska kring utomhuspedagogik är relevant och aktuellt utifrån flera aspekter. Fysisk 

aktivitet och utevistelse är viktiga hörnstenar i barns vardag i förskolan (Wagnsson, Löfdahl 

& Segerblom, 2012) och utgör därmed en central del av förskoleverksamheten. Vistelse i skog 

och mark anses ha stor inverkan på barns motoriska utveckling (a.a.) medan resultatet av 

studien visar att möjligheterna för detta är begränsade. Resultatet visar även att många 

förskolegårdar brister i sin utformning och därmed inte uppfyller barns behov av motorisk 

träning.  

I studien klarläggs de möjligheter och hinder som förskollärare möter för att planera och 

organisera verksamheten så att barn ges goda möjligheter till motorisk utveckling i 

utomhusmiljö. På så sätt ger studien tillfälle att tillägna sig nya tankar och inspiration kring 

ämnet, vilket i sin tur kan leda till ryktesspridning bland pedagoger som arbetar på förskolan 

och använder sig av utomhusmiljö som ett redskap för barns möjligheter till motorisk 

utveckling.  
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Bilagor 

Bilaga A  Intervju stödfrågor 

1. Presentera dig själv, hur länge arbetar du på förskolan, hur länge arbetar du som 

förskollärare, hur länge arbetar du just här, vilken barngrupp arbetar du just nu i 

(ålder, kön, barn i behov av särskilt behov...), har du några specifika kompetenser 

gällande barns motoriska utveckling och rörelse? 

2. Vad tänker du är viktigt kring barns motoriska utveckling? 

3. Vilka rörelseaktiviteter och rörelselekar utomhus uppfattar du  som extra givande för 

barnen utifrån ett pedagogiskt perspektiv och varför? 

4. Vilka rörelselekar leker barnen i barngruppen?   

5. Vilket samband ser du mellan barns motoriska utveckling och lek och lärande. 

 

6. Vilka utomhusmiljöer har barnen tillgång till på er förskola?(gården, parker, skogen 

och annat) och hur ofta? 

7. Tycker du att barn på er förskola har tillgång till en varierad utomhusmiljö och vad det 

beror på?   

8. I Läroplanen för förskolan står det att förskollärare ska ge barnen ämnesinriktade 

kunskaper som matte, språk, NK osv. Upplever du att det påverkar barnens 

möjligheter att delta i rörelselekar och aktiviteter? 

 

9. Vilka möjligheter har du att planera dessa, vilket syfte har ni med dessa… 

10.  Hur stimulerar ni alla barn till att vara med t.ex.de som inte vill vara med på sådana 

aktiviteter.  

11. Vilka rörelselekar och aktiviteter erbjuder ni barnen att vara med om och varför? Ge 

gärna några exempel. 

12. På vilket sätt kan utomhuspedagogiska verksamheten utvecklas så att den främjar 

barnens rörelse möjligheter och vad tycker du krävs för att detta ska kunna ske? Ge 

gärna något/några exempel. 
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Bilaga B  Informationsbrev 

Angående deltagande i undersökning om rörelselekar och motorisk träning i förskolans 

utemiljö 

 Vi är två studenter vid Linneuniversitetet som läser nu sjunde termin på 

förskollärarutbildning.  Under VT och HT 2017, läser vi kurs 2FL01E, Självständigt arbete i 

förskolepedagogik område 15 hp. Det innebär att vi kommer att skriva vårt examensarbete 

vars syfte är att bidra med kunskaper om förskollärarnas syn på utomhuspedagogiska 

verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling och deras förutsättningar om att 

skapa pedagogiska ramverk som främjar detta. Fokus i studierna kommer att ligga på 

förskollärarnas upplevelser av det praktiska användandet av förskolans gård för planerade 

aktiviteter och rörelselekar med barnen. 

För att detta arbete ska vara möjligt behöver vi din hjälp som förskollärares med erfarenheter 

inom området. I den här undersökningen kommer det att ingå fyra stycken förskollärare som 

är utvalda utifrån vad för förskolegård de har tillgång till på sin arbetsplats och barngruppens 

sammansättning de arbetar i. Därför tillfrågas du härmed att delta i denna undersökning 

genom att under ett intervjutillfälle besvara på ca 15 frågor. Intervju tiden beräknas ta ca 20 

min och vi planerar att göra en ljudinspelning av denna. 

Vi kommer att analysera intervjuer under examensarbetet och en del av intervjumaterialet 

kommer att citeras. Din deltagande i intervju kommer att vara anonym. Alla uppgifter om ditt 

deltagande liksom dina svar kommer att användas endast för det här ändamålet det vill säga. 

examensarbetet. Intervjumaterialet kommer att sparas på en USB enhet och förvaras varsamt 

till arbetet blir godkänt. Efter det kommer materialet att raderas.   

Deltagande i den här undersökningen är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Om du bestämmer dig för att delta i undersökningen kommer du att skriva under 

ett samtyckesformulär som inte är bindande och du kan även då dra dig ur deltagandet. 

Intervju kommer att ske efter överenskommelse, men helst mellan 05-31/5 2017 och på plats 

och tid som passar dig.  

 

Kursansvarig: Barbro Gustafsson, Barbro.Gustafsson@lnu.se 

https://lnu.se/personal/barbro.gustafsson/. 

Vill du ta kontakt med oss, som har intervjuat dig kan du nå oss på telefon eller mail: 

 

Jasmina Mrso,      Sabina Brankovic, 

0736789672     0709920910 

_____________________   _______________________ 

jasmina.mrso@malmo.se   sabina.brankovic@malmo.se 

Linnéuniversitetet - Institutionen för utbildningsvetenskap Linnéuniversitetet - Institutionen för utbildningsvetenskap 
Förskollärarprogrammet, LGFOD   Förskollärarprogrammet, LGFOD 

https://lnu.se/personal/barbro.gustafsson/
https://lnu.se/personal/barbro.gustafsson/
https://lnu.se/personal/barbro.gustafsson/
mailto:jasmina.mrso@malmo.se
mailto:sabina.brankovic@malmo.se
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Bilaga C  Samtyckesbrev 

Rörelselekar och motorisk träning i förskolans utemiljö 

 

Med den här samtyckesblanketten frågar vi dig om du vill delta i vår studie om rörelselekar 

och motorisk träning i förskolans utemiljö. Var vänlig och kryssa för följande alternativ. 

  

Efter att jag tagit del av information i informationsbrevet vill jag ställa upp och bli intervjuad 

för den här studien. Jag markerar alternativ jag har valt. 

  

  

  JA                                 NEJ 

 

 

  

______________________        _________         _________________ 

Deltagandes namn                          Datum                Förskolans namn 

 

 

______________________        _________         ________________ 

Studerandes namn                          Datum                 Universitet 

 

______________________        _________         ________________ 

Studerandes namn                          Datum                 Universitet 

 

 

 


