
 

 

 

1 

 

Självständigt arbete, 15hp 

Grovmotorik i förskolan 
En studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete 

med barns grovmotorik i förskolan 

 

Författare: Angelica Börjesson & 

Frida Holgersson 

Handledare: Jens Gardesten 

Examinator: Sofie Walter 

Termin: HT17 

Ämne: Institutionen för 

utbildningsvetenskap 

Nivå: Grundläggande nivå  

Kurskod: 2FL01E 



  
 

 

 

Titel 
Grovmotorik i förskolan: En studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med barns 

grovmotorik i förskolan. 

 

English title 
Gross motor skills in preschool: A study about how preschool teachers describe their 

work with children's gross motor skills in preschool. 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att ge en inblick i hur förskollärare beskriver arbetet med 

grovmotorik i förskolan samt ta reda på vilka positiva effekter grovmotoriska 

rörelseaktiviteter har på barn, enligt förskollärare. Studien ska även ge en ökad 

förståelse för hur förskollärare ser på sin kompetensutveckling inom ämnet grovmotorik 

i förskolan. För att få svar på frågorna använde vi oss av kvalitativ metod, där sex 

förskollärare intervjuades. Även en enkät användes för att få in fler svar gällande 

förskollärares kompetens och om de medvetet arbetar med barns grovmotorik på sin 

avdelning. Enkäten bestod av två frågor. Datamaterialet transkriberades, 

sammanställdes och analyserades sedan utifrån vår valda teori. Resultatet visar att 

kartläggning av barns motoriska utveckling kan ge ett strukturerat arbetssätt och en 

ökad medvetenhet om varje barns utveckling. Skogen ses som den främsta arenan där 

grovmotorik tränas. Rörelseaktiviteters effekter på barn beskriver förskollärarna som 

positiva. Barn beskrivs utveckla kroppsuppfattning och bättre koncentration. 

Förskollärarna lyfter även hälsoaspekten, får barn röra på sig redan i tidig ålder kan det 

bidra till att de även i vuxen ålder gör det. Förskollärare önskar kompetensutveckling, 

både för kunskap och för inspiration. Enkätens resultat visar att förskollärare känner sig 

kompetenta och till stor del arbetar medvetet med grovmotorik.   

 

Nyckelord 
Förskollärare, grovmotorik, förskola, kompetensutveckling, planerade rörelseaktiviteter 

 

Tack 
Vi vill tacka alla förskollärare och förskolechefer som på ett eller annat sätt har deltagit 

i vår studie och avsatt tid för att delta. De erfarenheter som våra informanter och 

respondenter har delat med sig av, har gjort vår studie möjlig. Deras information har 

även gett oss insikter och nya perspektiv på arbetet med grovmotorik i förskolan.   

  

Vi vill även tacka våra familjer som har haft stort tålamod och förståelse under 

studietiden. Sedan vill vi faktiskt tacka varandra för ett gott samarbete. Det har varit 

många givande analyserande diskussioner som har fört skrivprocessen vidare och 

många skratt. 

 

  



  
 

 

 

Innehåll 
 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

 

2 Syfte _______________________________________________________________ 2 

2.1 Frågeställningar __________________________________________________ 2 

 

3 Bakgrund ___________________________________________________________ 3 
3.1 Motorik _________________________________________________________ 3 

3.1.1 Vad innebär grovmotorik? _______________________________________ 3 

3.1.2 Barns motoriska utveckling ______________________________________ 3 
3.2 Barns fysiska aktivitetsnivå _________________________________________ 4 

3.2.1 Barn är till viss del mer stillasittande idag __________________________ 4 
3.2.2 Delade meningar om förskolegården _______________________________ 6 

3.3 Förskollärares okunskaper gällande grovmotorik ________________________ 6 

3.3.1 Okunskap och kompetensutveckling _______________________________ 6 
3.3.2 Medvetna förskollärare _________________________________________ 6 

3.4 Teoretisk utgångspunkt ____________________________________________ 7 
3.4.1 Psykomotorisk teori ____________________________________________ 7 
3.4.2 Förskollärares roll _____________________________________________ 8 

 

4 Metod ______________________________________________________________ 9 
4.1 Intervju som metod ________________________________________________ 9 

4.2 Enkät som metod _________________________________________________ 9 
4.3 Urval av informanter och respondenter _______________________________ 10 
4.4 Planering och genomförande _______________________________________ 10 

4.5 Studiens trovärdighet _____________________________________________ 11 
4.6 Styrkor och svagheter _____________________________________________ 11 

4.7 Etiska ställningstagande ___________________________________________ 12 

 

5 Resultat och analys __________________________________________________ 13 
5.1 Enkätundersökning _______________________________________________ 13 

5.1.1 Enkätfråga 1 _________________________________________________ 13 
Enkätfråga 2 _____________________________________________________ 14 

5.2 Grovmotoriskt arbete i förskolan ____________________________________ 14 
5.2.1 Arbeta utifrån läroplanen _______________________________________ 14 
5.2.2 Motivera barnen ______________________________________________ 14 
5.2.3 Kartlägga barns utveckling _____________________________________ 15 
5.2.4 Anpassa verksamheten ________________________________________ 15 

5.2.5 Arbete i innemiljön ___________________________________________ 15 
5.2.6 Närmiljön som resurs__________________________________________ 16 
5.2.7 Grovmotorik på förskolegården__________________________________ 17 

5.2.8 Inte ett prioriterat område ______________________________________ 17 
5.3 Rörelseaktiviteters effekter på barn __________________________________ 17 

5.3.1 Utveckling av kroppsuppfattning, jaget och identiteten _______________ 17 
5.3.2 Känslan av att lyckas __________________________________________ 17 

5.3.3 Bättre koncentration __________________________________________ 18 
5.3.4 Bättre hälsa _________________________________________________ 18 

5.4 Olika behov av kompetensutveckling ________________________________ 18 
5.4.1 För inspiration och utmana barnen _______________________________ 18 
5.4.2 Väcka ett intresse _____________________________________________ 19 



  
 

 

 

5.4.3 Utbildning för arbetslaget ______________________________________ 19 

5.5 Analys av resultat ________________________________________________ 20 

 

6 Diskussion __________________________________________________________ 22 
6.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 22 

6.1.1 Intervjuer ___________________________________________________ 22 
6.1.2 Enkätundersökning ___________________________________________ 22 

6.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 23 

6.2.1 Förskollärares kompetens ______________________________________ 23 
6.2.2 Förskollärarnas arbete med grovmotorik ___________________________ 24 
6.2.3 Möjligheter för grovmotorik ____________________________________ 24 
6.2.4 Rörelseaktiviteters effekter _____________________________________ 25 

6.3 Pedagogiska implikationer _________________________________________ 25 

6.4 Förslag på framtida forskning_______________________________________ 25 

Referenser ___________________________________________________________ 26 
Bilagor _______________________________________________________________ I 

Bilaga A: Intervjuguide ________________________________________________ I 
Bilaga B: Enkät ______________________________________________________ II 
Bilaga C: Missivbrev ________________________________________________ III 



  
 

1 

 

1 Inledning 
I globala undersökningar där Sverige ingick visade resultatet att barn hade för lite fysisk 

aktivitet och ett stillasittande beteende, resultatet gällde i alla åldersgrupper 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Elektronik som smartphone, Tv-spel eller liknande gör 

att barn sitter mer idag. Ellneby (2005) menar att det bidrar till att dagens barn inte 

utövar fysisk aktivitet på samman sätt som tidigare. Nyberg och Ekblom (2013) skriver 

också att barn spenderar mer tid sittande framför skärmar. Det finns ett större utbud som 

lockar mer än fysisk aktivitet, skärmutbudet utvecklas ständigt och utmanar barn på 

olika sätt. Skärmarna kan även fungera tidssparande för vårdnadshavare. Genom att 

placera ett barn framför en skärm ger det tid till den vuxne att till exempel laga mat i 

lugn och ro efter en arbetsdag. Det tidssparande perspektivet är något som bidrar till ett 

allt mer stillasittande samhälle menar Ellneby (2005). Enligt folkhälsomyndigheten 

(2011) är den nordiska rekommendationen att barn och ungdomar ska utöva 60 minuter 

fysisk aktivitet per dag. Den fysiska aktiviteten ska innehålla både låg och högintensiv 

träning, det vill säga att barn och ungdomar ska under en dag tillämpa varierad fysisk 

aktivitet. Barn kan gå miste om detta när de spenderar mycket tid framför skärmar. Det i 

sin tur kan påverka barns grovmotoriska utveckling på ett negativt sätt och att barns tid 

till den spontana leken minskar. När barn rör på sig och utforskar sin omgivning 

utvecklar de sin motorik enligt Hannaford (1997). Ericsson (2005) skriver i tidigare 

forskning att mer motorik i förskolan har positiv inverkan på barns grovmotorik och 

leder till förbättrad koncentrationsförmåga. I förskolans läroplan står det: ”Förskolan 

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

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

välbefinnande” (Skolverket, 2016, s. 9). Läroplanen är ett styrdokument som 

förskollärare ska förhålla sig till och det som står där ska alla barn erbjudas och ges 

möjlighet att utveckla och lära under sin tid i förskolan. Våra erfarenheter är att 

förskollärare inte planerar och medvetet arbetar med grovmotorik i förskolan. Vi 

upplever att grovmotorik i förskolan inte är ett prioriterat område. Saknar förskollärare 

kompetens inom ämnet? Detta är något som vi är nyfikna att titta närmre på och få en 

inblick i. 
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2 Syfte 
Syftet med studien är att ge en inblick i hur förskollärare beskriver arbetet med 

grovmotorik i förskolan samt ta reda på vilka positiva effekter grovmotoriska 

rörelseaktiviteter har på barn, enligt förskollärare. Studien ska även ge en ökad 

förståelse för hur förskollärare ser på sin kompetensutveckling inom ämnet grovmotorik 

i förskolan. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med grovmotorik i förskolan? 

 Vilka positiva effekter upplever förskollärare att grovmotoriska 

rörelseaktiviteter har på barn? 

 Hur ser förskollärare på kompetensutveckling inom ämnet grovmotorik i 

förskolan? 
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3 Bakgrund 
I följande kapitel kommer litteratur och forskning att tas upp som berör grovmotorik, 

hur aktiva barn är och förskollärares okunskaper samt medvetenhet om barns 

grovmotorik. Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. 

 

3.1 Motorik 
Inledningsvis kommer det presenteras vad motorik innebär och barns motoriska 

utveckling. 

 
3.1.1 Vad innebär grovmotorik?  

Motorik innefattar flera system av hjärnfunktioner som styr människans rörelseförmåga 

och rörelsemönster. Motorik innefattar även hur rörelser utvecklas och lärs in. De 

beskrivs som alla funktioner och processer som styr och behärskar kroppens rörelser. 

Kroppens olika delar samspelar för att utföra en rörelse som är av betydelse i en specifik 

situation. Motorik innefattar både grov- och finmotorik, det är grovmotoriken som 

utvecklas först (Langlo Jagtöien Hansen och Annerstedt, 2002; Sigmundsson & 

Vorlander Pedersen, 2004).  

 

Grovmotoriska rörelser utförs av de stora muskelgrupper som finns i armar, ben, mage 

och rygg, vilket gör att människan bland annat kan utföra grovmotoriska grundrörelser. 

De grovmotoriska grundrörelserna som ska tränas in och automatiseras är; åla, krypa, 

rulla, klättra, hoppa, gå, hänga, springa, stödja, kasta, fånga och balansera (Langlo 

Jagtöien et al. 2002). Nordlund, Rolander och Larsson (2010) beskriver automatiserade 

rörelser som en rörelse som utförs omedvetet. Den har tränats in och lagrats i 

rörelseminnet, vilket innebär att rörelsen sker utan att barn behöver koncentrera sig när 

rörelsen utförs.  

 

När barn rör sig lär de känna sin kropp, vilket leder till en god kroppsuppfattning. Det är 

därför av stor vikt att barn får uppleva att de bemästrar rörelser genom att få många 

olika rörelseerfarenheter i olika miljöer (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2010). Barn kan 

behöva en rik miljö som stimulerar till fysisk aktivitet och utmanar barn till att utveckla 

sina grundläggande rörelser, exempelvis krypa och hoppa (Ericsson, 2005). Barn ska 

ges möjlighet att pröva och öva för att förbättra sin motorik. För att barnet ska utveckla 

dessa färdigheter behöver barn daglig fysisk aktivitet och stimulans för att kunna ta ett 

steg vidare i sin utveckling. Det framhävs även att barns motoriska utveckling kan 

påverkas av vilken stimulans och rörelseerfarenhet barn får ta del av (Langlo Jagtöien et 

al. 2002; Ericsson, 2005). 

 
3.1.2 Barns motoriska utveckling 

Barns motoriska utveckling och inlärning är en pågående process genom hela livet och 

påverkas av barns mognad och tillväxt (Langlo Jagtöien, et al. 2002). Enligt Langlo 

Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) kan den motoriska utvecklingen delas in i fyra 

stadier; reflexrörelser (cirka 4 månader-1 år), mognadsbestämda rörelser (1-2år), 

grundläggande naturliga rörelser (2-7 år) och färdighetsrelaterade rörelser (7-14 år). 

De olika stadierna kan skilja sig åt beroende på barns mognad och tidigare färdigheter. 

De färdigheter barn tidigare lärt sig ligger till grund för att kunna gå vidare i sin 

motoriska utveckling. Barn som har motoriska svårigheter kan ha brister i en eller flera 

grundläggande delar i den motoriska utvecklingen. Det kan vara brister i 

automatiseringen av grundrörelserna, exempelvis balans.  
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Enligt Ericsson (2005) kan barn med koncentrationssvårigheter ofta ha en omogen 

motorik. Barn med omogen motorik kan ha rörelser som är klumpiga, oprecisa och 

slängiga. Det kan bero på att barn inte fått kontinuerlig motorisk träning, som ger barn 

möjlighet till att utveckla en god kroppsuppfattning och automatisera de grovmotoriska 

grundrörelserna. Jaklewicz (1980, refererad i Ericsson, 2007) menar att ett barn med 

sent utvecklad och omogen motorik i förskoleåldern sannolikt har kvar sina motoriska 

svårigheter även i tonåren.  

 

Ericsson (2007) menar i sin studie, Bunkefloprojektet, att om observationer av barn 

genomförs kan deras motoriska utveckling uppmärksammas. Barns grovmotorik 

observerades med hjälp av MUGI (motorisk utveckling som grund för inlärning), ett 

sorts observationsschema bestående utav 16 olika övningar. Det som 

observationsschemat hade fokus på var grovmotorisk kontroll, balans och 

koordinationsförmåga. Resultatet visade att flera barn hade bristande grovmotorik och 

att vissa sakande automatiserade grundrörelser när de börjar årskurs 1. Ericsson (2007) 

framhåller att förskollärare och vårdnadshavare bör vara medvetna om hur barn ligger 

till i sin utveckling för att kunna stödja det. Observationsschema kan då vara ett 

arbetsverktyg för att bli medveten om hur barn ligger till motoriskt.  

 

3.2  Barns fysiska aktivitetsnivå 
I avsnittet presenteras studier där barns aktivitetsnivåer har undersökts och vilken 

betydelse planerade aktiviteter kan ha för barns grovmotoriska utveckling. Även hur 

olika miljöer kan inverka på barns grovmotorik. 

 
3.2.1 Barn är till viss del mer stillasittande idag 

Nyberg och Ekblom (2013) skriver att barn kan vara mer stillasittande idag på sin fritid. 

De framhäver att skärmtid har ökat och fritidsvanor har gått från att ha varit en social 

och aktiv fritid som spenderades i större utsträckning utomhus. Idag kan barns tid delas 

in i olika aktiviteter där stillasittande beteende kan urskiljas. Aktivteter som bland annat 

kan bidra till stillasittande är skärmtid i form av dator eller tv och transport då de påstår 

att barn får skjuts i större utsträckning idag. Stillasittande beteende i tidig ålder kan leda 

till samma beteende även i vuxen ålder, vilket kan vara svårt att förändra eftersom det är 

starkt förknippat med vanor människan har. Författarna skriver också att det kan vara 

svårt att locka till fysisk aktivitet och bryta det stillasittande beteendet eftersom 

skärmaktivteter ständigt utvecklas och kan bli en mer attraktiv aktivitet.   

 

I en belgisk studie genomförd av Cardon och Bourdeaudhuij (2008) gjordes en mätning 

av hur fysiskt aktiva barn var under fyra dagar. Här sammanställdes hela gruppen 

resultat. Rekommendationerna som studien utgick ifrån var 60 minuter måttlig till 

högintensiv fysisk aktivitet per dag för barn. Det var 76 stycken barn i ålder 4-5 år som 

deltog. Studien genomfördes under två vardagar när barnen var på förskolan och i 

hemmet samt två helgdagar när barnen var lediga från förskolan. Instrumentet som 

skulle mäta barnens aktivitetsnivå fästes på barnens högra höft. Mätningen visade att 

barnen var stillasittande 85 % av de dagar mätningen pågick. Endast 7 % det vill säga 5 

barn kom upp i den rekommenderade aktivitetstiden på vardagarna. Resultatet visade att 

under helgdagarna var 8 %, vilket motsvarade 6 barn, kom upp i 60 minuter fysisk 

aktivitet per dag. Endast 5 av 76 barn kom upp i den rekommenderade dagliga 

aktivitetsnivån under alla fyra dagarna som studien pågick. 
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3.2.1.1 Planerade aktiviteter och miljöns betydelse för barn 

Giske, Tjensvoll och Dyrstad (2010) har gjort en norsk studie, baserad på den belgiska 

studien som presenterades ovan. Båda studierna var intresserade av att mäta barns 

fysiska aktivitetsnivå. De använde sig av samma mätinstrument, skillnaden var att den 

norska studien mätte tiden barn var på förskolan, där de följde 10 barn under en vecka. 

Barn jämfördes individuellt i stället för på gruppnivå som i den belgiska studien. 

Resultatet visade att barns individuella aktivitetsnivåer skiljdes åt. När barn var 

inomhus jämfört med utomhus eller i gymnastiksal reducerades aktivitetsnivån med 80-

90%. Det visade även att de planerade aktiviteterna i verksamheten var avgörande för 

hur aktiva barn var under dagen. Förskolans rutin var att varje dag mellan klockan 15 

och 16 var barnen ute, vilket resulterade i att aktivitetsnivån ökade för två av tre barn 

med 84%.     

 

En del av en större studie gjord av Venetsanou och Kambas (2009), jämför olika studier 

från olika länder. Syftet med studien var att undersöka vilka olika miljöer som påverkar 

barns motoriska utveckling och hälsa. Miljöer som undersöktes var hemmets olika 

förutsättningar och förskolemiljöns betydelse. En del av studien jämförde privata och 

allmänna förskolor i Grekland. Studiens del där de fokuserar på förskolemiljöns 

betydelse för barns motoriska utveckling, omfattade 300 förskolebarn från de två olika 

verksamheterna. Resultatet visade att de privata förskolorna hade tillgång till stora 

öppna ytor för lek, gymnastiksal och förskolegård. Förskollärare planerade och arbetade 

dagligen med olika fysiska aktiviteter. Barn på de privata förskolorna i undersökningen 

hade högre resultat i jämförelse med barn från de allmänna förskolorna som hade 

mindre plats för fri lek och inga planerade fysiska aktiviteter. Den andra delen av 

studien undersöker hemmets olika förutsättningar där resultatet visade att om barn 

kommer ifrån olika sociala klasser, kan det påverka barns möjlighet till motorisk 

träning. Boende påverkar, exempelvis om familjen kommer från en lägre klass och 

bodde i lägenhetsområden kan det minska barns möjligheter att få utrymme för att 

utveckla sin grovmotorik. De hade även mindre tillgång till leksaker än barn från en 

högre social klass, som kunde ha tillgång till trädgård och exempelvis cyklar. Resultatet 

visade även att barn som kommer från olika kulturer och hade olika nationaliteter 

behandlades på olika sätt i hemmet. I en del kulturer bars barn av familjemedlemmar 

som om de kunde gå sönder, de ville beskydda barnen, vilket kunde leda till att barnen 

inte fick samma möjligheter att röra på sig. 

 

Ericsson (2005) tar upp att om det finns möjlighet för barn att vara mer fysiskt aktiva i 

den miljö de vistas i både i förskola och på fritiden kan det ge positiva effekter på 

sjukvårdskostnader i det långa loppet. Enligt författaren bör förskolan och skolan väcka 

ett intresse och en nyfikenhet hos barn gällande fysisk aktivitet och motorisk träning. 

Tidig motorisk stimulans kan främja ett hälsosammare liv och minska sjukdomar i 

framtiden. Venetsanou och Kambas (2009) menar i sin studie att framtida konsekvenser 

av ett stillasittande och inaktivt beteende kan vara svårt att förutse. Studien visar att 

barns interaktion och sociala samspel med andra människor kan minska, vilket kan ha 

negativ påverkan på barns hälsotillstånd nu och i framtiden. En annan hälsokonsekvens 

med ett stillasittande beteendet är att det kan leda till ökad fetma, psykiska sjukdomar 

samt hjärt- och kärlsjukdomar.  
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3.2.2 Delade meningar om förskolegården 

Gärdsell (refererad i Ellneby, 2005) anser att det är förskolans uppgift att ge barn 

stimulans och utmaningar i deras utveckling av grovmotoriken och att detta kan ske via 

fysisk aktivitet utomhus på förskolegården. Han menar att det räcker att släppa ut 

barnen på förskolegården för att stimulera och utveckla deras grovmotorik. Ett helt 

annat perspektiv har Ericsson (2016) som snarare betonar att uppmuntra barnen till att 

leka ute på gården inte är tillräckligt för att tillgodose att barn rör på sig. Det finns inga 

garantier för att skolgården lockar barn till rörelse och fysiska aktiviteter. 

 

3.3 Förskollärares okunskaper gällande grovmotorik 
I följande avsnitt beskrivs förskollärares okunskap gällande grovmotorik. Ökad 

kompetens och medvetenhet kan påverka barns förutsättningar till mer fysisk aktivitet.  

 
3.3.1 Okunskap och kompetensutveckling 

En enkätundersökning som genomfördes i USA av Sevimli-Celik och Johnson (2013), 

besvarades av 149 förskollärare. De undersökte förskollärares attityder till fysisk 

aktivitet i förskolan. I studien ansåg sig 66,4 % inte tillräckligt kompetenta att lära ut 

fysisk aktivitet i förskolan. De saknade kunskap och utbildning inom ämnet samt att de 

saknade tillgång till material och tillräckligt utrymme för fysisk aktivitet. Resultatet 

visade att det endast var 21,4 % som ansåg sig vara någorlunda kompetenta för att 

kunna hålla och undervisa i fysisk aktivitet i förskolan. Av dessa hade 12 % någon form 

av vidareutbildning och specialisering inom ämnet, exempelvis dans. Majoriteten av 

förskollärarna ansåg att de behövde någon form av förtydligande i läroplanen för hur de 

ska arbeta med fysisk aktivitet i förskolan, exempelvis någon form av rörelseschema för 

hur arbetet med motorik ska utformas. De indikerade även en önskan om att få 

utbildning i små barns motoriska utveckling. 

 

Enligt Skolverket (2016) ska personal i förskolan få kontinuerlig kompetensutveckling 

så de kan utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Ett professionellt arbetssätt innebär 

att kunna planera och verkställa läroplanens strävansmål. I läroplanen står det; 

”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får 

stöd och stimulans i sin motoriska utveckling”(Skolverket, 2016, s. 11). Barn ska även 

ges möjlighet att utveckla kroppsuppfattning och koordinationsförmåga (Skolverket, 

2016). Enligt Ericsson (2005) kan lärare i förskola och skolan behöva vidareutbildning 

inom området fysisk aktivitet och motorik. Barn som börjar förskoleklass kan ibland 

sakna automatiserade grundrörelser, de ska ha automatiseras tidigare. Barn bör ges 

möjlighet till varierande aktiviteter, till exempel att klättra, gunga, leka lekar med bollar 

av olika slag samt snurra och studsa.  

 
3.3.2 Medvetna förskollärare 

Förskollärare som är medvetna och har kunskap om barns grovmotorik kan planera 

utifrån barns ålder och färdigheter. Det kan ge barn fler möjligheter att utveckla en god 

motorik. Studier visar att om förskollärare använder någon form av rörelseprogram, kan 

det stimulera och gynna barns motoriska utveckling. Rörelseprogram kan bidra till att 

kvaliteten på aktiviteterna blir bättre i verksamheten. Förskolan ska genom väl 

planerade och organiserade aktiviteter ge barn möjlighet till att utveckla och 

automatisera sina grovmotoriska rörelser. Förskollärare ska finnas som stöd för barnen 

att våga testa och lära sig nya förmågor, exempelvis lära sig klättra. Deltagande 

förskollärare kan ge barn positiva upplevelser av fysisk aktivitet (Ericsson, 2005; 

Venetsanou & Kambas, 2009). 
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3.4 Teoretisk utgångspunkt 
Här nedan presenteras kort den psykomotoriska teorin som har en helhetssyn på 

människans utveckling och lärande. 

 

3.4.1 Psykomotorisk teori 

Psykomotoriska teorin har en helhetssyn (holistisk syn) på människan där kropp och själ 

bildar en helhet. Teorin ser barn som en självständig och kompetent individ (Osnes et 

al. 2010). Psykomotoriken har som syfte att barn ska utveckla en god självkänsla och 

självförtroende samt en god rörelseförmåga (Johansson, 2003). Kroppens erfarenheter 

ses som centralt i barns lärande. Barn har förmåga att själv delta i den egna 

inlärningsprocessen. Genom att låta barn få uppleva olika rörelser berikas de med 

kroppsliga erfarenheter (Osnes et al. 2010). Kroppens rörelser och olika 

rörelseerfarenheter kan kopplas till psykomotoriska kompetensområdet ”jag- 

kompetens”. Ett annat kompetensområde som strävar efter att utveckla barn är 

”objektkompetens”, vilket innebär att barn får pröva och uppleva olika material. ”Social 

kompetens” är den sista kompetensen som strävar efter att barn ska utveckla en social 

kompetens och kunna anpassa sig till andra människor och grupper (Johansson, 2003). 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2010) framhäver att kompetenserna kan ses som centrala 

faktorer som samverkar och påverkar hur rörelserna utförs och utvecklas. Faktorerna är 

betydelsefulla i kombination med en helhetssyn på människan. Inom den 

psykomotoriska teorin talas det även om fem växelverkningar som har inverkan på våra 

upplevelser och rörelser; sensomotorisk, psykomotorisk, psykosocial, psykofysisk och 

psykofysiologisk (Osnes et al. 2010). 

 
3.4.1.1 Sensomotorisk växelverkan 

Sensomotorisk växelverkan handlar om när en person observera någon annans handling, 

då aktiveras spegelneuroner. Det innebär att observatören och den som genomför 

handlingen aktiverar samma muskler och aktiviteter i deras respektive hjärncentrum. 

Detta sker hos observatören även om personen inte utför handlingen. Små barn är mer 

påverkbara än vuxna, då deras nervsystem inte är fullt utvecklade. Barn är på så sätt mer 

påverkbara av spegelneuroner. Det kan leda till och möjliggöra att motoriska färdigheter 

kan läras in genom observation och imitation (Osnes et al. 2010). 

 
3.4.1.2 Psykomotorisk växelverkan 

Den psykomotoriska växelverkan handlar om hur det psykiska tillståndet kan påverka 

en rörelses utförande. Om en person känner sig osäker och stressad kan det påverka hur 

en rörelse utförs. Det kan leda till en osäkerhet och nervositet i att genomföra en rörelse, 

och att personen inte lyckas. Växelverkans positiva sida innebär att om en person är 

stressad och orolig kan rörelseaktiviteter få personen att slappna av. De kan då glömma 

tråkiga saker och uppleva mindre stress, vilket kan leda till att personen blir på bättre 

humör (Osnes et al. 2010).       

 
3.4.1.3 Psykosocial växelverkan 

Psykosocial växelverkan handlar om en social ömsesidighet mellan en gemenskap och 

en trygg miljö. I en förstående miljö som barnet vistas i kan leda till fler möjligheter att 

våga testa och utmana sig. Är miljön däremot otrygg kan det leda till att barnet blir 

osäker och inte vill delta i aktiviteter. De kan då få känslan av att inte lyckas. 

Omgivningen påverkar om barnet vågar delta eller ej (Osnes et al. 2010). 
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3.4.1.4 Psykofysisk växelverkan 

Psykofysisk växelverkan handlar om utformningen av den fysiska miljön och tillgång 

till material, exempelvis leksaker, bollar och cyklar. Vilket material förskollärare väljer 

påverkar barnens utförande av aktiviteter. Utomhusmiljöns utformning kan variera, är 

det exempelvis nivåskillnader kan det leda till osäkerhet hos de minsta barnen. Eftersom 

de kanske saknar erfarenhet att vistas i sådan miljö (Osnes et al. 2010). 

 
3.4.1.5 Psykofysiologisk växelverkan 

Psykofysiologisk växelverkan handlar om vilken fysik barnen har. Det finns en gräns 

för vad barn orkar och klara av. Stress, ångest och depression kan påverkas av 

muskelspänningar i kroppen. Det kan minskas genom avspänningsövningar och 

rörelseaktiviteter (Osnes et al. 2010).     

 
3.4.2 Förskollärares roll 

I undervisning har förskollärare en betydelsefull roll. Förskollärares roll kan vara att 

inspirera barn och ta tillvara på barns egna initiativ. Aktiviteter inom psykomotorisk 

pedagogik kan bidra till att barn är aktiva på ett lekfullt sätt. Typiskt för ett 

psykomotoriskt arbetssätt är att förskollärare är närvarande, observerar vilka val av 

aktiviteter barn gör och uppmärksammar hur barn reagerar under olika aktiviteter. 

Förskollärares roll i aktiviteter är att vara flexibel, lyhörd och dessutom kunna anpassa 

aktiviteter efter barns utveckling och behov. Aktiviteterna bör innefatta material som är 

ändamålsenliga. Förskollärare ska uppmuntra barn till att testa och våga utmana sig 

själva vid olika tillfällen. Barn bör uppleva att det har haft roligt och lärt sig något efter 

avslutade aktiviteter (Johansson, 2003).      
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4 Metod 

I följande avsnitt beskrivs de metoder som ligger till grund för undersökningen och de 

val som varit betydelsefulla för struktur, utveckling och innehåll. 

 

Undersökningen utgick från både kvalitativ och kvantitativ metod, i form av intervjuer 

med förskollärare och en enkät. Förskollärare benämns som informanter i redovisning 

av intervjuerna och respondenter i enkätundersökningen (Ahrne & Svensson, 2015).  

Syftet med studien är att ge en inblick i hur förskollärare beskriver arbetet med 

grovmotorik i förskolan samt att ta reda på vilka positiva effekter grovmotoriska 

rörelseaktiviteter har på barn, enligt förskollärare. Studien ska även ge en ökad 

förståelse för hur förskollärare ser på sin kompetensutveckling inom ämnet grovmotorik 

i förskolan 

 
4.1 Intervju som metod 
Undersökningen utgick främst från en kvalitativ metod bestående av intervjuer för att få 

perspektiv på hur förskollärare arbetade med grovmotorik och vilka förutsättningar som 

fanns i den verksamheten. Kvalitativ intervju som metod är ett sätt att ta del av andra 

människors upplevelser, tankar och erfarenheter om ett specifikt ämne (Kihlstöm, 

2007). Intervjuformen som valt är semistrukturerad intervju. Semistrukturerade 

intervjuer utgår från en intervjuguide (se bilaga A) med ett centralt tema bestående av 

frågor som ska täcka studiens syfte och frågeställningar (Dalen, 2007). Intervjuguiden 

utgick från “öppna frågor”. Kihlström (2007) beskriver ”öppna frågor” som inte är 

ledande åt någon riktning utan låter informanten fritt berätta om sina erfarenheter och 

tankar i ämnet. De följdfrågor som ställdes förtydligade det som informanten 

berättade.   

 
4.2 Enkät som metod 
Enkät (se bilaga B) som metod var en mindre del i studien. Den bestod av två frågor, 

detta för att minimera bortfall och minska “svarsbördan” för de som fyllde i enkäten. 

Enkäter kan annars upplevas tidskrävande för respondenterna. Enkät var en kvantitativ 

metod som valdes för att få ett bredare perspektiv på hur förskollärare anser sig 

kompetenta att arbeta med barns grovmotorik i förskolan. Med hjälp av enkäten kunde 

vi nå fler respondenter på relativt kort tid för att få svar på frågeställningarna. Det är 

inte den enskilda individens åsikt som efterfrågas utan en större grupps svar 

(Denscombe, 2016). Björkdahl Ordell (2007) benämner enkäten som en gruppenkät 

medan Denscombe (2016) kallar det surveyundersökningar i grupp. I båda fallen 

genomfördes undersökningen i större befintlig grupp som representerades av en särskild 

undersökningsgrupp. I detta fall var undersökningsgruppen förskollärare som fick 

besvära enkäten. Svarsalternativen i enkäten var begränsade, genom att inte ge 

respondenterna svarsalternativet “vet ej”. Det innebar att respondenterna behövde ta 

ställning till påståendena, vilket underlättade tolkningen av svaren i analysprocessen 

eftersom det då fanns ställningstaganden att analysera (Denscombe, 2016; Ejertsson, 

2014). 
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4.3 Urval av informanter och respondenter 
För att frågeställningarna skulle besvaras föll det sig naturligt att välja förskollärare som 

representativ grupp i studien. Val av informanter till intervjuerna och respondenter i 

enkäten var förskollärare som var verksamma i olika förskolor i två mindre kommuner i 

södra Sverige.  

 

Intervjuerna genomfördes med sex förskollärare från sex olika avdelningar, där vi 

tidigare inte varit verksamma. Detta var för att minska våra förutfattade meningar om 

deras pedagogiska arbete inom grovmotorik och grovmotoriska rörelseaktiviteter. En 

utav informanterna arbetade på en naturförskola och två andra informanter arbetade på 

avdelningar som bedriver sin verksamhet större delen av dagen utomhus. Avdelningarna 

hade fokus på utomhuspedagogik. De andra tre informanterna arbetade på en mer 

traditionell förskola, där de bedrev sin verksamhet både inomhus och utomhus. 

 

Enkäten genomfördes på elva förskolor. För att få ut enkäten till de olika förskolorna 

mailade vi sex förskolechefer som vi kände till i kommunerna och fick svar från alla 

utom två. Enkäten besvarades av både förskollärare och barnskötare. Antal som svarade 

var 138 stycken, varav 86 var förskollärare, 44 barnskötare och 8 ofullständiga svar. I 

studien används endast förskollärarnas svar, eftersom fokus i studien var hur 

förskollärare beskrev sitt arbete med barns grovmotorik i förskolan. 

 

4.4 Planering och genomförande 
Utifrån val av ämne formulerades syfte och frågeställningar. Till varje frågeställning 

formulerades tre till fyra öppna frågor om det som skulle undersökas. Frågorna blev 

sedan en intervjuguide. Därefter tillfrågades förskollärare om de ville delta. Responsen 

på att ställa upp på intervju var inte så positiv som vi hoppats på. Förhoppningen var att 

fler skulle varit intresserade av att ställa upp på att bli intervjuade. De som valde att 

delta i intervjun bokades en tid med för genomförandet. De fick då ta del av 

missivbrevet som sedan tidigare skickats ut via mail (se bilaga C). Missivbrevet 

förtydligades muntligt innan intervjun genomfördes. Det framgick att vi var intresserade 

av hur de arbetade i verksamheten och inte ville granska dem. Respektive intervju 

genomfördes på den förskola som förskolläraren arbetade på. Samtalet spelades in med 

hjälp av ljudupptagning. Empirin transkriberades ordagrant och frågorna 

kategoriserades efter frågeställningarna. I frågeställningarna urskiljdes olika teman, 

mönster och områden där tyngdpunkten i materialet för analysen låg (Dalen, 2007). 

Analyserandet av transkriberingar leder till en djupare förståelse för informantens tankar 

och erfarenheter enligt Denscombe (2016).  

 

Enkäten tillkom en bit in i arbetsprocessen eftersom vi ville ta reda på om förskollärare 

upplevde sig kompetenta att arbeta med grovmotorik i förskolan. Denna fråga ansåg vi 

kunde vara en känslig fråga att ställa direkt till förskollärare under intervjun. Känsliga 

frågor kan enligt Björkdahl Ordell (2007) vara enklare att besvara i en enkät, eftersom 

den kan upplevas mer anonym än en intervju. Vi tror att om en person inte känner sig 

kompetent kan det leda till oärliga svar under en intervju. Därför valdes en enkät för att 

besvara den frågan men också för att få större svarsfrekvens i studien. På så sätt kunde 

vi nå ut till fler som är aktiva i verksamheten. För att kunna nå ut till fler kontaktades 

förskolechefer. Vi frågade om det fanns möjlighet att komma och informera om vår 

studie samt om enkäten kunde genomföras under ett arbetsplatsmöte. Björkdahl Ordell 

(2007) framhäver att dela ut enkäten bidrar till att kunna presentera syftet med studien 

och svara på eventuella frågor. Det är även ett sätt att kontrollera att enkäten lämnas ut 
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och eventuella bortfall kan minimeras. Eftersom insamlingen av enkäten sammanföll 

under vår verksamhetsförlagda utbildning var det inte möjligt för oss att personligen 

närvara och samla in alla enkäterna. Det var endast möjligt på tre av förskolorna. Vid ett 

utav tillfällena genomfördes enkäten vid en kompetensutvecklingsdag där fyra förskolor 

deltog. Vid detta tillfälle ansvarade förskolans sekreterare för att samla in svaren. I den 

ena kommunen hade de inga gemensamma arbetslagsträffar under denna period. Där 

mailade en av förskolecheferna ut enkäten till samtliga anställda på sina tre förskolor. 

Respondenterna fick själva skriva ut enkäten och svaren förslöts sedan i ett kuvert på 

respektive förskola, som sedan hämtades av oss. Empirin sorterades först efter 

yrkeskategori, detta för att kunna sortera bort barnskötare och ofullständiga svar. 

Därefter sorterades svaren utefter svarsalternativen i de två påståendena för att se hur 

förskollärarna hade svarat. Svaren fördes in i ett excelldokument och sammanställdes 

till ett stapeldiagram för att göra resultatet tydligt.  

  

4.5 Studiens trovärdighet 
En kritisk aspekt i enkäten är att respondenterna vanligtvis tendera att svara åt det mer 

positiva svarsalternativet, då det kommer till personliga och känsliga frågor. Det kan 

misstänkas att svaren inte är helt sanningsenliga. Resultatet kan då vara mer positivt än 

vad verkligheten egentligen är (Denscombe, 2016; Ejlertsson, 2014). Vi valde enkät 

gällande kompetensen eftersom undersökningen skulle få en högre svarsfrekvens, vilket 

kan leda till en ökad trovärdighet om fler svarade än de som deltog i intervjun.  

 

Trovärdigheten i intervjuerna kan styrkas med att vi använde oss av vår intervjuguide, 

eftersom samma frågor ställdes till samtliga informanter. Undantag är följdfrågor och 

förtydliganden av frågor i de fall där det har behövts. I intervjuer är det den enskilda 

individens tankar, erfarenheter och kunskaper som avspeglas (Denscombe, 2016; 

Ejlertsson, 2014). De har sedan kategoriserats och tolkats av oss.  

 

4.6 Styrkor och svagheter  
Svårigheterna med intervjuerna kan vara att de är tidskrävande, de ska planeras, 

genomföras och därefter ska intervjuerna transkriberas och analyseras. För att sedan 

skrivas ihop till en sammanhängande text (Denscombe, 2016; Ahrne & Svensson, 2015; 

Dimenäs, 2007). Upplevelsen var att de förskollärare som tillfrågades i studien för 

intervjuer hade svårt att få tid under arbetsdagen för intervju, några avböjde intervjun på 

grund av tidsbrist. Tidsaspekten är något som är avgörande för en väl genomförd 

intervju. Litteraturen poängterar att avsätta gott om tid så situationen inte upplevs 

stressande. Intervjuaren bör inte skynda på svaren, utan lyssna uppmärksamt för att följa 

upp svaren från informanten (Kihlström, 2007). Ett annat perspektiv utöver tidsaspekten 

var att de som valde att avböja intervjun inte upplevde sig tillräckligt kompetenta och 

osäkra i ämnet grovmotorik. Detta kan vara en anledning till att de inte valde att ställa 

upp. Under intervjuerna var det svårt att inte lägga sin egen förförståelse om ämnet i det 

som informanterna säger, som intervjuare är det en förutsättning att bortse från detta. 

Det kan även upplevas svårt att inte ställa ledande frågor eller styra samtalet (Kihlström, 

2007).  

 

En styrka med enkäter var att vi kunde nå ut till fler på relativt kort tid. Jämfört med 

intervjuerna så var sammanställningen av resultatet i enkätundersökningen inte lika 

tidskrävande, då enkäten endast bestod av två frågor. Bortfall i enkäten kan bero på flera 

saker. Enligt Björkdahl Ordell (2007) uppkommer bortfall nästan alltid i enkätstudier, 

det är frivilligt att delta samt andra yttre faktorer kan påverka, såsom sjukdom, 
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motivation eller på grund av tidsbrist. Där av är det endast två frågor i vår enkätstudie 

för att få så hög svarsfrekvens som möjligt.    

 

4.7 Etiska ställningstagande 
Missivbrevet (se bilaga C) som skickades ut via mail inför intervjuerna och 

enkätundersökningen, informerades informanterna och respondenterna om syftet med 

studien. De informerades även om de forskningsetiska principerna som Björkdahl 

Ordell (2007) skriver om; informations-, konfidentialitets-, samtyckes- och 

nyttjandekravet. I missivbrevet framgick det att intervjun och enkäten är frivilliga att 

delta i. Det framgår även hur informanternas och respondenternas svar kommer 

hanteras. Innan intervjuerna genomfördes fick vi samtycke från samtliga informanter. 

De informerades även om att de kunde avbryta intervjun när helst de ville om något inte 

kändes bra.  

 

I studien gjorde vi ett val att inte använda fiktiva namn utan använt oss av begreppet 

“förskollärare”. I de fall där det var relevant för resultatet har vi förtydligat att svaret 

kom från förskolläraren som arbetade på en naturförskola. Enkäten besvarades av 

förskollärare. Användandet av begreppen, förskollärare, gör att det inte går att 

identifiera individ eller förskola. På så sätt uppfyller vi konfidentialitetskravet och det 

blir ett jämnare flöde i texten. Empirin som vi fick in kommer endast användas för den 

här studien, något som vi förtydligade muntligt och i missivbrevet för informanterna 

och respondenterna. De fyra forskningsetiska kraven har vi använt för att skydda den 

enskilda individen, genom att hålla resultaten så anonyma som möjligt.  
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5 Resultat och analys 
Syftet med studien är att ge en inblick i hur förskollärare beskriver arbetet med 

grovmotorik i förskolan samt att ta reda på vilka positiva effekter grovmotoriska 

rörelseaktiviteter har på barn, enligt förskollärare. Studien ska även ge en ökad 

förståelse för hur förskollärare ser på sin kompetensutveckling inom ämnet grovmotorik 

i förskolan. Nedan presenteras vårt resultat från enkät och intervjuer med förskollärare. 

 

5.1 Enkätundersökning 
Inledningsvis kommer resultatet från enkätundersökningen gällande om förskollärare 

känner sig kompetenta att arbeta med barns grovmotorik samt om de arbetar medvetet 

med det i verksamheten att redovisas. 

  
5.1.1 Enkätfråga 1 

Enkätstudien som genomfördes gav 86 svar från förskollärare. Det första påståendet; 

Jag känner mig kompetent att arbeta med barns grovmotorik, har 56 stycken svarat att 

det ”stämmer i hög grad”, vilket motsvara 65 % av samtliga som svarat. På 

svarsalternativet ”stämmer delvis” svarar 34 % att de upplever sig kompetenta, vilket 

motsvarar 29 stycken förskollärare. Av de fyra svarsalternativen är det således 85 av 86 

stycken som väljer de två mer positiva svarsalternativen. Det motsvarar 99 % av svaren. 

Ingen förskollärare har svarat ”stämmer inte alls” på påståendet om de känner sig 

kompetenta att arbeta med barns grovmotorik. Resultatet visar att förskollärare anser sig 

kompetenta att arbeta med grovmotorik i förskolan. 
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Enkätfråga 2 

Det andra påståendet i enkäten var; På min avdelning arbetar vi medvetet med barns 

grovmotorik. 36 stycken förskollärare har svarat att det ”stämmer i hög grad”, vilket 

motsvarar 42 %. Majoriteten har svarat ”stämmer delvis”, vilket motsvarar 42 stycken 

av de 86 som svarat och motsvarar 49 %. ”Stämmer i låg grad” har 6 stycken svarat, 

vilket motsvarar 7 %. Två förskollärare har svarat ”stämmer inte alls” angående om de 

arbetar medvetet med barns grovmotorik vilket motsvarar 2 % utav svaren. Resultatet 

visar att förskollärarna i stor utsträckning arbetar medvetet med barns grovmotorik. 

 

  

 
 

 

5.2 Grovmotoriskt arbete i förskolan 
I kommande avsnitt beskriver förskollärarna sitt arbete med barns grovmotorik i 

förskolan utifrån intervjusvaren.  

 
5.2.1 Arbeta utifrån läroplanen 

Majoriteten av förskollärarna beskrev läroplanen som en utgångspunkt i sin planering 

av verksamheten. De menade att det som står i läroplanen ska förskollärare arbeta efter 

och erbjuda barnen. Det var två av förskollärarna som sa att de alltid hade ett syfte när 

de arbetade med aktiviteter gällande grovmotorik, exempelvis kunde syftet vara att de 

skulle erbjuda barnen klättring eller balansera på olika saker. 

 
5.2.2 Motivera barnen 

Flera av förskollärarna poängterade att grovmotoriska rörelseaktiviteter bör vara 

glädjefyllda och roliga. Förskollärarna beskrev sig ha en betydelsefull roll genom att 

vara aktiva, visa engagemang, intresse och glädje, för då får de med sig barnen. Flera 

förskollärare upplevde att barn idag är mer stilla sittande och behöver motiveras till 

rörelse. Förskollärarna uppmuntrade barn att delta i planerade rörelseaktiviteter, en 

förskollärare säger; 

 

 ”Hade vi lärare bara suttit och väntat på att barnen skulle röra sig så 

 skulle de inte hända någonting, de skulle inte ens stå upp.”.  
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5.2.3 Kartlägga barns utveckling 

Två av förskollärarna nämnde barns motoriska utvecklingsstadier när de pratade om 

barns motorik. De använde sig av olika kartläggningsmaterial som arbetsverktyg för att 

medvetet veta vart barn befinner sig motoriskt i en viss ålder och om verksamheten 

erbjöd och tillgodosåg barnens rätt till motorisk träning. Kartläggningsmaterialet som en 

förskollärare använde sig av hette RAMP, redovisning av motorik och perception, det 

var ett material som gjorde att de tidigt kunde upptäcka barns motoriska svårigheter. 

Förskolläraren använde sig av det som ett avcheckningsschema; 

 

 ”Så i en viss ålder så förväntar man sig att barnen ska kunna göra det här 

 motoriska övningarna, och då måste vi ju också erbjuda barnen träning 

 till detta”.  

 

Kartläggningsmaterialet användes som ett verktyg för förskollärarnas skull, för att 

uppmärksamma om arbetslaget och verksamheten gav barn möjlighet att träna det som 

barn förväntas kunna i en viss ålder. De kunde även använda materialet som inspiration 

när de planerade aktiviteter, det beskrevs som ett medvetet sätt att arbeta med barns 

grovmotoriska utveckling. 

 
5.2.4 Anpassa verksamheten 

Inkluderande verksamhet var en förutsättning för att barn ska känna delaktighet och 

gemenskap i gruppen, alla skulle kunna vara med utifrån sina förutsättningar. 

Barn som hade motoriska svårigheter eller brist på intresse poängterade förskollärarna 

att det var viktigt att uppmuntra, utmana och stötta barn. En förskollärare säger att barn 

som inte är intresserad av att klättra på en lekplats, kan tycka om att klättra på en stor 

sten i skogen. Genom att anpassa aktiviteterna efter barns intresse eller behov kan 

förskollärare se till att barn får möjlighet att utmanas och utvecklas. En förskollärare 

uttrycker det såhär; 

 

  ”Det handlar ju hela tiden om att anpassa utmaningarna och 

 verksamheten men man ska ändå göra samma sak med alla eller i mindre 

 grupp så det inte blir utpekande för någon, så anpassning!”. 
 
5.2.5  Arbete i innemiljön 

Alla förskollärare använde miniröris som en aktivitet för att träna barns grovmotorik, 

dock var det inte alla som använde det inomhus. Miniröris är ett material framtaget av 

friskis och svettis, där musik spelas och en förklarande röst ger instruktioner vilka 

rörelser som ska utföras. Barn fick träna olika grundrörelser på ett musikaliskt och 

rytmiskt sätt. Förskollärarna använder det på olika sätt. En förskollärare använde det 

endast när barn frågade efter det eller när det fanns behov av rörelseaktivitet inne, alltså 

inte som en planerad aktivitet. Det sker då via youtubefilm på smartboard; 

 

 ”Så det vi gör på youtube blir lite mer situationsbundet /…/ det är liksom 

 när det passar in, vi har liksom ingen given dag för dom grejerna…”.  

   

Två förskollärare nämner att de arbetar med hela barngruppen och uppdelat i mindre 

grupper med miniröris, exempelvis vid en samling innan maten eller vid en 

rytmikstund. Rytmikstunder förekom frekvent i samlingar inomhus, rytmikstunden 

innefattar rörelsesånger och lekar med kroppsrörelser. Förskollärarna nämnde att de 

hade någon form av samlingsmatta eller rum med tillgång till musikanläggning eller 

smartboard för att genomföra dessa stunder. 
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Två av förskollärarna pratar om hinderbana inomhus på sina avdelningar, en av dem 

hade tillgång till mjuk madrass att göra kullerbytta och plattor som barn kunde 

balansera på. Liknande material fanns även på den andra förskolan, men de hade även 

tillgång till tunnlar, rockringar, ärtpåsar, hopprep och bollar. På avdelningen arbetade de 

aktivt med hinderbanor inomhus. 

 

Förskolläraren som jobbade på naturförskola hade tillgång till en gymnastiksal där de 

kunde arbeta med barns grovmotorik; 

 

  ”vi spelar boll, kastar boll. De får klättra i ribbstolar, springa i 

 tjockmattor, hänga i rep”.  

 
5.2.6  Närmiljön som resurs 

Förskolorna hade alla förutsättningar att gå till skogen som låg i nära anslutning till 

förskolorna, majoriteten av de intervjuade gick regelbundet dit. Skogen beskrevs som en 

arena där grovmotoriken naturligt tränades och kunde ställa vissa krav på vad barn 

skulle kunna motoriskt. Stenar och rötter var naturmaterial som enligt förskollärarna 

uppmuntrade till hopp och balanslekar samt olika rörelseaktiviteter. Aktiviteter i skogen 

med sina nivåskillnader beskrevs utmana olika förmågor hos barn, exempelvis balans 

och benstyrka när de gick upp och ner för backar eller stenar. Förskollärarna talade 

däremot om skogen på olika vis, någon nämnde sitt arbete i skogen som en plats där de 

automatiskt sker bara de är där; 

 

  ”Även när vi går till skogen också, då övar de ju verkligen sin 

 grovmotorik där”.  

 

 ”Man ska inte bara förlita sig på att; vi går till skogen då får de sin 

 grovmotorik.”.  

 

I andra citatet menade en annan förskollärare att barn inte alltid var aktiva i skogen. Det 

behövdes organiseras aktiviteter för att tillgodose att varje barn rörde på sig och för att 

träna och utveckla sin grovmotorik.  

 

Lekplatser var en annan miljö som förskollärarna framhävde som en plats de gick till för 

att utmana barn grovmotoriskt, några beskrev lekplatser som en utflyt där barn fick leka 

fritt. En förskollärare betonade att vara medveten om vad lekplatsen kan erbjuder 

barnen; 

 

 ”Man får ju vara medveten om varför man går till lekplatsen /…/ man är 

 medveten vad som finns på lekplatsen och vad det ger barnen.”.  

 

Promenader överlag beskrevs av förskollärarna som en motorisk träning för barn, där 

uthållighet, kondition och benstyrka tränades. En förskollärare uttrycker; 

 

 ”Alltså jag tänker att man tränar ju benen, alltså vi började ju gå med 

 våra ett och ett halvt åringar då tränade vi bara på att gå. Så våra 

 utflyktsdagar var ju inte för att gå till en park att leka, utan vi bara gick i 

 området och tränade dem på att lära sig och gå och orka gå”.  
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5.2.7 Grovmotorik på förskolegården  

På förskolegården kunde olika material tas fram till barn för att på olika sätt utmana 

dem. Där fanns även stationära redskap som till exempel klätterställningar, gungor och 

en och annan gård hade en hinderbana som barn alltid hade tillgång till. Materialet fanns 

oftast tillgängligt för barn på gården men nämndes inte som en miljö där planerade 

aktiviteter genomfördes; 

  

  ”…i den fria leken ser vi till att det finns cyklar och såna här saker 

 framme.”. 

 
5.2.8 Inte ett prioriterat område 

En förskollärare antyder att de inte aktivt arbetar med grovmotorik på sin avdelning 

eftersom ämnen som matematik och svenska har högre prioritet. Förskolläraren 

uttrycker det så här; 

 

  ”Jag kanske känner mig kompetent att arbeta med barns grovmotorik, 

 men det är inget prioriterat område, därför är fokus inte på de.”. 

 

 

5.3 Rörelseaktiviteters effekter på barn 
Här nedan beskriver förskollärarna vilka positiva effekter grovmotoriska 

rörelseaktiviteter ger barn. 

 
5.3.1 Utveckling av kroppsuppfattning, jaget och identiteten 

Majoriteten av förskollärarna framhävde att barn som fick träna sin grovmotorik och 

röra på sig utvecklade sin motorik, självkänsla och identitet. De fick en bättre 

kroppsuppfattning och koordination, vilket kunde leda till att de lärde sig hantera sin 

kropp och bli säkrare i sina rörelser.   

 

 ”…man lär sig mycket om sig själv och om sin kropp. Kroppsuppfattning 

 och jaget och identiteten, jag tycker det är en bas”. 

 

  
5.3.2 Känslan av att lyckas 

Barn beskrevs behövas utmanas och uppmuntras i olika aktiviteter. Det kunde leda till 

att de vågade testa nya utmaningar och klara dem, vilket kunde ge barn en känsla av att 

lyckas. Det finns olika sätt att få uppleva känslan av att lyckas. Det kunde vara att barn 

fick lyckas i en fysisk aktivitet eller för vissa barn kunde det vara en utmaning att sitta 

still; 

 

  ”…de får chans att hitta en aktivitet som de faktiskt känner att de får 

 lyckas och känner att de behärskar”. 

 

Förskolläraren framhävde att alla barn klara inte av att sitta still med ett pussel eller 

lego, vissa hade större rörelsebehov än andra menade förskolläraren. 
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5.3.3 Bättre koncentration 

Flertalet förskollärare beskrev att när barn får röra på sig kan de koncentrera sig bättre i 

mer stillasittande aktiviteter som exempelvis vid samlingar och måltider. Barn 

upplevdes lugnare och kunde komma ner i varv snabbare efter en rörelseaktivitet enligt 

förskollärare, en säger; 

 

  ”Just för att man kan hålla koncentrationen lite längre /…/ det märks att 

 om man gör aktiviteter där man rör sig hela tiden så tar det mycket längre 

 tid innan fokus tappas.”. 

 

Ett barn som hade svårt att sitta still och hade ett rörelsebehov kunde ges större 

möjlighet att koncentrera sig när det fått röra på sig.  

 
5.3.4 Bättre hälsa 

Enligt förskollärarna mådde barn bättre av att röra på sig. Förskollärarna beskrev att 

barn fick frisk luft, motion och håller igång hjärtat och kroppen, vilket de upplevde 

kunde vara bra för hälsan. Barn som rör på sig redan i tidig ålder tror flera av 

förskollärarna gynnar barn till ett sundare liv i framtiden. Förskolläraren menar att det 

beteendet barn har när de är små kan de även ha med sig upp i vuxen ålder, då vanan att 

röra på sig sitter i. 

 

 ”…är man van när man är liten att gå och röra på sig mycket, då tror jag 

 det sitter i lite.”. 

 

5.4 Olika behov av kompetensutveckling     
I ett tidigare avsnitt har det redovisats resultat från enkätundersökningen gällande 

förskollärares kompetens. Nedan presenteras förskollärares olika behov av 

kompetensutveckling inom grovmotorik och grovmotoriska rörelseaktiviteter.  

 
5.4.1 För inspiration och utmana barnen 

Samtliga förskollärare vi intervjuade såg det som positivt med kompetensutveckling 

inom barns grovmotorik och grovmotoriska rörelseaktiviteter, eftersom det är något de 

inte fått utbildning i och saknar; 

 

  ”vi har inte haft det så mycket men jag skulle gärna ha det.”. 

 

Flera sa att det behövdes som inspiration, de uttryckte att det var lätt att fastna i gamla 

arbetssätt när förskollärare arbetat ett tag. Nya tips och idéer önskades för att kunna 

utmana barn vidare och på ett nytt sätt. En förskollärare hade en grupp fyraåringar med 

god motorik där motorik var en stor del av deras vardag, här uttrycker förskolläraren; 

  

 ”dom gör det mycket och det är svårt att hitta utmaningar där /…/ man 

 måste vara kreativ för att komma på olika sätt att utmana barnen”.   

 

Förskolläraren poängterar att det alltid är bra med nya erfarenheter och inspiration, trots 

att förskolläraren använde sig av motorik aktivt i verksamheten och hade ett eget 

intresse av det. Detta kunde vi se hos flera av de intervjuade som arbetade medvetet 

med grovmotoriska rörelseaktiviteter. 
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5.4.2 Väcka ett intresse  

Kompetensutveckling kunde vara för att uppmärksamma och för att bidra med kunskap 

om barns grovmotoriska utveckling och grovmotoriska rörelseaktiviteter;  

 

 ”jag tror det skulle vara jätteviktig, det tror jag! Jag hade gärna tagit det! 

 Jag tror många skulle behöva det!”. 

 

Förskolläraren uttryckte att flera i verksamheten skulle behöva kompetensutveckling i 

ämnet eftersom förskolläraren menade på att det är viktigt. Två förskollärare med 

bristande intresse och kunskap inom grovmotoriska rörelseaktiviteter uttryckte att de 

behövde färdigt material, som exempelvis cyklar, balansplattor och klätterställningar för 

att kunna arbeta och utmana barn i grovmotoriska rörelseaktiviteter. De önskade även 

olika arbetssätt för att veta hur de ska arbeta medvetet med barns grovmotorik och 

rörelseaktiviteter. En av dem uttrycker det såhär; 

  

 ”just att få lite verktyg att använda. Man vet ju att de är bra och att de är 

 såna saker de behöver lära sig”.  

 
5.4.3 Utbildning för arbetslaget 

Flera förskollärare menade att det behövdes kompetensutveckling kollegialt, flera i 

verksamheten skulle behöva det då det fanns brist på intresse och kunskap kring barns 

motorik; 

 

  ”För att stärka mina resonemang varför det är viktigt. Man kanske har 

 kollegor som inte delar samma åsikter och då kan man genom 

 utbildningen visa på hur viktigt det är”. 

 

Förskolläraren framhävde att kompetensutveckling behövdes för att få nya tips, idéer 

och motivation på hur de i arbetslaget kunde arbeta med motorik, men också för att alla 

i arbetslaget skulle arbeta åt samma mål. Två förskollärare poängterade att det var av 

betydelse att hela arbetslaget fick kompetensutveckling samtidig, en förklarar såhär; 

 

  ”det ger ju också lite extra kraft till arbetslaget, att man får gå samtidigt 

 och alla pedagoger. För då blir det ju ofta att man kan verkställa på ett 

 annat sätt”. 

 

Fick arbetslaget gå samtidigt bidrog det till att samtliga fick samma kunskap och 

information som de kunde diskutera i arbetslaget under kursens gång. Förskolläraren 

uttryckte att redan där och då kunde processen sättas igång för vidare arbete. En av 

förskollärarna sa att det traditionellt var en från arbetslaget eller förskolan som fick gå 

en utbildning, det kunde leda till att all kunskap och information inte förmedlas ut. Det 

kunde även vara att arbetslaget fick gå vid olika tillfällen, vilket kunde bidra till att det 

blev svårt och diskutera, då det gick lång tid mellan utbildningstillfällena och 

inspirationen dog ut. 
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5.5 Analys av resultat 
Förskollärare uttryckte en önskan om att få kompetensutveckling, för att få kunskap om 

vad motorik innebar och få arbetsverktyg att kunna arbeta med det i verksamheten. 

Förskollärare behövde färdigt material för att kunna planera rörelseaktiviteter. Andra 

förskollärare hade kompetensen att se motorik genom de ”motoriska glasögonen”, det 

vill säga att de kunde tänka och utmana barn utifrån det som erbjöds där och då. De 

kunde skapa en enklare hinderbana med naturmaterial som fanns tillgängligt för 

stunden. De efterlyste snarare inspiration för att kunna utmana barn vidare i sin 

motoriska utveckling. Enkätresultatet visade däremot på att förskollärare upplevde sig 

kompetenta att arbeta med barns grovmotorik i förskolan. Jämfördes 

enkätundersökningen med intervjuerna upplevdes det ändå som det fanns ett behov av 

kompetensutveckling. Eftersom alla i intervjun såg positivt på kompetensutveckling i 

någon form. Inom den psykomotoriska teorin bör barn ges möjlighet att utveckla 

”objekt- kompetens”, det innebär att barn bör få erfarenheter och uppleva olika material. 

Har inte förskollärare kompetens att utmana barn kan de gå miste om att pröva dessa 

material och utveckla sin ”objekt- kompetens” (Johansson, 2003).  De förskollärare som 

hade de ”motoriska glasögonen” kunde erbjuda barn material och miljöer som kan 

påverka hur barn utförde rörelserna, det kan kopplas till psykofysisk växelverkan (Osnes 

et al. 2010).  

 

Alla förskollärare nämnde utemiljön som en arena där barns grovmotorik kunde tränas. 

Det var dock inte alla som nämnde inomhus som en resurs för grovmotorik. Det kan 

vara ett intressant resultat. Miniröris sågs som den främsta aktiviteten inomhus där barn 

kunde träna sin grovmotorik. Utomhus såg närmiljön som en tillgång, här nämndes 

promenader, lekplatser och skogen. Skogen beskrevs av alla utom en som en naturlig 

plats där barn kunde utmanades och automatiskt träna sin grovmotorik. Förskolegården 

verkar inte användas som resurs i planerade aktiviteter, dock ser de förskolegården som 

en miljö där barn kunde träna sin grovmotorik. För att kunna utmana barn i grovmotorik 

behövde förskollärare ändamålsenligt och tillgängligt matrial som resurs på gården. 

Både utomhusmiljöns utformning och tillgång till material går att koppla till psykofysisk 

växelverkan och förskollärarens roll, genom vilket material den tog fram och erbjöd 

barn (Osnes et al. 2010).   

 

Enkäten gällande om de medvetet arbetar med grovmotorik, visar att 9 % av 

förskollärarna inte gjorde det eller i låg grad. Det indikerade på att grovmotorik i 

förskolan inte är ett prioriterat område. Prioriteras inte grovmotorik i förskolan och inte 

tillgodoses i hemmet kan barn gå miste om motorisk träning. Det i sin tur kunde leda till 

att barn inte utvecklar en god grovmotorik och blir osäkra i sina rörelser. Det kan 

kopplas till psykomotorisk växelverkan (Osnes et al. 2010). 

 

Kartläggning av barns grovmotorik kunde leda till att förskollärare blev mer medvetna 

och uppmärksammade på barns grovmotoriska utveckling. Kartläggningsmaterialen 

användes för att se vad barn kunde och vad som förväntades i en viss ålder. Det var ett 

arbetsverktyg för förskollärare att kunna planera och se till att verksamheten erbjöd barn 

mer utmanande och stimulerande aktiviteter. Men även för att kunna anpassa 

verksamheten så att alla barn skulle kunna vara med. Utifrån den psykomotoriska 

teorins helhetssyn på barn kan kartläggning uppmärksamma och få syn på hur barn 

ligger till i sin motoriska utveckling. Det kan även förstås utifrån en psykofysisk 

växelverkan, där förskollärare skapa trygga aktiviteter med ändamålsenligt material. Det 

bidrog till att barnen våga testa och utmana sig själva (Osnes et al. 2010).  
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Rörelseaktiviteter enligt förskollärare kunde ha positiva effekter på barn. De lärde känna 

sig själv, få bättre koncentration och barnet fick en känsla av att lyckas när de klarar av 

olika saker. Ur ett hälsoperspektiv beskrev förskollärare att barn får kondition, 

benstyrka och de håller igång kropp och hjärta. Barns fysik kunde ses i den 

psykofysiologisk växelverkan som innebär hur fysiskt aktiva barn är. Rörelseaktiviteter 

kunde sågs som något som minskade stress, ångest och depression enligt 

psykofysiologiska växelverkan. Psykomotorisk teori handlar om att barn ska utveckla 

god rörelseförmåga samt få en god självkänsla och självförtroende (Osnes et al. 2010). 
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6 Diskussion 

Syftet med studien är att ge en inblick i hur förskollärare beskriver arbetet med 

grovmotorik i förskolan samt att ta reda på vilka positiva effekter grovmotoriska 

rörelseaktiviteter har på barn, enligt förskollärare. Studien ska även ge en ökad 

förståelse för hur förskollärare ser på sin kompetensutveckling inom ämnet grovmotorik 

i förskolan. I följande kapitel presenteras studiens metoddiskussion och 

resultatdiskussion tillsammans med tidigare studier och litteratur. 

 

6.1 Metoddiskussion 
I följande avsnitt diskuteras intervju som metod och enkät som metod.  

 
6.1.1 Intervjuer  

Semistrukturerad intervju utgick från en intervjuguide, vilket fungerade väl som 

metodval. Frågorna i intervjuguiden svarade upp mot studiens syfte och frågeställning. I 

de fall där ett förtydligande av någon fråga eller följdfrågor behövdes, var det svårt att 

ställa öppna frågor vid varje tillfälle. Kihlström (2007) menar att om inte öppna frågor i 

intervjun kan det styra samtalet. En fråga som valdes bort att ställas till förskollärare var 

om de ansåg sig kompetenta i arbetet med barns grovmotorik. Detta för att det kunde 

vara en känslig fråga som kanske inte i stunden hade besvarats ärligt. I efterhand 

upplevs det att frågan ändå kunde ha ställts till informanterna, då förskollärarna var 

öppna och positiva till att svara på våra frågor i de intervjuer vi genomförde. Svaren i 

intervjuerna gav ändå indikationer på vilka förskollärare som hade ett medvetet 

arbetssätt och kompetens i ämnet, samt vilka som saknade det. 

  

Antalet informanter ansågs vara tillräckligt många. Informationen som framkom i 

intervjuerna var tillräcklig för studien. Fler intervjuer än de sex som genomfördes hade 

varit svårt att hinna. De sex intervjuade förskollärarna gav väl utvecklade svar på 

frågorna, det upplevdes att de kände sig trygga i situationen. Informanterna fick även 

välja tid och plats för intervjuerna vilket även kan vara en trygghet för dem. Flera av de 

som blev tillfrågade ansåg sig inte ha tid. Om en intervju ska bli väl genomförd kan den 

ta tid (Kihlström, 2007). Flertalet av de som valde att ställa upp hade ett intresse för 

grovmotorik, både privat och i yrket. Det kan ha resulterat i att resultatet speglade en 

mer positiv bild än vad verkligheten egentligen var.  

 
6.1.2 Enkätundersökning 

Enkäten visade ett övervägande positivt resultat. I efterhand kunde det ha varit att 

föredra en skala på 1-10 som svarsalternativ i enkäten. En skala 1-10 hade möjligtvis 

gett en annan spridning på svaren och ett bredare perspektiv på hur förskollärare 

arbetade och vilken kompetens de ansåg sig ha. Resultatet hade kanske blivit 

annorlunda med fler svarsalternativ för förskollärarna att välja på. Bortfallet i 

enkätundersökningen blev totalt åtta stycken, det kan bero på flera faktorer bland annat 

att det var frivilligt att delta eller brist på intresse (Dimenäs, 2007). Bortfallet kunde 

bero på någon av de faktorerna eller på grund av tidsbrist. Vårt val att välja bort 

barnskötares svar i enkäten var för att vi anser att det inte hade påverkat slutresultatet. 

Därför valde vi att fokusera på förskollärarnas svar eftersom det var förskollärares 

yrkesprofession vi undersökte. I enkäten kunde vi sakna ett påstående där förskollärarna 

kunde ta ställning till; ”Jag vill ha kompetensutveckling om barns grovmotorik”. Detta 

för att få ett bredare perspektiv på om det är önskvärt att få kompetensutveckling inom 

ämnet. Det skulle kunna ge indikationer på om det är ett prioriterat ämne.  
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6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet och tidigare forskning i relation till varandra samt 

vad resultatet kan innebära för yrkesprofessionen. 

 
6.2.1 Förskollärares kompetens 

I enkätundersökningen hade 65 % av förskollärarna svarat att de i hög grad var 

kompetenta att arbeta med barns grovmotorik.  Utifrån våra fyra svarsalternativ var det 

85 av 86 stycken förskollärare som hade valt att svara på de två svarsalternativen som 

tenderar åt det mer positiva hållet, vilket motsvarar 99 %.  Den höga procenten 

förvånade oss. Eftersom vår erfarenhet var mer jämförbar med den enkätundersökning 

som genomfördes i USA. Där 66,4 % av förskollärarna inte ansåg sig tillräckligt 

kompetenta att arbeta med grovmotorik i förskolan. I studien ansåg sig 21,4 % 

någorlunda kompetenta och 12 % av dessa förskollärare hade någon form utav 

vidareutbildning inom ämnet (Sevimli- Celik, Serap Johnson, James, 2013). Har 

förskollärare i Sverige så mycket mer kompetens inom ämnet än förskollärare i USA? 

   

Resultatet i studien visade att förskollärare ansåg att grovmotorik var viktigt och att det 

fanns ett behov av kompetensutveckling. De förskollärare som arbetade medvetet med 

grovmotorik ansåg sig behöva kompetensutveckling i form av inspiration. Några 

önskade att få kompetensutveckling för att få verktyg för att kunna arbeta med 

grovmotorik i verksamheten. Saknar förskollärare kunskap och kompetens kan det 

innebära att förskollärare inte vet hur de ska stötta barn i deras motoriska utveckling. 

Ericsson (2005) poängterade att förskollärare kan behöva vidareutbildning inom ämnet 

fysisk aktivitet och motorik. I förskolans läroplan står det att förskollärare ska arbeta 

med barns motorik och de ska även få kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna 

arbeta professionellt (Skolverket, 2016).   

 

Ett sätt att få kunskap om barns motoriska utveckling var att använda sig av någon form 

av kartläggningsmaterial med fokus på barns grovmotorik. De förskollärare som 

beskrev ett kartläggningsarbete var även de som beskrev ett medvetet och strukturerat 

arbetssätt. De kunde använda kartläggningsmaterialet för att utmana barn och erbjuda 

aktiviteter utifrån vart barnen befann sig motoriskt. Enligt Ericsson (2005; 2007) kunde 

lärare som genomförde observationer och använde sig av ett observationsschema bli 

mer uppmärksamma på barns motoriska utveckling. Resultatet i vår studie visade att om 

förskollärare tog på sig de ”motoriska glasögonen” gav det möjlighet att anpassa 

aktiviteter. ”Glasögonen” hjälpte förskollärarna att uppmärksamma och bli medvetna 

om vad barn var intresserade av. De kunde då erbjuda barn samma aktiviteter men på 

olika sätt och i olika miljöer. Exempelvis om ett barn inte var intresserad av att klättra 

på en lekplats men i skogen på en stor sten kunde det gå bra. Det visade en medvetenhet 

om hur olika miljöer kunde inspirera barn till aktiviteter. Kartläggningsmaterialet ökade 

också medvetenheten om hur barn låg till i sin utveckling och kunde på så sätt stötta 

barn med eventuella motoriska svårigheter. En medvetenhet om de olika 

utvecklingsstadier barn går igenom, kunde behövas för att utmana dem utifrån mognad 

och ålder (Langlo Jagtöien et al. 2002). Förskollärarna i studien som använde sig av ett 

kartläggningsmaterial visste vad de kunde förvänta sig av barn i en viss ålder. Vår 

erfarenhet är att förskollärare är rädda för att prata om bedömning, vilket kartläggning 

kan vara en form av. I de fall där kartläggning förekom i vår studie användes det för att 

gynna barn i deras utveckling och för att se om verksamheten erbjöd det som barn 

förväntas kunna i en viss ålder. Förskollärare som inte gjorde någon form av 

bedömning, varken positiv eller negativ, hade inte samma medvetenhet om vart barn 

befann sig i sin motoriska utveckling. Det skulle kunna leda till att barn inte utmanades 
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i sin motoriska utveckling och erbjöds aktiviteter som stimulerade detta. Förskollärare 

kan behöva göra en bedömning vart barnet befinner sig för att kunna utmana vidare. 

 
6.2.2 Förskollärarnas arbete med grovmotorik 

I enkätstudien ställde vi frågan till respondenterna om de anser sig kompetenta att arbeta 

med barns grovmotorik. För oss innebär att vara kompetent inom ämnet, att ha kunskap 

om barns grovmotoriska utveckling och hur den ska tränas. Vet förskollärare vart 

barnen befinner sig i utvecklingen, vet de också vad de ska utmana och erbjuda barnen. 

Resultatet visade att 9 % av respondenter svarade åt det negativa hållet på påståendet; 

På min avdelning arbetar vi medvetet med barns grovmotorik. Jämför vi det resultatet 

med påståendet om de kände sig kompetenta att arbeta med barns grovmotorik ansåg 

endast en av förskollärarna att den i låg grad känner sig kompetent i ämnet. Hur kom det 

sig då att 9 % inte medvetet eller i låg grad arbetade med barns grovmotorik? Var det 

inte ett prioriterat område? Var de inte samstämmiga i arbetslaget? Denscombe (2016) 

och Ejlertsson (2014) skriver att känsliga frågor kan tenderar att svaras åt det mer 

positiva hållet och kan därför ge ett missvisande resultat.  

 

Förskollärarna i studien ansåg att barn är mer stillasittande idag och behövdes motiveras 

till rörelse. Förskollärarnas beskrivning kan stämma överens med resultatet i Cardons 

och Bourdeaudhuijs (2008) studie som utgick från att barn ska vara fysiskt aktiva minst 

60 minuter per dag, var det endast 5 av 76 barn som kom upp i den rekommenderade 

tiden per dag som studien pågick. Det resultatet indikerar på det förskollärarna 

beskriver, att barn är mer stillasittande idag.  

 

För att motivera barn till att röra sig mer under dagen, kunde det krävas engagerade och 

aktiva förskollärare som visade intresse och glädje för rörelseaktiviteter. För att få barn 

att röra på sig framhäver förskollärarna att de själva måste delta i aktiviteterna, annars 

kunde det leda till att barn inte var aktiva och satt still. Ericsson (2005) säger att 

deltagande pedagoger kan ge barn positiva upplevelser av fysisk aktivitet. Venetsanou 

och Kambas (2009) studie visade att barn som hade tillgång till större lekytor som 

exempelvis förskolegård hade bättre motorik. Förskollärarna i studien som planerade 

och arbetade dagligen med fysiska aktiviteter, deras barn hade högre grovmotoriskt 

resultat i mättningen, jämfört med barn som hade förskollärare som inte medvetet 

planerade för fysisk aktivitet. Detta kan visa på vilken stor roll förskollärare har i barns 

grovmotoriska utveckling.   
 
6.2.3 Möjligheter för grovmotorik 

Den främsta aktiviteten inomhus beskrev förskollärare som miniröris, men även att 

hinderbana och rörelsesånger förekom. Intressant i resultatet var att ett fåtal av 

förskollärarna beskrev inomhusmiljön som en plats där barns grovmotorik kunde tränas. 

Utomhus beskrevs skogen som den allra främsta tillgången för grovmotorisk träning. 

De ansåg att skogen gav barn naturlig träning för grovmotorik. Det framkom två 

versioner av hur skogen kunde användas. Den ena beskrevs som en plats där barns 

grovmotorik tränades automatiskt bara de var där. En annan syn på skogen var att 

förskollärare inte kunde räkna med att barn tillägnade sig grovmotorik bara de var där, 

utan det kunde krävas planerade aktiviteter för det. Även promenaderna beskrevs ge 

motorisk träning, kondition och benstyrka. Giske, Tjensvoll och Dyrstad (2010) resultat 

visade att barns aktivitetsnivå ökade med 80-90 % när de var utomhus jämfört med 

inomhus. Det visade att utomhusmiljön kunde vara bästa arenan för att barn skulle få 

möjlighet att träna sin grovmotorik. Resultatet i studien visade på fanns det 

klätterställning, cyklar och gungor som användes i barns fria lek. Förskolegården 
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beskrevs inte som en arena för planerade aktiviteter. Det kan kopplas till vad Ellneby 

(2005) skrev om, att fysisk aktivitet sker på förskolegården bara barn är ute. Ericsson 

(2016) menar dock att en fin förskolegård inte är tillräcklig för att motivera till rörelse. 

Det finns inga garantier för att de rör på sig ute.  
 
6.2.4 Rörelseaktiviteters effekter 

Förskollärarna i studien framhävde rörelseaktiviteter som positivt för barns utveckling. 

De beskrev att barn lär känna sig själv och sin kropp. De lär sig behärska motoriska 

färdigheter som kunde ge en känsla av att lyckas i olika aktiviteter. Rörelseaktiviteterna 

kunde även leda till att barn lyckades klara av att sitta still och koncentrera sig en längre 

stund efter aktiviteten, exempelvis i en samling. Ur ett hälsoperspektiv säger 

förskollärarna att rörelseaktiviteter bidrog till att barn kan hålla igång hjärtat och 

kroppen. De framhävde att om de fick röra på sig när de är små kan det sitta i även när 

de bli äldre. Även Nyberg och Ekblom (2013) säger att om barn var stilla sittande kunde 

det leda till att de blev stilla sittande även i vuxen ålder, eftersom det kunde vara 

kopplat till vanor som är svåra att bryta. Ericsson (2005) menar att motorisk stimulans 

och rörelse i förskoleåldern kunde främja ett hälsosammare liv och förhindra sjukdomar 

i framtiden. Även Venetsanou och Kambas (2009) beskrev framtidsaspekten, ur ett 

socialt och hälsoperspektiv. Det stillasittande beteendet kunde leda till minskad social 

gemenskap och psykiska sjukdomar. En annan hälsoaspekt av ett stillasittande beteende 

kunde i framtiden leda till ökad fetma och hjärt- och kärlsjukdomar. Förskollärares 

medvetenhet om barns grovmotorik och planerade aktiviteter kan ha betydelse för barns 

hälsa i framtiden.       

 

6.3 Pedagogiska implikationer 
Studien belyser att barn kan ha ett mer stilla sittande beteende idag. I studier som 

undersökts framkommer det att barn inte kommer upp i den rekommenderade 

aktivitetsnivån på 60 minuter under en dag. Det är därför av stor vikt att förskollärare 

planerar för rörelseaktiviteter i verksamheten, då det finns ett behov av det. Här kan 

kompetensutveckling bidra till att förskollärare blir mer medvetna om barns 

grovmotoriska utveckling och hur de kan arbeta med det praktiskt i verksamheten. 

Genom att kartlägga barns grovmotoriska utveckling kan vara ett arbetsredskap för att 

få syn på barns utveckling och vad verksamheten erbjuder barn. Det kan även fungera 

som inspiration i planerandet av aktiviteter och hur de kan utmana barn. Kartläggning 

som bedömningsmaterial av barns utveckling behöver inte vara negativt, utan bör 

snarare ses som en hjälp för att stötta barn.   

 

6.4 Förslag på framtida forskning 
Under arbetets gång har tankar om hur fysiskt aktiva barn är på fritiden växts eftersom 

det framkommer i intervjuerna att barn idag upplevs vara mer stilla sittande. Blir deras 

rörelsebehov tillgodosedda hemma eller läggs det över på förskolan? Hur stor del av 

barns grovmotoriska utveckling har förskolan?  Vår studies resultat visade att 

förskollärarna inte beskrev inomhusmiljön som en arena för grovmotorisk träning, 

därför hade det varit intressant att undersöka vilka möjligheter det finns att träna 

grovmotorik inomhus.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A: Intervjuguide 
 

Intervjufrågor: 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

Kan du beskriva barngruppen? 

- Ålder 

- Hur många barn 

Vad tänker du på när du hör ordet grovmotorik? 

Vad har du för erfarenhet av grovmotorik i förskolan? 

Hur ser du på grovmotoriska rörelseaktiviteter? 

- Vad anser du viktigt med grovmotoriska rörelseaktiviteter i förskolan? 

Hur planerar ni för grovmotoriska rörelseaktiviteter? 

- Vad är ert syfte med aktiviteterna? 

- Planerar ni annorlunda för de äldre/yngre barnen? 

Hur diskuterar ni kring grovmotorik i arbetslaget? 

Hur arbetar ni för att uppmärksamma barns grovmotorik? 

-  (kartläggning? observationsmaterial?) 

Hur följer ni upp barns grovmotoriska motoriska utveckling? 

Hur stöttar ni barn med grovmotoriska svårigheter?  

Hur ser era förutsättningar ut för grovmotoriska rörelseaktiviteter? (material/lokal) 

Vilka förutsättningar upplever du att grovmotoriska rörelseaktiviteter ger barnen? 

Vilka utmaningar ser du med grovmotoriska rörelseaktiviteter? 

- Vilka svårigheter ser du med grovmotoriska rörelseaktiviteter?  

Hur känner du för kompetensutveckling inom grovmotorik? 
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Bilaga B: Enkät 
 

Enkät 

Enkäten kommer endast att användas till vår studie om barns grovmotorik i förskolan 

och den är frivillig att fylla i. Enkäten är anonym. 

  

Förskollärare      Barnskötare   

  
1. Jag känner mig kompetent att arbeta med barns grovmotorik. 

Stämmer i Stämmer  Stämmer Stämmer inte          

hög grad delvis i låg grad alls 

   

     1 2 3 4 

 

 
2. På min avdelning arbetar vi medvetet med barns grovmotorik. 

 

Stämmer i Stämmer Stämmer Stämmer inte  

hög grad delvis i låg grad alls 

 

     1 2 3 4 

 

 

Tack för ditt deltagande!  
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Bilaga C: Missivbrev 

Missivbrev 

Hej! 

    Hej!  Vi heter Angelica Börjesson och Frida Holgersson och studerar sista terminen till 

 förskollärare på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi ska under hösten 2017 skriva vårt 

 självständiga arbete på 15hp. 

Vår uppsats handlar om förskollärares tankar och erfarenheter av barns grovmotorik och 

på vilket sätt man arbetar med det i förskolan. Materialet samlas in i form av intervjuer 

med förskollärare samt en enkät på två frågor.  

För att möjliggöra studien kommer vi att göra ljudupptagning av intervjuerna. Detta för 

att underlätta vårt arbete under arbetsprocessen. Ljudupptagningen kommer att raderas 

när studien är fullföljd.  

Vi följer de forskningsetiska principerna. Det är frivilligt att delta och Ni kan när som 

helst välja att avbryta deltagandet om så skulle vara fallet. Allt material vi får in 

kommer hanteras med sådan sekretess att ingen person eller plats kan pekas ut. Vi 

kommer att använda figurerade namn både när det gäller Er som person samt den 

förskola Ni arbetar på, detta för att obehöriga inte ska kunna identifiera Er eller 

förskolan. Materialet vi får in används enbart till denna studie.  

 

Har ni frågor kring studien är ni välkomna och kontakta oss på följande mailadresser. 

 

Angelica Börjesson 

ag22qp@student.lnu.se 

 

Frida Holgersson 

fa222hg@student.lnu.se 

 

Handledare: Jens Gardesten 

jens.gardesten@lnu.se 
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