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Abstrakt 
Svensk titel: Motoriska rörelser på förskolegården – Med barns perspektiv som 

utgångspunkt 

 

Engelsk titel: Motor movements in the preschool– With children's perspective as a 

starting point 

 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om motoriska rörelser som barn utför på 

förskolegården samt barns åsikter om dessa platser. De frågeställningar vi utgår från är: 

 Hur ser barn på förskolegårdens utformning? 

 Vilka motoriska färdigheter tränar barn på förskolegården? 

 

Den teoretiska grund som ligger för vår studie är barns perspektiv, där vi lyfter fram 

barnens åsikter och tittar på vilka motoriska rörelser de utför. De teoretiska verktyg vi 

valt att använda förklarar vi innebörden av, för barns motoriska utveckling.  

 

Vi har genomfört en kvalitativ studie för att samla in empirin, där metoden består av 

intervju med rundvandring samt videoobservationer, med observationsschema för att få 

svar på våra frågor. Där tio treåringar har deltagit i intervjun och observerats. 

 

Resultatet visar på vad barnen tränar för motoriska färdigheter på förskolegården. En 

beskrivning av olika platser utifrån barnens perspektiv samt deras åsikter om 

förskolegården. 

 

 

Nyckelord 
Motorik 

Förskolegård 

Barns perspektiv 

 

 

Tack 
Vi vill tacka vårdnadshavarna som lät oss intervjua deras barn och barnen som vi fick 

intervjua. 
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1 Inledning 
I den här studien riktas uppmärksamheten mot vad barnen i förskolan tränar för 

motoriska färdigheter samt vilka åsikter de har om förskolans gård. Grahn (1997) och 

Petersson (2004) belyser vikten av att ha en stimulerande och god utemiljö för att 

barnen ska få en chans att utvecklas motoriskt. Skolverket (2016) framhäver vikten av 

hur den fysiska miljön som finns på förskolans gård ser ut, som ska bidra till att främja 

barnens hälsa, utveckling och lärande. Det är viktigt att miljön utomhus bidrar till att 

barnen känner både stimulans och nyfikenhet. 

 

Läroplanen belyser vikten av att förskolan ska sträva efter att varje enskilt barn i 

förskolan: “utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket, 2016 

s. 9). 

 

Förskolans läroplan är nu under revidering och vi hoppas och tror att motorik kommer 

vara ett utav de mål som kommer förstärkas i och med hur viktigt det är för barns 

utveckling och lärande.  

 

Vi upplever att det finns mycket forskning om motorik och hur förskolans gård ska se ut 

utifrån forskares perspektiv samt vad pedagoger tycker. Vi vill istället lyfta fram 

barnens åsikter och utgå från deras perspektiv, för att se vad de tycker och om något 

behöver förändras. 
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2 Bakgrund  
I följande kapitel kommer en kort redogörelse för hur skolgården sett ut ur ett historiskt 

perspektiv, även vad barns grov- och finmotorik innebär samt hur deras motoriska 

utveckling sker. 

 

 

2.1 Historiskt perspektiv  
Mellan 1865 till 1920 hade skolgårdarna en helhetskaraktär som en trädgård. 

Skolgårdarna stilanpassandes med tiden. Trädgårdsskötseln utfördes av barnen då det 

ingick i utbildningen, barnen fick inte leka i trädgårdarna utan fick använda sig av den 

öppna ytan framför skolhuset. På 1920-talet påbörjades anpassningen av vuxnas 

kontroll av skolgården till barns behov (rörelsefrihet). Mellan 1944-1955 gick 

skolgården från trädgård till en skolgård. Idrott och lek hamnade i fokus. Skolgårdarna 

asfalterades för att det var billigare att underhålla och barnen tog inte med sig smuts in i 

skolan samt att bollspel och springlekar underlättades av asfalteringen jämfört med när 

gruset täckte skolgårdarna. Skolgårdarna skulle inringas av “grönbälten”. På 70-talet 

påbörjades utredningen om barns utemiljö. Mellan 1979-1995 uppmärksammades 

skolgården som en pedagogisk resurs, att det är en miljö för barnen, en variationsrik 

gård med bland annat naturmark (Lindholm, 1995). 

 

2.2 Grov- och finmotorik  
Begreppet motorik inkluderar flera olika system av hjärnans funktioner, som har olika 

nivåer och tillsammans med människans rörelseförmåga och mönster formar 

människans rörelsekapacitet (Ericsson, 2003). Motoriken innebär även hur individens 

rörelser utvecklas och lärs in. Enligt Osnes, Skaug och Kaarby (2012) handlar motorik 

om allt som har med rörelse att göra. De menar att det sker en rörelse eller en 

interaktion mellan nerver och muskler samt för att det ska kunna ske en rörelse måste 

det finnas en samverkan mellan flera av kroppens delar, såsom hjärnan, nervsystemet 

och muskler. “Motorik inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra 

och kontrollera våra kroppsliga rörelser” (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002, s. 60). 

Motoriken är indelad i två grupper; finmotorik och grovmotorik. Grovmotoriken är de 

rörelser som används med hjälp av de stora muskelgrupperna i kroppen, exempelvis 

armar, rygg, mage och ben. Grovmotoriken är den som utvecklas först (Jagtøien m.fl., 

2002). Dessen (1990) menar att det är grundrörelserna som tränas i grovmotoriken, till 

exempel gå, springa, hoppa, klättra, rulla, hänga och så vidare. Enligt Grindberg och 

Jagtøien (2000) handlar grovmotoriken om de stora rörelserna vi gör med kroppen. 

Grovmotoriken utgår från början som grovt koordinerade rörelser till fint koordinerade 

rörelser, när barn börjar kunna kontrollera sina enstaka rörelser och samtidigt kunna 

kombinera rörelser. Finmotorik är de rörelser som används noggrant med händerna, i 

ansiktet och med fötterna (Jagtøien m.fl., 2002). Precis som de grovmotoriska rörelserna 

utvecklas det från huvudet och ned till fötterna samt från mitten av kroppen och ut. Vid 

användning av de finmotoriska rörelserna krävs det mer exakta rörelser än i de 

grovmotoriska rörelserna. 

 
2.2.1 Perception  

Det handlar om att kunna upptäcka och tolka våra sinnesintryck för att kunna förstå det 

som finns runt omkring oss. Perception och rörelse samarbetar, vilket gör att vi kan 

styra kroppen och koncentrera oss på det som vi vill undersöka.  
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Genom perceptionen får vi information om det vi ska utföra och när vi ska utföra det 

använder vi oss av kroppens rörelser. Det leder till samverkan mellan våra sinnesintryck 

och rörelser, vilket kallas för det senso-motoriska samspelet. Utvecklingen av 

perceptionen pågår främst när barnet är mellan två och sex år, men pågår egentligen 

hela livet ut. Vi tolkar våra sinnesintryck från; vestibulär (balans), taktil (beröring), 

auditiv (ljud), visuell (synen) och kinestetisk (leder och muskler) (Dessen, 1990). 

Jagtøien m.fl. (2002) definierar senso-motorik som en förmåga att kunna anpassa sinnen 

och rörelse, medvetenhet om sin kropp och rörelseförmåga. Genom att göra en 

observation kan det visa sig hur ett barn är senso-motoriskt utvecklat, där man tittar 

främst på är hur ett barn fungerar i till exempel barngruppen när de leker och så vidare. 

2.2.2 Koordination 

Koordination handlar om nerv- och muskelsystemets förmåga att integrera rörelserna, 

både när det gäller i relation till varandra och i relation till dess omgivning. Genom att 

kroppen mognar och dess fysiska tillväxt ökar, utvecklas samverkan mellan nerv- och 

muskelsystemet som gör att barnet kan utföra alla dess rörelser som är viktiga. 

Koordinativa egenskaper är grunden för alla rörelser inom idrott, dans och i det 

vardagliga livet (Jagtøien m.fl., 2002). 

  

 

2.3 Motorisk utveckling 
Motorisk utveckling definieras som en “förändring i motoriskt beteende över tid” 

(Jagtøien m.fl., 2002, s. 60). Den motoriska förändringen framställs ofta som att det är 

åldersrelaterat, men det kan också förknippas med färdighetsnivå. Ett barn kan få nya 

färdigheter eller kan också uppnå en förbättring av redan utvecklade färdigheter. Dessen 

(1990) utgår från en helhetssyn när det gäller barns motoriska utveckling. Hos ett barn 

sker utvecklingen steg för steg, där det tydligt visar att det nya steget bygger vidare på 

det tidigare. Det är därför viktigt att barnet inte hoppar över något steg, oavsett att det 

kan ta lång tid att lära sig. Kroppens alla rörelser börjar med sinnesintryck som hjärnan 

sedan gör om till en rörelse som kroppen till slut utför. Kroppen är konstruerad för att 

röra sig och rörelse behövs för att må bra. De barn som inspireras till rörelse och 

aktiveras får en bättre fysisk förmåga. Grindberg och Jagtøien (2000) menar att den 

motoriska utvecklingen sker i en viss följd för alla individer, vilket visar sig i barnets 

utvecklingsstadier. Barnen går igenom stadierna olika snabbt och det kan bero på flera 

saker. Fysiska och psykiska faktorer påverkar den motoriska utvecklingen, men även 

miljön har en stor inverkan. 

 

Ericsson (2005); Jagtøin m.fl. (2002) menar att den motoriska utvecklingen är en 

livslång process, vilket redan börjar från det att barnet föds och håller på hela livet ut. 

Alla barn följer i princip samma mönster gällande den motoriska utvecklingen. 

Motorisk utveckling innebär att barnet ska kunna lösa olika motoriska uppgifter som det 

får. I princip så lär sig alla barn i samma följd och på samma sätt. De färdigheter som 

barnen lär sig först, utgör sedan grunden för det fortsatta motoriska lärandet, exempelvis 

lär sig barnet först att sitta, sedan krypa, gå och så vidare (Ericsson, 2005; Ellneby, 

2007). Ellneby (2007) menar att den grovmotoriska utvecklingen börjar när barnet är 

nyfött och fortsätter sedan upp till att barnet är sju år. Den motoriska utvecklingen sker 

integrerat med det centrala nervsystemets utveckling. Det kan vara en lång och jobbig 

tid för barnet att utvecklas motoriskt, då det från början är ett litet spädbarn som inte ens 

kan lyfta sitt eget huvud till att lära sig att ta sig dit de vill.  
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Barnets motoriska utveckling följer enligt Ellneby (2007) fyra faser: 

 

1. Reflexmönster: Det är ofrivilliga rörelser som uppstår via sinnesintryck 

hos barnet. Det är reflexerna som gör att barnet får sina första upplevelser. 

2. Symmetriska mönster: Barnet kan då inte urskilja rörelser från varandra, 

utan rör de på ena benet så rör sig hela kroppen. 

3. Viljestyrda mönster: Ju mer barnet är aktivt desto mer utvecklas 

storhjärnan vilket gör att barnets förmåga att styra sina rörelser ökar. 

4. Automatiserade rörelser: Barnet har då tränat på en rörelse mycket och lärt 

sig den och rörelsen kommer då till slut att fungera automatiskt utan att barnet behöver 

tänka på det. 

 

Ellneby (2007, s. 77) skriver fram: “ett barn som inte får röra på sig klarar inte heller av 

att sitta stilla”. Den bästa motoriska utvecklingen sker när barnet får röra på sig, vilket 

bör vara varje dag och helst utomhus, detta kräver att motoriken, språket och 

perceptionsområdena samverkar med varandra. Det är genom att barnet leker, är nyfiket 

och utforskande som det finns störst chans att lyckas rent motoriskt. Ett barn som är 

aktivt och utforskande rör på sig mycket, vilket innebär att barnet kan känna och 

uppleva det som finns i dess omgivning. Sinnena blir stimulerade och likaså blir även 

barnets ordförråd stimulerat. Känselsinnet och motoriken är påverkade av varandra och 

leder till hur barnets språk och ordförråd utvecklas, då barnet har lärt sig att själv kunna 

styra sin kropp växer det till en inre säkerhet och barnets självkänsla ökar. Barnens 

grundläggande rörelser behöver bli automatiserade för att få en fungerande vardag, i 

både lek och i skolan. En automatiserad rörelse är när ett barn har utfört en rörelse 

upprepade gånger och automatiskt lärt sig att göra den utan att tänka på hur den ska 

utföras (Jagtøien m.fl., 2002). 

 

Det finns tre olika utvecklingsprinciper som Ericsson (2005) menar att barnen i regel 

följer: 

 “den cephalo-kaudala (uppifrån och ner) 

 den proximo-distala (från centralt till perifert) 

 principen om differentiering och integration (från grova rörelser som förfinas 

och blir mer precisa till fullständiga rörelsemönster)” (Ericsson, 2005, s. 30). 

 

Den cephalo-kaudala principen utgår från att den motoriska utvecklingen börjar 

uppifrån och ner, vilket betyder från huvudet, via bröstkorgen och sedan till fötterna. Ett 

barn lär sig först att lyfta huvudet, sedan bröstkorgen och när barnet har kontroll på sina 

höfter kan det lära sig att sitta. Till slut når det även benen och fötter som gör att barnet 

kan lära sig att stå och gå. Proximo-distala principen handlar om att ben- och 

armmusklerna utvecklas innan barnet har kontroll på hur det använder sina fingrar och 

tår. Den sista principen, differentiering och integration handlar om att barnets grova 

rörelser förfinas med tiden samt att de blir mer exakta som leder till att det blir ett 

komplett rörelsemönster (Ericsson, 2005). 

 

Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt och Ågren (1998) skriver fram ett annat sätt 

att se på rörelseutvecklingen hos barn. De menar att barnet inte behöver följa alla 

utvecklingsstadier som tidigare nämnts. Det handlar istället om hur miljöerna ser ut där 

barnen vistas och vilka situationer barnen hamnar i. Det bör finnas spännande miljöer 

där barnet får utforska och göra saker tillsammans med de andra.  

Får barnet en chans till det så finns det stora möjligheter att barnet själv utvecklar ett 

rörelsemönster, även om ingen annan har räknat med det.  
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De menar att barnet redan har färdiga rörelsemönster som finns med i arvsanlagen och 

som kan komma fram tack vare en inspirerande och lustfylld miljö. Det spelar alltså 

ingen roll vilken ålder barnet är i för att de ska klara av en viss rörelse, utan det är 

miljön som är det centrala. 

 

Hjärnan utvecklas som snabbast under spädbarnstiden, men fortsätter även utvecklas 

under tiden barnet växer upp och går i förskolan. Vid tre års ålder har barnet korta armar 

och ben, huvudet är stort och kroppsformen är rund. Barnet blir i treårsåldern säkrare i 

sina rörelser och det märks då barnet blir mer smidigt samt att balansen är mer 

utvecklad än tidigare. I och med att kroppens rörelser blir mer samordnade är barnet inte 

lika klumpigt längre. De grovmotoriska rörelser en treåring kan utföra är att springa 

framåt på en rak linje, samtidigt som den hoppar upp i luften med båda fötterna. Barnet 

är nu bättre på att både springa, hoppa och kasta. Vid finmotoriken och de mer precisa 

rörelserna kan en treåring knäppa knappar, använda en sax och lägga ett lättare pussel 

(Hwang & Nilsson, 2011). 

 

 

2.4 Utemiljöns betydelse 
Enligt Grahn (2007) är de naturrika förskolegårdarna bättre för barns hälsa, då barnen 

rör på sig mer bidrar det till att färre barn blir överviktiga, de blir mer utvecklade 

motoriskt och får bättre koncentrationsförmåga. Han menar att en naturrik gård är en 

pedagogisk resurs, då barnen får leka utan störande moment och de blir bättre 

koncentrerade om de får ta en paus om de behöver. Med en naturrik gård menar Grahn 

(2007) att det finns en gård som antingen ligger i närheten av en skog eller som erbjuder 

träd, buskage och en lättare terräng så att det finns en möjlighet för barnen att dagligen 

komma i kontakt med naturen. Granberg (2000) menar att småbarn har större chans till 

fysisk aktivitet när de är utomhus. Anledningen till det är att det finns större utrymmen 

att vistas på, barnen kan röra sig fritt samt att det finns olika aktiviteter där barnen får 

träna sin grovmotoriska utveckling. Barn som vistas utomhus får genom leken använda 

sig utav kroppen på ett mångsidigt sätt. De får chans att röra sig mycket, med både små 

och stora rörelser, träna och använda alla muskler i kroppen. Det är på så vis barnens 

koncentrationsförmåga ökar, ju mer de rör på sig desto längre kan de sitta stilla. Genom 

att barnen får vara ute mycket ökar inte bara deras fysiska förmåga och motoriska 

utveckling, utan konflikterna minskar också bland barnen på grund av att det finns 

större ytor att leka på och det finns större chans att leka avskilt. Genom att barnen rör 

sig på ett mångsidigt sätt utvecklas deras motoriska utveckling och det är något som 

ofta sker genom att barnen leker utomhus. Att det finns stora ytor som barnen kan röra 

sig på stärker deras behov av att röra på sig så mycket som möjligt (Granberg, 2000). 
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3 Syfte och frågeställningar 
I följande avsnitt skrivs syftet och frågeställningarna fram som ska besvaras i studien. 

 

 

3.1 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om motoriska rörelser som barn utför på 

förskolegården samt barns åsikter om förskolegården.  

 

 

3.2 Frågeställningar 

 Hur ser barn på förskolegårdens utformning? 

 Vilka motoriska färdigheter tränar barn på förskolegården? 
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4 Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer den tidigare forskningen att presenteras som vi har funnit 

relevant för vår studie. De studier som skrivs fram här är genomförda både nationellt 

och internationellt samt gjorda på både barn i förskolan och elever som går tidigare år i 

skolan. 

 

 

4.1 Fysisk aktivitet 
Flera forskare har funnit att barn som ges förutsättning att utföra motoriska rörelser 

förbättrar motoriken (Ericsson 2003; Williams m.fl., 2008; Iilvinen & Sääkslahti 2014; 

Sturza, 2015; Toumpaniari, Loyens, Mavilidi & Paas, 2015). Studien Bunkefloprojektet, 

har tittat på hur barn påverkas av fysisk aktivitet i skolan. Studien gjordes på två 

interventionsgrupper, där den fysiska aktiviteten ökade och de fick mer motorisk träning 

och en jämförelsegrupp där barnen inte fick dessa förutsättningar som tidigare nämndes. 

Före projektet drog igång genomfördes det tester, såväl motoriska som fysiska samt 

koncentrationsmässigt, för att de om det fanns några skillnader. Resultatet visade att 

mer fysisk aktivitet och rörelse i skolan förbättrade barns grovmotoriska rörelser. 

Eleverna som var med i interventionsgrupperna förbättrade sin koncentrationsförmåga 

och motorik under loppets gång (Ericsson, 2003). Studien visar även på att den fysiska 

aktiviteten och den extra motoriska träningen har stor betydelse för de barn som 

antingen har små eller stora motoriska brister, vilket också gäller för de barn som har 

lätta eller svåra problem med koncentrationssvårigheter. De elever som hade motoriska 

svårigheter som var i jämförelsegruppen, hade samma brister i tredje klass precis som 

de hade i andra klass. Det visar på att de elever som var med i jämförelsegruppen som 

hade motoriska svårigheter, inte går över av sig själv och att de få idrottslektionerna 

eleverna hade i veckan inte var tillräckligt för att barnen skulle utvecklas (Ericsson, 

2003). 

 

Sturza (2015) har studerat 154 barn i sex års åldern, där det visar sig att barn som fått 

förutsättningen att träna de grovmotoriska rörelserna klarar av att utföra dem bättre än 

barn som inte har denna förutsättning samt att de får användning för dessa egenskaper i 

andra sammanhang, som lek. De menar att lärare och föräldrar bör sträva efter att ge 

alla barn samma möjligheter till rörelse som leder till en motorisk utveckling. Iilvinen 

och Sääkslahti (2014) studie visar att barnen utför många rörelser via leken tillsammans 

med andra barn. De belyser vikten av att de grundläggande motoriska färdigheterna 

påverkar barns fysiska, sociala och kognitiva utveckling. 

 

Toumpaniaris m.fl. (2015) resultat visar att fysiska aktiviteter och lärande är starkt 

sammankopplat. Den fysiska aktiviteten leder inte bara till motorisk utveckling, utan ger 

också bättre prestationer i skolan, sundare levnadsvanor och att barnen mår bättre. 

Williams m.fl. (2008) har studerat 80 treåringar och 114 fyraåringars motoriska 

färdigheter kontra fysisk aktivitet. De tittade på hur den motoriska utvecklingen 

påverkade den fysiska aktiviteten. De fann i sin studie att unga barn med bättre 

utvecklade motoriska färdigheter spenderar betydligt mer tid i rörelse och betydligt 

mindre tid i stillasittande beteenden än barn med mindre välutvecklade motoriska 

färdigheter. Denna studie bevisar att nivån på motorisk skicklighet kan vara en viktig 

faktor för att främja en fysiskt aktiv livsstil i förskolebarn och minska risken för 

övervikt. Det är därför viktigt att tillhandahålla fysiska aktiviteter för barnen (Sturza, 

2015; Toumpaniari m.fl., 2015). 
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4.2 Utegårdens konstruktion 
Forskare har funnit att gårdens storlek har betydelse för den fysiska aktiviteten 

(Lindholm,1995; Pagels & Raustorp, 2013; True m.fl., 2017). Lindholm (1995) 

poängterar i sitt resultat att det är ytan per barn som har betydelse, inte att gården bara är 

stor. Pagels och Raustorp (2013) visar i sin studie att inte enbart den motoriska 

utvecklingen förbättras utan även motionsmässigt, då barnen tog fler steg på en gård där 

ytan var större per barn, än på de gårdar där ytan var mindre per barn. Trues m.fl. 

(2017) studie visar att större yta per barn ger större möjlighet till fri lek, vilket bidrar till 

motorisk kompetens. För de yngre barnen kan fria utrymmen ha en större betydelse, då 

de små barnen kanske inte kan delta i strukturerade eller organiserade aktiviteter. 

Söderströms (2013) studie visar att barn som har förskolor med stor utomhusgård med 

öppna ytor, terräng, buskar och träd får hälsovinst. Barnen som var ute flera timmar per 

dag var mer fysiskt aktiva och hade mer fysiska aktiviteter. De fick bättre sömn samt 

koncentrationsförmåga. Genom att barnen rör på sig utvecklas också deras motoriska 

utveckling. 

 

Grahn (1997) har i sin studie undersökt sambandet mellan hur förskolans utemiljöer ser 

ut, vad barnen gör utomhus och deras utveckling. Utvecklingen som han tittade på hos 

barnen var deras motorik, lek och kreativitet samt koncentration och hälsa. Det var två 

förskolor som har varit med i studien, den ena låg i centrala Malmö och den andra var 

en I Ur- och Skurförskola som låg i utkanten av ett samhälle. I resultatet visade det sig 

att barn som gick på I Ur- och Skurförskolan var mindre sjuka än de andra barnen. Det 

beror på att de barnen befinner sig i en miljö där det var mindre trängsel, vilket också 

leder till att det var mindre risk att smittas av sjukdomar. Grahns (1997) resultat finner 

även att det fanns mindre stressfaktorer då den förskolan hade en mer fridfull miljö, 

vilket också gör att barn inte blir sjuka lika lätt. Även den motoriska utvecklingen och 

koncentrationsförmågan var bättre hos barnen som gick på den tidigare nämnda 

förskolan. Det har visats sig då de barnen i Ur- och Skurförskolan var både vigare, 

starkare i händer, armar och mage och att deras balans var bättre. Barnen som vistades 

på den förskolan fick andra förutsättningar då gården var utformad med träd, buskar, 

berg och en kuperad terräng. Det gjorde att barnen kunde leka allt från lugna lekar till 

att få röra på sig mycket genom att hoppa, springa, klättra och så vidare. På Lekatten, 

som låg i centrala Malmö, bestod förskolegården av väldigt lite natur och grönområde. 

Grahn (1997) menar att lekarna var i ett högt tempo och skedde även i korta perioder för 

att barnen störde varandra, då det var trångt på gården. I Ur- och Skurförskolan var det 

ett lugnare tempo för att barnen vistades ute hela dagarna. Barnen fick inte samma 

möjlighet till att utvecklas motoriskt, då förskolan var utformad på ett annat sätt. Det 

var trångt, det fanns varken träd eller kullar. Utemiljön borde erbjuda platser där barn 

kan välja om de ska leka eller vila. Barnen befann sig långa dagar på förskolan och 

behöver ibland få komma ifrån barngruppen för att få samla kraft och ork. Detta krävs 

också för att barnen ska kunna fungera tillsammans och leka bra ihop, för att kunna 

utvecklas socialt. 

 

I en pedagogisk arbetsrapport har Petersson (2004) belyst hur viktigt det är med en 

stimulerande och variationsrik utegård. En god utemiljö ger barn en chans att utvecklas 

motoriskt och kan även stimuleras om det finns olika saker att göra. En gård som är 

uppdelad i olika miljöer, kan bidra till att det finns något som passar och är intressant 

för alla barn. 
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4.3 Pedagogisk kompetens  
En studie gjord av Ylidirim och Özyilmaz Akamza (2017) visar att lärare och pedagoger 

bör vara utbildade inom de aktiviteter som sker utomhus. Denna studie var inriktad på 

att avslöja effekterna av utomhusaktiviteter på kognitiv, motorisk, språklig och social-

emotionell utveckling av förskolebarn. I en verksamhet där planerade 

utomhusaktiviteter sker, bidrar det till både en kognitiv, språklig, social, emotionell och 

motorisk utveckling hos barnen. Barnens fysiska aktivitet motiveras av olika 

utomhusmiljöer. Det har visat sig att barn som leker ute i naturen har en bättre motorisk 

förmåga när det gäller balans och smidighet. Genom att erbjuda barnen 

utomhusaktiviteter får barnen en naturlig chans att träna både sina fin och 

grovmotoriska färdigheter, till exempel samordning (Ylidirim & Özyilmaz Akamza, 

2017). 

 

Trues m.fl. (2017) påvisar även i sin studie att pedagogernas kompetens är en avgörande 

faktor för den motoriska utvecklingen. Studien visade att på förskolor där minst 50 % av 

personalen var förskollärare hade barnen betydligt bättre motorik än på förskolor där det 

var mindre högskoleutbildad personal. Van Capelle, Broderick, Van Doorn, Ward och 

Parmenter (2017); Altinkök (2016) har i sina studier funnit att den motoriska 

utvecklingen främjas av att ha rörelseaktiviteter i förskolan samt att barns 

grovmotoriska rörelser utvecklas och förbättras av att ha planerade rörelseaktiviteter för 

barnen. 

 

 

4.4 Barns uppfattning  
Kylin och Liebergs (2001) studie visar att barnen beskrev platser på ett helt annat sätt än 

vuxna. Vuxna använder mer generella termer. Barn var mer specifika och detaljerade i 

sina beskrivningar, de använde sig inte av termerna natur, lekplats eller skolgård. De 

kunde titta på ett träd som en plats och beskriva i detalj vad som kunde göras där. 

Mycket av barnens beskrivningar var, vad som kunde göras på de olika platserna eller 

benämna en väg hundbajsvägen, som var en vanlig cykelväg, då barnen rastar sina 

hundar längs denna väg. Barnen beskrev den “egna” leken mer och var ivrigare att få 

berätta om den än t.ex. fotboll eller annan styrd sport. Kylin och Lieberg (2001) lyfter 

att det kanske inte är de fasta materialet som finns på gården som barnen vill leka med 

utan det kan vara busken de vill vara i som lockar mest. Barnen som intervjuas utifrån 

intervju med rundvandring visade ett stort engagemang genom att visa stor glädje över 

att få prata om sin förskolegård. Barnen tog uppgiften seriöst och de vuxna förstod det 

som att barnen tyckte att det både var intressant och viktigt att framföra sin åsikt. 

Barnen har ett behov av att bli sedda och lyssnade på av vuxna. De visades sig att 

barnen var väl insatta i hur gården såg ut och även miljön som finns runtomkring, då de 

kunde beskriva det mycket utförligt. 

 

Tittar vi istället på barnens självuppfattning visar Robinson (2011) i sin studie ett 

samband mellan fyraåringars uppfattningar om sin fysiska förmåga och deras motoriska 

förmåga. I studien gjordes tester på barnens motoriska förmåga som sedan jämfördes 

med barnens egen uppfattning, som visade ett positivt resultat av barnens uppfattning av 

vad de klarade av med deras grundläggande motoriska förmåga. 
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5 Teoretiskt perspektiv  
I följande kapitel förklarars vilket teoretiskt perspektiv som har använts och som studien 

vilar på. Den teoretiska utgångspunkten är barns perspektiv. Anledningen till detta 

perspektiven är för att empirin har samlats in genom att intervjua barn om deras tankar 

om förskolegården. Barnens tankar och idéer ska synliggöras, vilket görs genom att utgå 

från ett barns perspektiv. De motoriska begreppen som har använts som verktyg skrivs 

fram i det här avsnittet. Det ger en förklaring av vad de olika begreppens betydelse är.  

 

 

5.1 Barns perspektiv 
Närma sig barns perspektiv handlar om ”det som visar sig för barnet, barnets 

erfarenheter, intentioner och uttryck för mening” (Johansson, 2003, s. 43). Pedagogen 

kan närma sig barns perspektiv genom att samspela med barnet och kunna sätta sig in i 

deras situation. Det är helheten som är det viktiga, såsom att kunna tolka gester och 

kroppsspråk som visar hur en annan människa tänker eller hur den är. Det handlar inte 

om att känna och tycka likadant precis som den andra individen, utan att det är “mer en 

strävan att förstå den andres varande i världen” (Johansson, 2003, s. 44). Precis som att 

vi inte kan sätta oss in helt i hur en annan människa tänker, då det är helt omöjligt för 

oss att lämna vår hjärna för att sätta oss in en annan. Ett barns perspektiv kan aldrig tas 

fullt ut, men en egen tolkning kan alltid göras av situationen. En person som ska inta ett 

barns perspektiv bör försöka lära känna barnen, bli accepterad samt visa intresse för att 

få tillgång till hur barnen tänker. En vuxen som intervjuar ett barn ska låta intervjun 

vara på barnens villkor, den vuxna ska vara i samma höjd med barnet samt vara nära 

rent kroppsligt för att kunna se och förstå det som barnet vill säga. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) menar att vi vuxna bör utgå från en samtalsliknande 

situation när det gäller barnintervjuer för att kunna fånga och tolka det barnen säger. Ett 

bra samtal kräver att den vuxna berättar för barnet vad samtalet ska handla om och 

varför det ska ske. Den vuxna ska visa ett stort intresse för vad barnet har att säga och 

ge dem god tid. 

 

 

5.2 Teoretiska verktyg  
Följande begrepp som kommer vara utgångspunkt i vår studie är: gå, springa, hoppa, 

klättra, kasta/fånga, sparka/dämpa, balanssinnet, anpassad kraft, öga-hand, öga fot, 

stödja och hänga.  

 

Gå, har en stor effekt på samordningen mellan böj-och sträckfunktionen samt balansen. 

Det är viktigt att gå-funktionen blir automatiserad för att barnet ska klara av så mycket 

som möjligt och när barnet har lärt sig att gå, kommer det även att utvecklas till att 

springa. Genom att springa kommer barnet att träna sin böj- och sträckmuskulatur i 

benen, barnet kommer även behöva balans och motorisk planering.  

Hoppa kan utföras på olika sätt, dels att hoppa med båda fötterna samtidigt eller på en 

fot. Genom att hoppa tränas böj- och sträckmuskulatruren och det krävs att olika delar 

av kroppen är synkroniserade. Klättrar är en rörelse som tränar kroppens diagonala 

arbete och musklerna i armar, ben, rygg och mage stärks. Ben och armar ska kunna 

samordna. Vid rörelserna kasta/fånga och sparka/dämpa krävs det att barnen kan 

samordna öga och hand med varandra samt öga och fot. Även balansen tränas och hur 

mycket kraft som ska tas i för att få bollen framåt och vart bollen ska (Jagtøien m.fl., 

2002). 
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Balanssinne, även kallad det vestibulära sinnet är det som är det mest centrala i de flesta 

rörelser vi gör. Det noterar när det sker en förändring i hastigheten, antingen hos oss 

själva eller när andra personer runt omkring oss rör på sig, hur huvudets läge är i 

relation till övriga kroppen samt personens relation till tyngdpunktens position (Osnes, 

Skaug & Kaarby, 2012). Dessen (1990) menar att balansen är viktigare än vad vi tror 

och är även en underskattad del när det gäller den motoriska utvecklingen. Detta kanske 

är för att vi inte tänker på det så mycket och för att den bara finns där samt sköter sig 

själv utan att vi är medvetna om det. Gunga är ett exempel på en aktivitet där barnen får 

träna sin balans samt när kroppens rörelser, syn och balansorgan får samordna med 

varandra. 

 

Anpassad kraft handlar om att kunna känna av och anpassa hur mycket som ska tas i för 

att utföra en rörelse. Det kan vara att antingen förflytta sin egen kropp, eller att veta hur 

mycket personen ska ta i för att bollen ska nå fram dit den ska. Nerv- och 

muskelsystemet behöver känna av hur många motoriska enheter den behöver sätta i 

förbindelse för att kunna utför den rörelse som ska göras (Jagtøien m.fl., 2002). 

 

Öga/hand- och öga/fot koordinationen krävs för att barnet ska kunna utföra 

finmotoriska rörelser med händerna och fötterna. Det krävs även för att ha förmågan att 

beräkna avstånd samt för att använda sig utav en anpassad kraft i en rörelse. Det visar 

sig även när barnet lokaliserar sina fötter i ett förhållande till en boll och kan sparka 

iväg den eller ta emot den i form av en dämpning (Jagtøien m.fl., 2002). 

 

Stödja gör barnet redan vid några månaders ålder och när barnet lärt sig att ligga på 

mage kan den stödja på underarmarna (Ellneby, 2007). Nyberg och Tidén (2004) menar 

att när barnet i de tidiga skolåren har lärt sig att stödja och även balansen har utvecklats, 

så kan de rörelserna sedan kombineras och bli mer specifika. Som t.ex. när en boll ska 

kastas utförs en kaströrelse med hjälp av armbågen samtidigt som höften och 

överkroppen kan stödja kaströrelsen så att det får kraft. 

 

Hänga innebär att barnet tränar styrkan i både nacke och armar. Klättra i träd är en 

vanlig hänga-rörelse där det krävs styrka i händer och att kroppen har en god 

koordination för att kunna utföra rörelsen (Andréason & Bärgaskörd, 2016).  
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6 Metod 
I metodkapitlet redogörs det hur vi har samlat in empirin genom val av metod, val av 

förskola, genomförande av intervju och observation, bearbetning av data, etiska 

ställningstaganden och en diskussion.  

 

 

6.1 Val av metod 
Studien byggdes på barnintervjuer om utemiljön, där ett barns perspektiv skulle närmas. 

Intervju med rundvandring har använts som metod (Cele 2006; Halvars-Franzén, 2007; 

Heurlin-Norinder, 2005). Heurlin-Norinder (2005) tar upp att rundvandring som 

komplement till barnintervju ger “en sammanhängande bild av ett område sett ur barns 

perspektiv” (s.129). Genom att själva var närvarande vid rundvandringen skapades en 

förståelse av vad som skedde mellan barn och plats. Observationerna och barnets 

berättelse gav en helhetsbild och möjlighet att få en mångsidig förståelse av hur barnet 

hanterar den fysiska (och sociala) “strukturen” i sin närmiljö (Cele, 2006). En nackdel 

med denna metod kunde vara att alla barns röster inte blev hörda, om inte en utförlig 

redovisning görs (Heurlin-Norinder, 2005). Cele (2006) ser däremot rundvandringen 

som en möjlighet för en plats och forskningsämnet (barnen) att kommunicera, vilket kan 

bidra till en flerdimensionell upplevelse, att som observatörer och barn kunna uppleva 

liknande processer och observera samspelet mellan barn och plats. 

 

Cele (2006) och Heurlin-Norinder (2005) tar upp att rundvandringen som komplement 

till intervju ger ett mångdimensionellt perspektiv, större sammanhang och varierade 

resultat. Heurlin-Norinder (2005) tycker barnen är entusiastiska i sin rundvandring. Cele 

(2006) och Halvars-Franzén (2007) tycker rundvandringen ger en mer fysisk 

kommunikation än verbal, som involverar mycket kroppsspråk, rörelse och fysiskt 

samspel med platsen. Det verbala blir bara en del av kommunikationen. Halvars-

Franzén (2007) skriver att det är en svår konst att intervjua barn och att det inte är enkelt 

att göra rundvandringar med barn heller. Svaren vid en vanlig intervju är ofta 

platsbundna och kortvariga, vilket Halvars-Franzén (2007) tolkar som kännetecken för 

begränsning. Med hjälp av rundvandringen får barnen större rörelsemöjlighet som i sin 

tur påverkar svaren i en bredare riktning. Barnen får fler möjligheter att uttrycka sina 

svar samt ett större utrymme. Använda rundvandring enligt Cele (2006) får barnen att 

hantera olika aspekter av den fysiska miljön och reflektera kring den. Hon menar att 

rundvandringen är en enkel metod, för att se vad barnen gör och hur, med platser. Det 

ges även en bättre förståelse för barnens verbala berättelser, när de kan visa sina 

handlingar till specifika objekt och platser. 

 

Utöver intervjuerna med barnen, observerades vad barnen gjorde för rörelser vid 

förskolegården. Systematiska observationer användes där, som Denscombe (2016) 

skriver handlar om att eliminera den egna uppfattningen och få en så överensstämmande 

analys av de faktiska situationerna som möjligt. Observationsschema gjordes (bilaga 2), 

med de begrepp vi ville “checka” av, som en form av checklista (Denscombe, 2016). 

Denscombe (2016) skriver att ett observationsschema inte bara specificerar vad som ska 

observeras, utan även hur det ska mätas. Rundvandringen filmades med en surfplatta för 

att kunna gå tillbaka och analysera vad barnen gjorde och sa. Denscombe (2016) menar 

att observationer som spelats in är lättare att analysera och ger en helhetsbild av vad 

barnen gjorde i situationen. Vissa av barnen var blyga och ville inte berätta när frågorna 

ställdes, därför kunde filmen visa på det som barnen gjorde.  
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6.2 Kvalitativ data 
Ryen (2004) menar att kvalitativ data innebär att det finns flera olika metoder att ta 

hjälp av för att genomföra sin forskning samt kunna tolka det på ett flertal sätt. Det 

betyder att de som använder sig av den metoden studerar det som finns naturligt runt om 

i omgivningen. En kvalitativ forskare kan använda sig av bland annat intervju, 

observation eller analys av en text som metod. Olsson och Sörensen (2011) skriver fram 

att forskaren utgår från ett inifrånperspektiv, där det finns en närhet och ett öppet 

samspel mellan forskaren och respondenten. Det är forskaren själv som samlar in 

informationen och det finns ett jag-du-förhållande, där de kan sätta sig in i varandras 

världar för att forskaren sen ska kunna tolka och kunna ge en bild av den informationen 

som den har tillägnat sig. Intervjuerna i sig var semistrukturerade, vilket innebar att de 

färdiga frågorna användes, men att de inte var tvungna att ställas i kronologisk ordning 

samt att barnen som intervjuades fick möjlighet att utveckla sina åsikter, uppfattningar 

och kunde berätta mer utförligt (Denscombe, 2016).  

 

 

6.3 Val av förskola 
Den förskola som har valts var sedan tidigare varit känd av oss, då en av oss har gjort 

sin verksamhetsförlagda utbildning där. Kontakt togs med dennes handledare och 

frågade om studien fick genomföras på förskolan. Enligt Denscombe (2016) kan en 

studie underlätta om forskaren känner både personalen, barnen samt känner till 

lokalerna. Det finns en större chans att barnen öppnar upp sig för oss och delger sina 

tankar om vi är kända av barnen sedan tidigare (Denscombe, 2016). 

Undersökningsgruppen bestod av 10 barn som var tre år gamla, där valdes de barn ut, 

som var mest verbala. Anledningen till att studien enbart gjordes på treåringar var för att 

det finns ett kunskapsglapp, då tidigare forskning i denna studie har gjorts på barn från 

fyra år och uppåt. Förskolan låg i ett tätbebyggt område som var mångkulturellt. 

Förskolan var sedan tidigare känd för sin variation- och naturrika gård, där barnen hade 

stora förutsättningar för att kunna röra sig mycket. 

 

 

6.4 Genomförande  
Båda två hade introducerat sig för barnen och berättat vad som skulle ske, innan 

intervjuerna och observationerna gjordes. Detta påpekar Denscombe (2016) som viktigt 

att utföra innan intervjun påbörjas. Intervjun med rundvandringen skedde med ett barn i 

taget. En fördel med detta som Denscombe (2016) tar upp, var att vi enbart behövde 

sätta oss in och utforska ett barns idéer i taget. Något som var en fördel när det kom till 

vår studie, då ett barns perspektiv skulle intas och det underlättade när fokus kunde vara 

på ett barn i taget. 

 

Barnen frågades en i taget om de ville följa med oss ut och visa oss runt på gården och 

ute på gården tillfrågades barnen om de kunde bli filmade under rundvandring, för att 

kunna titta på det sen. Samtliga barn accepterade detta och många av barnen ville se 

filmen sen. Denscombe (2016) skriver att filma en intervju fullgör den, då det verbala 

och det icke-verbala språket kommer med. En av oss filmade då händelserna medan den 

andra intervjuade barnen.  

 

De visade oss runt på förskolegården och berättade vad de tyckte om att göra samt vad 

de gjorde för olika rörelser och lekar på de olika platserna på förskolegården.  
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Barnen fick bestämma hur och till vilka platser vi skulle gå. Intervjufrågor hade 

förberetts (bilaga 3) som ställdes under tiden av rundvandringen när det passade. 

Behovet av att intervjun var semistrukturerad syntes här. Ordningen på intervjufrågorna 

behövdes inte ställas i kronologisk ordning, utan barnen kunde prata på och frågorna 

ställdes när det passade och det checkades av så alla frågor kom med (Denscombe, 

2016). Under rundvandringen bads barnen visa hur de gjorde olika rörelser och lekar 

samt kunde göra vid de olika platserna på förskolegården. Denscombe (2016) tar upp 

vikten av att hålla intervjun ansikte mot ansikte, i 90 graders vinkel mot varandra. Detta 

var något som togs hänsyn till, så gott det gick. Den som intervjuade barnen satt då 

mycket på huk och riktade sitt ansikte mot barnet och ställde frågorna. 

 

 

6.5 Bearbetning och redovisning  
Materialet från intervjuerna och videoobservationerna bearbetades i olika steg. Först 

transkriberades det som barnen berättade i intervjuerna. Det var ett måste då empirin var 

kvalitativ, då “rå” data är svåranalyserad. (Denscombe, 2016). Denscombe (2016) 

påpekar att detta är ett tidskrävande moment, men att genomföra transkribering ger en 

djupare förståelse av empirin. Nästa steg var att titta på vad barnen gjorde för rörelser 

vid de olika platserna på förskolegården, där observationsschema (bilaga 2) användes 

och checkade av vad barnen gjorde. Sedan valdes de platser ut som ansågs var relevanta 

och mest motoriskt givande, utifrån vad observationsschemats resultat visade. 

Sandlådan uteslöts till exempel, då denna plats bland annat inte innehöll många av de 

teoretiska verktyg studien utgår från. Detta, tillsammans med vad barnen sagt under 

intervjuerna, har vägt samman våra val av kategoriseringar som framkommer i 

resultatet.  

 

Empirin analyserades sedan genom att titta på var och även hur de gjorde de olika 

rörelserna, exempelvis på hur barnen gick uppför trappan, om de höll sig i eller hur de 

gjorde för att gå balansgång. Barnen var tre år gamla och inte så verbalt utvecklade, då 

kände vi ett behov av att styrka det barnen sagt med våra ord. Detta för att få en så bra 

helhetsbild av vad barnen menade och sa. Genom att styrka det som barnen sagt, valdes 

flera citat ut av det som barnen sagt. Ett barns perspektiv intogs för att göra tolkningar 

av det som barnen gjorde samt berättade för oss. I och med att observationerna filmades 

syntes det icke-verbala språket. Det vill säga barnens kroppsspråk och när några av 

barnen exempelvis pekade på vad de tyckte om att göra istället för att berätta allt, där ett 

barns perspektiv var utgångpunkten.  

 

 

6.6 Etiska ställningstaganden 
Studien byggde på intervjuer och observationer av barnen och därför hade 

vårdnadshavarna tillfrågats om barnen fick delta via missivbrev (bilaga 1), där de hade 

givit samtycke för att barnen skulle delta i studien. Barnen tillfrågades innan om de ville 

delta och filmas, även om vårdnadshavarna givit samtycke. Samtyckeskravet togs då 

hänsyn till, att som deltagare bestämma om sitt medverkande och för barn under 15 år 

måste vårdnadshavarna ge samtycke (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet som 

står i Vetenskapsrådet (2011) ska information om forskningen framkomma, som i vårt 

fall framkom i missivbrevet (bilaga 1), där det stod att intervjuerna och observationerna 

enbart användes till denna studie.  
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Förskolan i sig var inte relevant att känna till i denna studie, vilket barnen inte heller 

var, vilket ytterligare uppfyller ett av Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 

principer, konfidentialitetskravet samt att efter att ha transkriberat filmklippen, raderar 

dem. 

 

 

6.7 Diskussion 
Validiteten kan styrkas i studien genom att ett barns perspektiv har intagits för att se hur 

barnen uppfattar det som fanns på förskolegården. Analys av vad barnen har sagt har 

genomförts, då videoobservationer har gjorts av rundvandringen och sedan 

transkriberats. Studien har utgått från att barnen var medmänniskor och att de sågs som 

individer med intentioner samt att de är både kompetenta och hade en egen vilja. Det 

har inte gjorts någon bedömning av vad barnen kund eller inte, utan istället belyst vilka 

motoriska färdigheter barnen tränade samt hur de upplevde sin förskolegård. 

 

Videoobservationerna som gjordes kan ses som både för-och nackdelar. Fördelarna var 

att kunna gå tillbaka och analysera det som setts flera gånger, både vad barnen sa och 

vad de utförde för rörelser. Observationerna behövdes granskas ett flertal gånger för att 

se precis vilka motoriska rörelser barnen gjorde. Nackdelen var utifrån ett etiskt 

perspektiv, där barnet kunde känna sig utsatt när två vuxna, varav den ena filmade och 

den andra gick bredvid, kunde gjort att barnet känner sig iakttagen. En tolkning var att 

en del utav barnen tyckte att det var lite jobbigt och svarade inte på alla frågor. 
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7 Resultat och analys 
I detta kapitel framkommer studiens resultat av de intervjuer och observationer som har 

dokumenterats. Tolkningar, uppfattningar och kopplingar kommer utgå från ett barns 

perspektiv som Johansson (2003) och Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) 

skriver om, se teoriavsnittet.  

 

Gården var uppdelad i olika miljöer, som till exempel att gungorna var för sig, två 

platser där det fanns rutschkanor i två olika storlekar, en rymlig skogsdunge, det fanns 

en asfalterad yta där det fanns möjligheter till bollsporter eller annan lek. Intervjun 

bestod av 10 barn. En utav frågorna till barnen var att de skulle beskriva platsen samt 

vad de kunde göra där. Samtliga barn berättade att “Inget är tråkigt” på förskolegården, 

men däremot var det några av barnen som saknade vissa platser/redskap att vara på. 

 

 

7.1 Ett barns perspektiv på förskolegårdens utformning 
 
7.1.1 Lilla rutschkanan på ställningen 

Rutschkanan var byggd på en ställning som bestod av två plan, nedre planet som var 

under rutschkanan och övre planet där rutschkanan började (bilaga 4:1). Barnen 

berättade att de lekte lekar på nedre planet. “Det är fängelset när vi leker tjuv och polis” 

och ”det är ett café”. “Där är en trappa” berättade ett barn och pekade på trappan. Det 

fanns en trappa upp till övre planet där barnen sedan kunde åka ner för rutschkanan, 

som de beskrev på olika sätt, “Det är bockarna bruse bron” sa ett barn. Flera av barnen 

berättade att de lekte bockarna bruse under trappan, då det framkom att de brukade 

lyssna på den sagan vid samlingar.  

 

Flera av barnen gick upp för trappan för att visa vad som fanns att göra på det övre 

planet. På övre planet fanns “kikaplatsen” som flera barn kallade det, där de kunde ha 

uppsikt över gården som bestod av en halvcirkel med galler. Barnen lekte “du kan inte 

ta mig leken”. Det var något som tolkades att barnen gjorde när vi var i närheten, 

eftersom det var lite högre upp kunde inte ett barn som står på marken nå upp dit, för att 

försöka få fatt i den andra. Därefter hade barnen möjlighet att åka ner för rutschkanan. 

“Man kan åka på den” uttryckte flera av barnen samt “Jag gillar också att åka 

rutschkana”. “Akta dig, jag kommer nu” uttryckte många av barnen, då vi stod 

nedanför rutschkana. Barnen tillfrågades varför de sa så och fick svaret att ingen fick 

vara i vägen och att de inte fick åka på någon. Detta uppfattades som att barnen fått som 

uppmaning av pedagogerna på förskolan, då de berättade att de inte fick åka på någon.  

 

Ett barn försökte att gå upp för rutschkanan men lyckades inte, utan gled istället ner till 

sanden igen “De är halt” och “det går ju inte” säger barnet och försökte igen, men 

lyckas inte den andra gången heller. Hon uttryckte att det var roligt att gå upp där. En 

tolkning var att barnen tyckte att det var spännande att testa sig fram och se om de 

lyckades. Några av barnen testade att gå upp för rutschkanan. Det var något som vi 

uppfattade var svårt för en treåring, då det krävs ett samarbete mellan både arm- och 

benstyrka samtidigt som de inte ska glida ner igen samt att ha en bra balans. 

 
7.1.2 Stora rutschkanan på kullen 

Ett barn berättade att de antingen kunde gå upp för kullen eller gå upp för trappan på 

kullen för att komma upp till rutschkanan (bilaga 4:2). Ett annat barn berättade att ”man 

måste springa fort” för att komma upp.  
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Några av barnen som gick eller sprang upp för kullen fick ta stöd i rutschkanan för att 

orka ta sig upp för kullen. Det uppfattades som barnen tyckte det var svårt, speciellt när 

vissa av barnen gled ner för kullen, men inte gav upp utan försökte ta sig upp igen för 

de ville komma upp, och åka ner. Bortsett från ett barn som valde att gå bort till trappan 

istället, efter att ha glidit ner. En tolkning var att barnet var ivrigt att få komma upp och 

visa oss hur hon åkte ner för rutschkanan och därför inte hade tid just då, att ta sig upp 

igen för själva kullen. 

 

Barnens tankar såg lite olika ut om rutschkanan, vissa tyckte om den, medan andra inte 

gjorde det. Ett barn sa: “Rutschkanan, de é läskigt och brant” när detta barn berättade 

detta för oss tolkar vi honom som rädd och när han erbjöds åka ner sa han nej och gick 

ner från kullen. En tolkning var att detta barn hade en rädsla för rutschkanan, men att 

det inte riktigt gick att ta på känslan, för när han tillfrågades berättade han bara att den 

var läskig. Ett annat barn sa: “Rutschkanan é lite hal, den är lite svår”. En uppfattning 

var att det var balansen som skapade hennes oro, då det var jobbigt för henne när hon 

åkte ner för rutschkanan och balansen inte hängde med. Ett annat barn som beskrev 

rutschkanan som läskig, uppfattades tycka rutschkanan var spännande och roligt, då hon 

sa: “Den är större och lite läskig” och sedan sprang upp för att åka ner för den. 

 

Ett barn berättade efter han hade åkt, att det gick snabbt och “Jag blev lite snurrig”. 

Detta barn beskrev ändå rutschkanan som något roligt, men efter att ha åkt analyserade 

själva händelsen. Detta tolkas som att hans balanssinne inte hängde med när han kom 

ner för rutschkanan och landade i sanden, att det var därför han uppfattade det som 

snurrigt. Ett barn berättade att hon kunde åka på knäna, hon uppfattades benägen att få 

berätta och vilja visa att hon kunde åka på knäna. Ett annat barn berättade att “Jag kan 

åka på kanten”, han visade hur han gjorde och sa: “så gör man”. En tolkning var att 

han tyckte att det var roligt att testa sig fram och ville visa oss att han kunde åka ner på 

olika sätt. Många av barnen sa “Akta er!” när vi stod nedanför rutschkanan och när 

barnen tillfrågades varför, berättade ett barn att vi inte fick stå i vägen när de skulle åka 

ner. Ett annat barn berättade att “man måste säga till, så man inte åker på en kompis”. 

Detta var något som barnen även nämnde vid lilla ruschkanan. 

 
7.1.3 Gungorna 

Vid gungorna (bilaga 4:3) tolkade vi att barnen beskrev platsen tydligt. “Här är 

gungorna”, “Här gungar man” och pekade på en gunga. De var även väldigt tydliga i 

hur själva gungandet gick till. “Man sitter här och gungar” och “Man gör såhär, tar 

fart, fram och tillbaka”. Barnet vid det sistnämnda citatet berättade hur själva 

gungandet gick till, samtidigt som hon lutade sig bakåt och framåt med överkroppen på 

gungan. Flera barn uttryckte att det var roligt att gunga. “Jag tycker om att gunga”, 

“Det är kul att gunga”. Två barn berättade att “Gunga är inte svårt för mig”.  

Några andra berättade att det var svårt, då det var komplicerat att komma upp på 

gungan. “Jag kan inte komma upp”, “Jag måste ha hjälp”. En tolkning var att barnen 

inte tyckte det var svårt eller jobbigt att be om hjälp, utan mer som en självklarhet att de 

skulle få hjälp.  

 

Barnen uppfattades vara bra på att beskriva och visa hur vi skulle hjälpa dem att komma 

upp på gungan, då en tolkning var att gungorna satt högt upp och barnen var för korta 

för att med kraft ta sig upp själva. “Håll i här” sa ett barn och pekade på kedjorna som 

gungan satt fast i. Sedan klättrade de upp på gungan, där vissa barn, ville ha hjälp att få 

“start fart”.  
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Ett barn som inte kom upp på gungan själv sa “Jag ska bara hämta en såndär” och 

pekade på en kabelrulle som hon ställde bakom gungan och klättrade upp på, för att 

sedan klättra upp på gungan. ”Jag kan ta fart själv” sa ett barn som hade kommit upp 

på gungan. En tolkning av detta var att barnet kändes stolt och glad över att kunna ta 

fart själv. Överlag tolkades barnen som positiva till gungorna. Barnen tolkades bli 

frustrerade när de inte klarade av att komma upp själva på gungan, men uppfattades som 

att de inte brydde sig om att be om hjälp. Barnen som inte lärt sig själva gung-rörelsen 

än, uppfattades som frustrerade över att det inte gungade när de försökte.  

 
7.1.4 Klätterställningen 

Flera barn beskrev platsen som en klätterställning “Här är klätterställningen”, “Här 

kan man klättra upp och stå” och pekade på den cirkelformade plattformen “Jag kan 

klättra över här”, på plattformen fanns en “vägg” som barnet klättrade över. På andra 

sidan väggen fanns en liten bit av plattformen kvar, där barnet sedan hoppade ner ifrån 

(bilaga 4:4). I och med att det inte fanns något som liknade en klätterställning på 

förskolegården, var en tolkning att detta var det närmsta de kom en klätterställning, då 

de kunde klättra upp på den. Ett annat barn använde plattformen till leken “Bockarna 

Bruse”, “Det är en bro där trollet bor” beskrev barnet. Eftersom de hade hört sagan om 

bockarna Bruse i samlingar, så var det något som vi tolkade att de associerar med det. 

 

Vid balansbrädan berättade några av barnen att “Man ramlar bara ner” och pekade på 

brädan som de kan gå balansgång på. Ett barn erbjöds försöka, men ville inte det, hon 

berättade bara igen att hon ramlar ner. En tolkning var att hon hade givit upp och att det 

inte var någon idé att försöka igen. Flera av barnen bad oss om hjälp för att kunna gå 

balansgång “Hjälp mig!”, “Jag behöver hjälp, håll min hand”. Barnen ville att vi 

skulle hålla dem i handen för att stödja dem när de gick över. Några av barnen tolkades 

vara väldigt duktiga och hade en bra balans då de kunde gå över utan någon hjälp eller 

stöd från oss. En del av barnen uttryckte “Jag kan gå balansgång själv”, “Man kan gå 

såhär”. Barnen tolkades som självsäkra när de uttalade sig och vi kände även en glädje 

hos barnen. 

 

Bredvid “klätterställningen” fanns en vippbräda. “Den här kan man gå på, se här” och 

pekade på vippbrädan. Vippbrädan var bredare och låg närmre marken, barnen tolkades 

som att de kände sig säkrare att gå på den. Skulle barnen inte klara av att hålla balansen 

och ramla av, blev det inte lika högt att ramla ner där, som ifrån de andra 

balansbrädorna. En tolkning var att barnen behövde känna att de var trygga och säkra 

för att kunna leka och utföra de rörelser som de behöver. 

 
7.1.5 Skogsdungen 

Skogsdungen utgjorde ett ganska stort parti av förskolans gård. Det fanns möjlighet till 

att både springa, hoppa och klättra bland både stenar och träd (bilaga 4:5). Flera barn 

berättade för oss att de tyckte om att springa och jaga varandra där “Man springer 

snabbt och jagar dem” och kallade det för “Jagarlekar”. Barnen berättade att det fanns 

massor med träd och pinnar. “I skogen får man leka med pinnarna”. Barnen beskrev 

många lekar med pinnarna, bland annat blåsa löv när de lekte lövblåsare, att det var 

svärd då de lekte pirater och pistoler när de lekte tjuv och polis. En tolkning var att 

barnen hade en livlig fantasi. Många av barnen berättade att de enbart fick leka med 

pinnarna i skogen, barnen tillfrågades varför de bara fick leka med pinnarna i skogen, 

berättade de att “fröken säger det”. En uppfattning av detta var att det var en 

ordningsregel på förskolan, men som barnen inte blivit tilldelade varför den fanns, då 

barnen inte kunde ge oss svar på det.  
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Ett barn berättade att de kunde “Klättra i träd” medan ett annat tyckte att det var 

“roligt att klättra i träd”. En tolkning var att båda barnen gillade att klättra i träd, då de 

såg glada ut när de berättade för oss. “Det finns många stenar här”, “Man kan hoppa” 

och “Man kan åka på stenarna”. Flera av barnen uttryckte att de brukade leka 

kurragömma när de var i skogen “Jag brukar gömma mig här” och pekade bland 

träden, “Här finns det kojor” och visade två lakan som var uppsatta mellan tre träd, 

“Man kan gömma sig där” och “Vi leker smygalekar här”. En tolkning var att barnen 

tyckte att det var roligt och spännande att vistas där, då de verkade vara flera stycken 

som lekte tillsammans med varandra. En uppfattning var att barnen kände en trygghet i 

att vara i skogsdungen och tyckte om att befinna sig där. En tolkning var att det var en 

friare plats där barnen kunde leka mycket olika lekar som var bra för deras motoriska 

utveckling. Det var en plats där alla barn kunde vara och alla klarade av att göra något, 

även om något barn tyckte att det var lite läskigt att klättra i ett träd, så kunde detta barn 

istället hoppa mellan stenar eller springa fritt i området. Vi tolkade det som att naturen 

kom nära inpå barnen, när det fanns en sådan miljö på förskolan, istället för att planera 

att gå till skogen, kan de lättare gå dit. 

 
7.1.6 Bollplanen 

Här hade barnen möjlighet att utföra olika bollsporter, på ett hårt och plant underlag. På 

denna förskola bestod denna yta av plattor (bilaga 4:6). Flera av barnen berättade att de 

brukade spela bandy och fotboll när de befann sig där. “Man kan spela bandy och 

fotboll här”. Ett barn berättade att målen fanns inlåsta i ett förråd i närheten “Där finns 

målen” och pekade på förrådet. “Här finns bollarna” påpekade ett annat barn och 

pekade på förrådet. Det fanns material lättillgängligt så att barnen kunde utföra den 

aktivitet som de ville göra där. Ett barn sa: “Jag behöver ha en bandyboll och en 

klubba”. Barnen berättade att de hade möjlighet att själva hämta materialet och 

pedagogerna ställde fram målen om barnen vill ha dem. Ett barn uttryckte sig: “Å spela 

bandy är roligast” och “Jag spelar med kompisarna”. Ett annat barn berättade “Man 

kan spela fotboll här, de é kul”.  

 

Först när barnen visade oss planen tolkades det som att barnen ville spela bandy och 

sedan fotboll, varför de flesta barnen gjorde på detta sätt vet vi inte. Det framkom inte 

heller något tydligt svar från barnen när de tillfrågades. En tolkning var att de tyckte det 

var roligare när de fick ha ett extra redskap, som klubban. Barnen som lyckades göra 

mål, uppfattades hoppa av glädje.  

 

Det fanns även en basketkorg uppsatt på den ena kortsidan av planen, så det fanns även 

möjlighet att spela basket och även att det fanns basketbollar i förrådet. En tolkning var 

att korgen satt lite för högt upp för att treåringarna ska kunna spela det. Detta kunde 

vara en anledning till att ingen av barnen nämnde det för oss eller att de inte blivit 

erbjudna det ännu. 

 
7.1.7 Det barnen saknade 

“Att ha något att klättra i”. Barnet berättade för oss att det fanns en stor klätterställning 

nära förskolan som hon tyckte om att vara vid, men att de inte fick vara där ofta eller 

när de ville. Hon tillfrågades varför hon ville ha en klätterställning, svarade hon “För 

jag vill det”. Vi tolkade att detta var något som hon saknade på förskolegården. 

Ytterligare en anledning kan ha varit att hon inte kunde ta sig till den närliggande 

klätterställningen när hon ville, som hon påpekade. 
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“Jag vill ha en studsmatta”, uttryckte ett barn, även två barn till talar om att de ville ha 

en studsmatta. Ett barn berättade att “Min kompis har studsmatta, som jag studsar”, 

“Jag har studsmatta hemma, men inte på förskolan” sa ett annat barn. Barnens 

motivation var att: “Det är kul”, “Studsa är roligt”. En tolkning var att barnen ville 

studsa mer, men för de som inte hade tillgång till en studsmatta hemma uppfattades mer 

angelägna att få en på förskolan. 

 

“En rutschkana som man kan åka på kanten” uttryckte sig ett barn. Han visade för oss 

hur han kunde åka ner för den stora rutschkanan på ena kanten om rutschkanan. Han 

tillfrågades varför han behövde ha en rutschkana till, när han kunde åka på kanten på 

den stora och får svaret “Man ska bara åka ner på kanten”. En tolkning var att pojken 

skulle vilja att det fanns ett räcke av något slag, där det skulle finnas möjlighet att kunna 

glida ner på och att det inte är just en rutschkana i sig som han saknade. 

 

Ett barn berättade att hon ville ha “En stor gunga. På lekplatsen finns den”. Vi visade 

en bild från Google (googlade “kompisgunga”) på det vi trodde barnet menade och fick 

svaret “Ja, en sån”. Barnet tillfrågades varför hon ville ha en kompisgunga och fick 

svaret att “Man kan sitta många” samt “Man kan ligga i den och gunga”. En tolkning 

var att barnet ville kunna gunga med flera stycken på en och samma gunga, då gungorna 

ser ut som de gör på den här på förskolegården, kan barnen bara gunga en och en.  

 

 

7.2 Motoriska färdigheter som barnen tränar på utegården  
 
7.2.1 Lilla rutschkanan på ställningen (bilaga 4:1) 

De första motoriska rörelser som sågs var gång och balans, när barnen skulle ta sig upp 

för trappan. Sättet barnen valde att ta sig upp för trappan var lite olika, vissa barn tog 

den ena foten på ett trappsteg och sen den andra på trappsteget ovanför. De andra 

barnen tog ett trappsteg i taget med båda fötterna. En tolkning var att barnen var i olika 

steg i sin utveckling eller att barnen ville testa sig fram på olika sätt. Alla barn som 

observerades tog stöd av räcket på väg uppför trappan, vissa använde båda sidorna och 

vissa enbart en sida. Av de barn som tog stöd av en sida, var det ett barn som i sidled 

tog sig upp för trappan. En tolkning var att barnen som tog stöd av räcket gjorde det 

som en säkerhet för att upprätthålla balansen. De barn som i sidled tog sig upp för 

trappan uppfattades vara osäkra på sin balans.  

 

Vissa barn som skulle åka ner för rutschkanan tog även stöd i stången som satt ovanför 

rutschkanans början när de skulle sätta sig på rutschkanan, medan andra barn hängde 

med armarna i den. Det uppfattades som att alla barn använde den som stöd för att sätta 

sig, men att vissa även upptäckte att de kunde hänga i stången med. Uppe på det övre 

planet, innan rutschkanan fanns även vad barnen kallade en utkiksplats, som bestod av 

en halvcirkel med räcke, som tre barn visade att de kunde stödja sig på. Barnen hade 

armarna på andra sidan om räcket som de stod på, detta tolkades som att barnen gjorde 

för att vila benen lite.  

 

I övrigt när det gällde de motoriska rörelserna gå och springa, gjorde barnen det när de 

lekte olika lekar runt ställningen och på den nedre planet på ställningen. Från det nedre 

planet på ställningen, som var ett trappsteg högt från marknivå hoppade många av 

barnen ner. Istället för att gå ner som några enstaka barn gjorde samt att ett barn tog stöd 

av en pelare när han skulle gå ner. Detta uppfattades som att barnen gjorde för att det 

var en lagom höjd att hoppa från för en treåring.  



  
 

21 

På det nedre planet fanns även en bänkskiva som barnen klättrade över, de klättrade 

även över de andra två sidorna/väggarna runt detta plan. En tolkning var att barnen 

gjorde detta för att det var kul samt att det var en variation att gå upp till denna plats 

från den sidan som var öppen. Barnen som åkte ner från rutschkanan tränade främst 

balansen. Vissa av barnen stödde sig även mot kanten av rutschkanan när de åkte ner, 

vilket uppfattades som att barnen gjorde för att upprätthålla balansen. 

 
7.2.2 Stora rutschkanan på kullen (bilaga 4:2) 

Barnen gick upp för kullen samt även upp för trappan. En tolkning vara att många av 

barnen föredrog att ta sig upp för kullen på egen hand, utan hjälp av trappan. Några av 

dessa barn gick upp precis bredvid rutschkanan och tog samtidigt stöd av rutschkanan 

genom att hålla i den eller lutade sig mot den, samtidigt som de gick upp för kullen. 

Balansen tränades då barnen gick upp för kullen, då det gällde för barnen att hitta 

balansen i kroppen när de enbart fick stödja sig på ett ben i taget, när de gick uppför 

kullen. En uppfattning var att vissa barn blev frustrerade när de ansträngde sig för att ta 

sig upp och samtidigt hitta balansen. Vissa av barnen sprang upp och ner för kullen, 

vilket uppfattades vara ett tecken på att de hade en bra balans. Två av barnen hade lite 

svårt att springa upp för kullen, vi såg hur de fick anstränga sig för att komma upp.  

 

Några av de barn som sprang uppför kullen bredvid rutschkanan, fick ta stöd av kanten 

på rutschkanan för att inte trilla bakåt. Det var något enstaka barn som gled bakåt ner 

för kullen, men när de barnen fick fotfäste igen, fortsatte de att gå upp men tog då stöd 

av rutschkanans kant. Samtliga barn som sprang ner, syntes glädje och lycka hos, över 

att det gick så fort ner för kullen. Balansen tränades även när barnen åkte ner för 

rutschkanan, då de skulle kunna upprätthålla sin kropp när de samtidigt var i rörelse, när 

de åkte ner för rutschkanan. Detta gällde även för de barn som åkte ner baklänges på 

kanten.  

 

Barnen som åkte ner för rutschkanan, uppfattades några tycka att det var spännande och 

några uppfattades mer rädda. Några av barnen hängde med båda händerna i stången 

innan de åkte ner, som ursprungligen var till för att barnen skulle kunna hålla sig i som 

stöd för att sätta sig på rumpan och sedan åka ner. De barn som hängde i stången kunde 

hålla upp sin kropp utan att ta stöd av fötterna eller benen i rutschkanan, när de skulle 

sätta sig på rumpan och åka ner. Barnen som höll sig i stången gungade samtidigt fram 

och tillbaka. Barnen tolkades vara stolta och glada när de klarade av att hänga i stången. 

Ett barn satt även på benen när hon åkte ner, hon fick dock ta stöd av kanten på 

rutschkanan. Detta uppfattades bero på att hon hade svårare att hitta balansen när hon 

skulle åka ner. 

 
7.2.3 Gungorna (bilaga 4:3) 

Flera av barnen hade svårt att komma upp på gungorna, då de var ganska höga och 

själva gungan var platt. Barnen försökte klättra upp för gungan och stod till en början på 

marken samt höll båda händerna i kedjorna. De stod med ett ben på marken och det 

andra benet böjt med knäet uppe på gungan för att försöka dra sig upp med hjälp av 

armarna. En tolkning till att det var svårt för barnen att komma upp på gungan var tiden 

på året, då de hade mycket kläder som gjorde att det blev otympligt för dem att komma 

upp och att gungorna även var lite hala. 

 

En del av barnen bad om hjälp och fick hjälp av oss, då vi höll i gungan samtidigt som 

de försökte klättra upp och kunde då stödja sig mot gungan på ett annat sätt för att 

lättare komma upp.  
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Ett utav barnen gick och hämtade “kabelrullen” och satte den under gungan och 

lyckades tack vare det. En tolkning var att barnet tog “kabelrullen” för att nå upp till 

gungan, då barnet var för korta för att nå upp eller att gungorna var för hög upp. 

Urgröpningarna i sanden under gungorna uppfattades ha betydelse för att barnen inte 

nådde upp, om sanden hade varit plan under gungorna, hade det givit en bättre 

förutsättning för barnen. Anledningen till detta var att ett barn valde att hänga i gungans 

kedjor med båda händerna, två andra barn valde att hänga i själva gungan och samtidigt 

ta fart, istället för att klättra upp och sätta sig på gungan. De barn som tog sig upp på 

gungan behövde veta hur mycket anpassad kraft de var i behov av och om de hade kraft 

eller inte, för att lyckas komma upp.  

 

Vid en situation var det ett barn som hade stora svårigheter att ta sig upp på grund av 

klädsel, barnets längd och gungans höjd till marknivå. Hon uppfattades som en kämpe, 

då hon försökte om och om igen. Genom att dra sig upp med armarna och hålla sig i 

kedjorna och försökte hon lägga benet över gungan, men lyckades inte. Hon uppfattades 

lite ledsen, men gick och hämtade “kabelrullen” som då löste hennes problem. De barn 

som kom upp och kunde ta fart själva, gällde det att använda sig av anpassad kraft för 

att veta hur mycket de skulle ta i med kroppen för att orka ta fart. Detta var en fas som 

vi tolkade att många av barnen kämpade med, men av de som klarade av detta själva 

syntes en glädje hos. Barnen som inte ville gunga mer hoppade av gungan, antingen i 

farten eller när gungan var stillastående. 

7.2.4 Klätterställningen (bilaga 4:4) 

Vid klätterställningen tränade barnen främst balansen. Barnen gick på olika sätt över 

balansbrädorna samt vippbrädan. En del av barnen gick på vippbrädan medan några 

sprang. Balansbrädorna uppfattades som svårare för barnen att gå på då de var smalare 

och satt lite högre upp över marken, än vippbrädan. 

 

Barnen kunde utan problem gå eller springa över vippbrädan, men vid balansbrädorna 

ville de flesta barnen stödja sig mot en vuxen, i form av att hålla i handen för att komma 

över. De barn som inte tog stöd av en vuxen över balansbrädorna, tolkades flaxa mycket 

med armarna och lutade hela kroppen framåt och bakåt. Detta uppfattades som ett behov 

för barnen, att hitta balansen. Vissa av barnen höll däremot ut sina armar när de gick 

över, som tolkades vara för att få en bättre balans.  

 

Vid balansbrädorna tog sig barnen över på olika sätt, några av barnen gick balansgång i 

sidled, andra bredbent med en fot på vardera bräda, när brädorna låg parallellt med 

varandra, andra tog en fot framför den andra. En tolkning var att barnens förmåga att ta 

sig över balansbrädorna påverkades av var de befann sig i sin balansutveckling. Sätten 

de tog sig över på, tolkades barnen som nyfikna att testa och prova olika sätt att ta sig 

över balansbrädorna. Barnen använde även den här ställningen till att klättra i. Det fanns 

en “rygg” på ställningen som flera av barnen valde att klättra över och sedan hoppa ner 

ifrån. Några av barnen hängde även i den så kallade “ryggen” med båda händerna innan 

de ställde sig på plattformen igen och hoppade ner i sanden. Detta mönster av rörelser 

såg vi hos fler barn. En tolkning var att barnen antingen lekt detta i någon form eller 

haft det som någon form av övning. Vissa av barnen kröp även under klätterställningen, 

detta uppfattar vi som att de vill gömma sig. 

 
7.2.5  Skogsdungen (bilaga 4:5) 

I skogsdungen använde sig barnen av flera olika motoriska rörelser.  
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Barnen gick, sprang och balanserade omkring i det här partiet av förskolegården, både 

när de lekte de så kallade “smygalekarna” och när de sprang och lekte ”ta fatt”. Några 

av barnen ramlade omkull när de sprang, detta tolkas ha att göra med att det är en ojämn 

yta med mycket stenar och rötter. Den ojämna marken bidrar till att barnen får träna sin 

balans omedvetet och barnen har en möjlighet att utveckla flera motoriska färdigheter 

då de gick, sprang, klättrade och hoppade. 

 

I och med att barnen även stod och balanserade på stenar och hoppade/gick mellan flera 

olika, syntes en tydlig motorisk träning på eget initiativ från barnens sida. En tolkning 

var att barnen ville utsätta sin balans för rubbning för att stärka den, barnen uppfattades 

som väldigt glädjefulla när de gick och hoppade mellan stenarna. De stod mestadels på 

två ben, men det förekom även att något barn försökte stå på ett ben och balansera på 

stenarna. Det var något som uppfattades som väldigt svårt band barnen och återigen att 

de ville träna och utvecklas. De barn som stod på ett ben tolkades som väldigt vingliga, 

då de hade svårt att hitta balansen. Barnen tog ibland även stöd mot träden runt om för 

att upprätthålla balansen. Vid de delar av skogen där det fanns mycket stensamlingar tog 

barnen stöd mot stenarna de klättrade upp mot. En tolkning var att barnen behövde 

stödja sig för att samtidigt kunna se sig omkring var nästa steg skulle vara. 

 

Barnen lekte med pinnarna i skogen och när de kastade iväg dem använde sig av 

anpassad kraft. De fick då öva och känna efter hur mycket de skulle ta i för att få pinnen 

framåt eller bakåt när de kastade. En tolkning var att barnen tyckte detta var svårt, då de 

suckade och vissa även uppfattades lite arga när de inte fick pinnen dit de ville. Detta 

kan bero på hur stor pinnen var och vad den vägde då barnen hela tiden måste tänka på 

hur mycket de ska ta i, i förhållande till pinnens vikt och storlek. Öga-hand och kasta-

rörelsen använde barnen också när de kastade pinnarna. Då handen måste samarbeta när 

de ska kasta den dit man tittar. Barnen sparkade även iväg mindre stenar och fick även 

där använda anpassad kraft.  

 

Barnen klättrade mycket, både upp och ner i träden och bland de stora stenarna. De barn 

som inte klättrade ner, hasade ner istället, främst från stenarna. En tolkning var att 

barnen kunde relatera detta till rutschkanan, att åka ner och koppla samman 

erfarenheterna samt att de kunde känna att det var för högt att hoppa ifrån. Barnen som 

klättrade i träd använde sig av att stödja, då de kunde stå eller luta sig mot en gren. De 

använde sig av grenarna i träden när de hängde och det uppfattades som att barnen 

orkade hålla uppe sin kropp ganska länge innan de släppte taget och kom ner på marken 

igen. 

7.2.6 Bollplanen (bilaga 4:6) 

På bollplanen gick främst barnen när de spelade, det förekom även att de sprang men 

inte lika mycket som de gick. De gick mer när de spelade bandy och sprang mer när de 

spelade fotboll. Varför barnen gick mer när de spelade bandy, uppfattades var på grund 

av att det var svårare för barnen att träffa bollen med klubban än om de skulle springa. 

Av den orsaken att de inte enbart använde öga/hand-koordinationen, när de skulle titta 

var bollen var och träffa den med klubban, utan också att de hade en bandyklubba i 

händerna och skulle tänka på hur de höll i den. De barnen som sprang, när de spelade 

bandy stannade upp och uppfattades då, som att de tänkte på hur de höll klubban innan 

de skulle springa. Barnen använde sig av anpassad kraft när de skulle skjuta iväg bollen, 

då de var tvungna känna efter hur mycket de skulle ta i för att få bollen dit de ville. En 

tolkning var att barnen ofta tog i för hårt när de sköt på bollen, då de missade målet till 

exempel. 
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Vid fotbollsspelande var det öga/fot-koordination som förekom när barnen sparkade 

iväg bollen, men även när de försökte ta emot eller dämpa bollen när de fick en 

passning. Barnen tolkades ha det lättare att skjuta iväg bollen än att ta emot den, då 

barnen upplevdes tycka att det var lättare att skjuta på bollen när den var stilla, än när 

den var i rullning. Även vid fotbollsspelande behövde barnen tänka på den anpassade 

kraften, hur mycket de skulle ta i när de sparkade iväg, för att göra mål eller få bollen 

dit de ville. Det uppfattades som en svårighet för barnen, då de ofta tog i för lite, men 

sprang till bollen för att sedan kunna sparka den en gång till. Vi såg även att barnen, när 

de spelade fotboll stödde sig på ett ben när de skulle skjuta iväg bollen med ena foten 

samt att även balansen tränades i det moment.  

 

 

7.3 Sammanfattning 
 

Forskningsfrågorna har besvarats genom att barnen delgivit oss vad de tycker, tänker 

och kan göra på förskolegården, där vi har analyserat barnen utifrån ett barns 

perspektiv. 

 

Barnen förknippade flera av platserna med en saga som de tidigare hade läst 

tillsammans samt lekar som de brukar leka, som t.ex. tjuv och polis. Det var vissa 

redskap som föreställde något annat, vilket visade på att barnen hade en god fantasi och 

inlevelse när de berättade för oss. De kunde i många fall berätta för oss väldigt ingående 

hur de skulle göra för att ta sig upp, exempelvis hur de skulle göra när de skulle ta sig 

upp för gungan. De visste även att det fanns hjälpmedel att ta fram för att lättare komma 

upp och de hade inga svårigheter med att be oss om hjälp. Barnen tolkades tycka om sin 

förskolegård och det var bara ett fåtal saker som några utav barnen saknade.  

 

Barnen gick, sprang och använde sin balans vid alla platser som beskrivits. Dessa 

rörelser var svåra att undgå överlag för barnen, då det var dessa rörelse barnen var mest 

utvecklade i. Många av barnen tolkades vilja testa sina förmågor i de olika rörelserna, 

mestadels balansen vid de platser som beskrivits. Bollspelsplatsen gav störst 

förutsättningar för kasta/fånga, sparka/dämpa, öga/hand och öga/fot, men vissa av dessa 

rörelser kunde även ses i skogen. Barnens största utmaning var att anpassa kraften efter 

föremålets tyngd. 
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8 Diskussion 
I detta avsnitt för vi en diskussion om metodvalet, som följs av en diskussion om 

resultatet och som avslutas med förslag på framtida forskning samt pedagogiska 

implikationer.  

 

 

8.1 Metoddiskussion  
I den tidigare forskningen nämner bland annat Grahn (1997) sambandet mellan hur 

förskolans utemiljöer ser ut, vad barnen gör utomhus samt deras utveckling. Den 

förskola som besöktes var känd för sin variationsrika utegård, där det fanns gott om 

utrymme för alla barn och det finns goda förutsättningar för barnen att utföra motoriska 

rörelser. Flera forskare har funnit att barn som ges förutsättning att utföra motoriska 

rörelser förbättrar motoriken (Ericsson, 2003; Williams m.fl., 2008; Iilvinen & 

Sääkslahti 2014; Sturza, 2015; Toumpaniari, Loyens, Mavilidi & Paas, 2015). 

Vi valde en målgrupp som endast var tre år gamla för det fanns ett kunskapsglapp 

gällande den motoriska utvecklingen. En femåring hade troligtvis pratat mer och kunnat 

berätta mer ingående, vilket troligtvis hade givit oss mer empiri att jobba med. Det var 

anledningen till att vi intervjuade 10 barn i stället för färre, för det kunde vara svårt att 

få mindre barn att berätta så pass mycket så att vi skulle kunna få ett resultat. En del av 

barnen uttryckte sig mer än andra, då vissa barn var tysta, medan andra berättade 

mycket och väldigt detaljrikt för oss.  

 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur barnen beskriver sin förskolegård 

samt vad de tränar för motoriska färdigheter. Barnen berättade vad de helst gjorde när 

de var utomhus och lekte. Några barn hade synpunkter på vad de saknade på gården och 

alla barn var överens om att det inte var något som var tråkigt att göra. Det fanns 

mycket studier kring hur forskare och pedagoger tycker att gården ska se ut. Det finns 

inget som säger hur det ska se ut utifrån barns perspektiv och där upplevs ett 

kunskapsglapp finnas. Barnen ska idag, enligt läroplanen få vara med och påverka sin 

situation i förskolan. Detta anser vi att vår studie kan tillföra. 

 

En viktig aspekt med studien är att barnen enbart är tre år gamla, därför har inga 

bedömningar gjorts av barnen. Ellneby (2007) påpekar att den grovmotoriska 

utvecklingen pågår tills barnen är sju år gamla. Det sker i olika stadier och barnen 

utvecklas i olika takt (Grindberg & Jagtøien, 2000). Ericsson (2005); Jagtøin m.fl. 

(2002) menar att det sker under hela livet. Det fanns en relation mellan platserna och 

lekarna, där vissa lekar återkom till olika platser. Till exempel vid rutschkanan med 

ställning, beskrev barnen trappan upp som en bro och även vid klätterställningen, att 

balansbrädorna var en bro, där de kunde leka bockarna bruse. Leken tjuv och polis 

återkommer också vid flera platser, då de i skogen beskrev pinnarna som pistoler och 

ställningens nedre plan som fängelse. Barnen kunde även använda en och samma plats 

till olika lekar. Detta kan kopplas till Kylin och Liebergs (2001) studie, att barnen 

beskrev platser utifrån vad de kunde göra på platsen. Kylin och Liebergs (2001) tar även 

upp i sin studie att barn var mer detaljerade i sina beskrivningar. Detta kunde ses när 

barnen var vid gungorna, då uppfattades barnen beskriva själva gungandet väldigt 

detaljerat.  
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Barnen beskrev också väldigt utförligt hur vi skulle hjälpa till att hålla i gungan, rent 

fysiskt. Detta gjorde inte barnen direkt vid till exempel rutschkanan, då det kanske var 

mer en självklarhet för barnen hur de tog sig ner och att gungandet var mer avancerat. 

Eller att barnen inte tyckte att det går att beskriva mer utförligt, då det “bara” var att åka 

ner. Vid bollplanen beskriver inte barnen vad eller hur de gör där, utan berättar istället 

var materialet finns och vad de behöver för att kunna utöva de olika sporterna. Det kan 

ha att göra med att platsen var bestämda för bollsporter men att barnen måste hämta 

materialet för att kunna utföra aktiviteten, till skillnad mot de andra platserna där 

materialet redan finns på plats om det så var träd, gungor eller rutschkanor.  

  

Robinsons (2011) studie påvisar att det finns en koppling mellan barns uppfattning av 

vad de klarar av och vad de faktiskt klarade av. Detta kunde vi se ett samband med i vår 

studie, att barnen bad om hjälp vid gungorna och klätterställningen när de inte klarade 

av det själva. Barnen kunde då vid klätterställningen be om hjälp utan att de kände sig 

dåliga, för att de inte än klarade av det på egen hand, som tolkades som positivt hos 

barnen.  

 

Förskolans utegård vi besökte hade stora variationer, då den var stor och bestod av flera 

olika miljöer. Alla miljöer som fanns beskrevs inte, men som tidigare nämnts fanns det 

möjlighet för barnen att träna på flera av sina motoriska färdigheter, vilket är viktigt för 

barnens utveckling och lärande. Det kan kopplas till vad Ericsson (2003); Williams 

m.fl. (2008); Iilvinen och Sääkslahti (2014); Sturza, (2015); Toumpaniari m.fl. (2015) 

säger i sina studier där alla är enade om att motoriska rörelser är viktiga för barnens 

utveckling både fysiskt och psykiskt. Petersson (2004) skriver fram vikten av att ha en 

stimulerande och variationsrik utegård för att kunna ge barnen möjligheten till att 

utvecklas motoriskt. Hon menar att en gård som är uppdelad i olika miljöer, kan bidra 

till något som passar och var intressant för alla barn. Barnen berättade för oss att det inte 

fanns något som var tråkigt med deras gård och det tror vi hade att göra med att det 

fanns något som passar alla barn, såsom skogen, gungor, rutschkanor och så vidare. 

Söderströms (2013) studie visar att barn som har förskolor med stor utomhusgård med 

öppna ytor, terräng, buskar och träd får en bättre hälsa. Förskolegårdens storlek har även 

betydelse för fysisk aktivitet (Lindholm,1995; Pagels & Raustorp, 2013; True m.fl., 

2017). I Pagels och Raustorp (2013) studie belyser de att barn som har en utegård som 

har stor yta per antal barn rör sig mer, än de som inte har. Detta kan vi se ett samband i 

till studien, då barnen i observationerna sprang och gick mycket, en anledning kan vara 

att barnen gjorde det för att de hade möjligheten. 

 

Enligt Johansson (2003) kan vi vuxna aldrig inta ett barns perspektiv fullt ut, men 

situationen kan alltid tolkas genom det som barnen säger samt genom gester och 

kroppsspråk. Det är något som framkommer i båda våra frågeställningar, då det är det vi 

har belyst i analysen. Johansson (2003) skriver även att vi ska ha ett samspel med 

barnen samt sätta oss in i deras situation för att kunna inta ett barns perspektiv. Detta 

upplevde vi var lättare att inta vid den första frågeställningen, då barnen både verbalt 

och icke verbalt delgav oss information. Vid den andra frågeställningen talade enbart 

observationerna om vad barnen hade gjort, men för att kunna analysera resultatet från 

frågeställning två, togs hänsyn till det barnen verbalt och kroppsligt sa, för att inta ett 

barns perspektiv.     

 

8.3 Förslag på framtida forskning  
Efter att ha genomfört studien, hade ett förslag varit att intervjua och observera äldre 

barn i stället, då vi tror att resultatet skulle sett annorlunda ut.  
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De barnen skulle dels vara mer motoriskt utvecklade än vad treåringar är och skulle 

kunna berätta mer för oss. Framtida forskning skulle även kunna jämföra flera förskolor 

med varandra för att se hur deras utomhusmiljöer ser ut och vad barnen gör där.  

Vi hoppas att den här studien kan bidra till att pedagogerna som arbetar inom förskolan 

tillsammans med barnen kan reflektera över utegårdens miljö och att barnen får vara 

med och påverka utseendet. Samspelet mellan pedagog och barn när de är utomhus 

skulle också vara intressant att observera för att se hur pedagogerna arbetar med barns 

motorik, om det är en medveten eller omedveten handling.  

 

 

8.4 Pedagogiska implikationer 
Studien kan bidra till att pedagogerna arbetar aktivt med motorik i förskolan genom att 

använda förskolans utomhusmiljö. Pedagoger kan med små medel använda sig av det 

som finns runt om dem i miljön och det behöver inte vara planerade utflykter som ska 

stimulera barns motorik. Genom att vara en närvarande pedagog, lyssna på barnen och 

se saker utifrån barnens perspektiv, är pedagogen en central del och kan på så sätt se var 

barnet befinner sig i sin motoriska utveckling. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 
 

  
 

Anhållan om samtycke för att Ert barn får delta i en barnintervju och observation inom 

ramen för vår C-uppsats om barns motoriska utveckling vid Linnéuniversitetet.  

Till vårdnadshavare för___________________________________________  

Hej!  

Våra namn är XXX och XXX och vi utbildar oss till lärare i förskola (förskollärare) vid 

Linnéuniversitet. Vi skriver vår C-uppsats, som handlar om barns motoriska utveckling. 

Våra intervjufrågor kommer att handla om hur barnen tycker att förskolans utegård är 

utformad. 

Dessa frågor kommer att ställas till barnen enskilt. Vi kommer då att spela in intervjun 

för att kunna analysera och bearbeta filmklippen, där vi kommer granska vad barnen 

tränar för motoriska färdigheter och vilka redskap de använder. Filmerna kommer sedan 

att raderas.   

Vårt arbete kommer att redovisas muntligt för en grupp studenter och lärare. Vi kommer 

att följa de forskningsetiska principer som gäller, vilket innebär att en avidentifiering av 

barnens och förskolan namn kommer att ske. Eventuella namn under redovisningen 

kommer att vara påhittade.  

Vad vi behöver från Er är att Ni som barnets vårdnadshavare ger ert samtycke och 

skriver under detta brev och så snart som möjligt lämnar det på förskolan. Ansvarig 

förskollärare kan sedan vidarebefordra detta till mig.  

Samtycke för _________________________________________________  

☐ Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

☐ Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen  

Datum: _______________________________ 

____________________________  _________________________ 

Vårdnadshavares underskrift   Vårdnadshavares underskrift



  
 

II 

  

Har Ni ytterligare frågor ber vi Er kontakta oss på nedanstående e-post adress eller 

telefonnummer.  

Med vänliga hälsningar!  

Studentens namn: XXX    Studentens namn: XXX 

 

e-post adress: XXX    e-post adress: XXX 

 

mobil: XXX      mobil: XXX 

  



  
 

III 

Bilaga 2 Observationsschema 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Gå  

Springa  

Hoppa  

Klättra  

Sparka/dämpa  

Kasta/fånga  

Balans  

Stödja  

Hänga  

Öga/hand  

Öga/fot  

Anpassad kraft  

Gå  

Springa  

Hoppa  

Klättra  

Sparka/dämpa  

Kasta/fånga  

Balans  

Stödja  

Hänga  

Öga/hand  

Öga/fot  

Anpassad kraft  

Gå  

Springa  

Hoppa  

Klättra  

Sparka/dämpa  

Kasta/fånga  

Balans  

Stödja  

Hänga  

Öga/hand  

Öga/fot  

Anpassad kraft  

Gå  

Springa  

Hoppa  

Klättra  

Sparka/dämpa  

Kasta/fånga  

Balans  

Stödja  

Hänga  

Öga/hand  

Öga/fot  

Anpassad kraft  



  
 

IV 

Bilaga 3 Intervjufrågor 
1. Berätta vad du tycker om att göra när du är ute på gården. 

a. Varför? 

b. Vad kan du göra där? 

 

2. Vad är roligast på gården? 

a. Varför? 

b. Vad kan du göra där? 

 

3. Vad är tråkigt på förskolegården? 

a. Varför? 

b. Vad kan du göra där? 

 

4. Om du fick bestämma, vad skulle du vilja ha mer på förskolegården? 

a. Varför? 

b. Vad kan du göra där? 
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Bilaga 4 Bilder 

 

4:1 Rutschkanan på ställningen 
 

4:2 Stora rutschkanan på kullen 

 

4:3 Gungorna 

 

4:4 Klätterställningen 



  
 

VI 

 

  

 

4:5 Skogsdungen 

 

4:6 Bollplanen 
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