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Sammanfattning   
Denna kvalitativa observationsstudie undersöker hur pedagoger i förskolan arbetar med att 

stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. 

Studien berör även påverkansfaktorer som främjar och/eller begränsar pedagogerna i sitt 

arbete. Observationsstudien har utförts på två olika förskolor, vars förutsättningar sett olika 

ut. Likheter och mönster de båda förskolorna emellan, relaterat till studiens syfte och 

frågeställningar, har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. De likheter och 

mönster som har framkommit presenteras som kategorier i studiens resultatdel. Dessa 

innehåller beskrivande episoder från studiens datamaterial, som synliggör kategorierna. 

Studiens resultat visar att pedagogerna använder sig av strategierna Erbjudande av 

material, Bekräftelse och uppmuntran samt Delaktighet i sitt arbete med att stötta och 

stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Resultatet visar 

även att pedagogerna främjas och begränsas av specifika faktorer i sitt arbete med detta. 

Dessa faktorer är Regler, Kroppsspråk, Materialtillgång, Barngruppens storlek samt 

Arbetslag. Föregående strategier och faktorer visar sig vara verksamma på båda 

förskolorna trots deras olika förutsättningar. 
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1. Inledning  
Förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) belyser att utomhusvistelsen i förskolan bör ge 

barn förutsättningar för lek och lärande i naturmiljö, men även i planerad miljö. Här är 

förskolegården en viktig resurs. Läroplanen tydliggör dessutom att miljön i förskolan ska 

vara så pass innehållsrik och inbjudande att förskolebarns utveckling och lärande utmanas 

och stimuleras. Skolinspektionens kvalitétsgranskning (2012) konstaterar att många 

förskolegårdar inte inspirerar barnen till lärande. Granskningen visar även att många 

förskolor inte utnyttjar förskolegårdens möjligheter till lärande för barnen. 

  

Att utöva motoriska aktiviteter är ett lärande i sig för barn. Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016b) tar upp att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (s. 9). 

  

Stöttande och stimulerande av de yngsta barnens grovmotoriska aktivitet är ett område 

som behöver uppmärksammas mer eftersom de yngsta barnens grovmotoriska utövande 

utgör grunden för hur de utvecklas och lär sig inom många andra områden (Björck-

Åkesson & Granlund, 2015). Behovet av stöd i grovmotoriska aktiviteter minskar kraftigt 

med åldern. Detta visar en studie som Jyrki Reunamo, Liisa Hakala, Leila Saros, Satu 

Lehto, Anna-Liisa Kyhälä och Juha Valtonen (2014) har utfört i Finland. 76,3 procent av 

barnen i 1-3 årsåldern ansågs vara i behov av stöd i sin grovmotoriska utveckling, medan 

endast 35,3 procent av barnen i 6-7 årsåldern ansågs behöva stöd. Ingegerd Ericsson 

(2005) refererar till undersökningar från Sverige och Danmark som visar att 10-15 procent 

av alla barn är motoriskt osäkra när det är dags att börja skolan. I förskolan börjar det 

livslånga lärandet (Wahlström, 2016), därmed är det av största vikt att stötta och stimulera 

de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter i förskolan. 

 

Då vi har funnit ytterst lite forskning om hur förskolepedagoger arbetar med att stötta och 

stimulera de yngsta barnens grovmotorik på förskolegården, utgör detta studiens 

kunskapsbidrag. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med följande studie är att analysera och diskutera pedagogernas arbete med, samt 

dess påverkansfaktorer, att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska 

utveckling och lärande på förskolegården. Följande frågeställningar tas i beaktande:  

 
-   Hur stöttar och stimulerar förskolans pedagoger de yngsta barnen i deras 

grovmotoriska aktiviteter på förskolegården? 

-   Vilka faktorer främjar och/eller begränsar pedagogen att stötta och stimulera de 

yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården? 

 

1.2 Begreppsdefinition 
De yngsta barnen - Med detta avser vi förskolebarn som är mellan 1-3 år gamla. 

 

Pedagoger -  Vi använder oss av begreppet pedagoger och syftar till alla yrkesverksamma 

i barngrupp i förskola. 

  

Förskolegården - Den avgränsade fysiska utomhusmiljön i anslutning till 

förskolebyggnaden som är avsedd för förskolans barn.  

 

Förhållningssätt - Betyder att inta en hållning gentemot ett fenomen i sin omvärld och 

relatera sig själv till det. Begreppet förklaras som ”grundläggande för tänkande och 

handlande” (Thång, 1984 s. 51). Vi använder detta begrepp i vår studie då det utgör en stor 

del av pedagogens arbete. 
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt behandlas begrepp som anses vara av betydelse för vår studie. Begrepp som 

motorik och grovmotorik kommer att förklaras generellt. De yngsta barnens grovmotoriska 

utveckling och lärande berörs i stora drag innan det sätts i relation till förskolan och 

förskolegården. Slutligen belyses pedagogens arbete med att stötta och stimulera de yngsta 

barnens grovmotorik. 

 

2.1 Motorik 
Begreppet motorik står för människans rörelsemönster och rörelseförmåga. Detta 

innefattar alla kroppsliga funktioner som styr och kontrollerar människans kroppsliga 

rörelser (Ericsson, 2005; Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002; Sigmundsson & Pedersen, 

2004). Det är vanligt förekommande att motorik delas in i följande två undergrupper, 

grovmotorik och finmotorik (Jagtøien et al. 2002; Sigmundsson & Pedersen, 2004).  

 

2.1.1 Grovmotorik 

Grovmotorik är rörelser som aktiverar de stora muskelgrupperna i kroppen såsom ben, 

armar, rygg och mage. Dessa rörelser kräver inte lika omfattande precision i jämförelse 

med finmotoriska rörelser (Jagtøien et al. 2002: Sigmundsson & Pedersen, 2004).  

 

2.2 De yngsta barnens grovmotorik 
Det är under barnets första tre levnadsår som de grundläggande grovmotoriska rörelserna 

övas upp (Granberg, 2000; Jagtøien et al. 2002). Barnet påbörjar sin utveckling av 

grovmotoriska rörelser innan de finmotoriska rörelserna (Brodin & Lindstrand, 2014; 

Granberg, 2000). Exempel på de yngsta barnens grovmotoriska rörelser är: springa, hoppa, 

gå, rulla, åla, krypa, klättra, hänga, svänga, balansera, skjuta, dra, skutta, snurra, fånga, 

kasta, stiga upp och stiga ned. När barn tar sig an dessa grovmotoriska rörelser anammar 

de även fysiska erfarenheter av olika lägesbegrepp då dessa kroppsliga övningar kan ske 

på, bakom, framför, under och över (Granberg, 2000 s. 46-48). 

 
2.2.1 De yngsta barnens grovmotoriska utveckling och lärande 

Greta Langlo Jagtøien, Kolbjørn Hansen och Claes Annerstedt (2002) beskriver motoriskt 

lärande på följande sätt ”När barnet genom fysisk tillväxt, mognad och erfarenhet, eller 



  
  

4  

genom miljöstimulerat lärande förändrar sitt sätt att röra sig på, kallar vi det motoriskt 

lärande.” (s. 79). Hermundur Sigmundsson och Arve Vorland Pedersen (2004) beskriver 

att motorisk utveckling innebär en förändring av det motoriska beteendet. De belyser även 

att motorisk utveckling inte går att skilja från motoriskt lärande i och med att motorisk 

utveckling inte är bestämd på förhand, utan kräver mycket övning.  

 

Jagtøien et al. (2002) förklarar att barn går igenom följande fyra faser som är övergripande 

i deras motoriska utveckling: reflexiv, mognadsbestämd, grundläggande naturlig och 

tekniskt färdighetsrelaterad. Författarna förklarar rörelserna som hör till de fyra faserna på 

följande sätt. Reflexrörelser är de rörelser som sker automatiskt när kroppen påverkas av 

omvärlden. Till exempel när varierande underlag utlöser spretande av armar och ben, 

vilket sedan utvecklar balansen. Mognadsbestämda rörelser förklaras som de rörelser som 

redan finns i våra gener och som utvecklas i takt med att barnet växer upp. Grundläggande 

naturliga rörelser förklaras som medfödda rörelser som är grundläggande för barnets 

vidare motoriska utveckling. Tekniska färdigheter förklaras som färdigheter som bygger på 

barnets tidigare motoriska utveckling. Här använder barnet olika typer av redskap för att 

behärska olika tekniker. Exempelvis genom att cykla på en cykel. Det är vanligt att barn 

lär sig dessa tekniska färdigheter genom att titta på hur någon annan utövar dem. Efter att 

ha utövat rörelsen många gånger, blir den tekniska färdigheten automatisk, och kräver 

därmed inte längre medveten motorisk kapacitet. Detta bidrar till att barnets 

uppmärksamhet kan frigöras på annat som sker runtomkring (a.a). 

 

2.2.2 De yngsta barnens grovmotoriska utveckling och lärande i förskolan 

Barns utövande av grovmotorik och samspel med omgivande människor och miljö spelar 

stor roll för dess utveckling och lärande inom andra områden. Därmed är förskolan en 

viktig arena för barns grovmotoriska aktiviteter, eftersom många barn spenderar stor del av 

sin vardag i förskolan (Björck-Åkesson & Granlund, 2015). Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016b) belyser att barn i förskolan ska erbjudas en trygg miljö där de blir 

bemötta av vuxna som ser till varje barns möjligheter. De vuxna i förskolan ska stimulera 

och vägleda barnen så att de i sina egna aktiviteter ges möjligheter att utveckla nya 

kunskaper och därmed öka sin kompetens. Ett strävansmål lyder: ”Förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande” (s. 9).  



  
  

5  

En stimulerande miljö som är rik på möjligheter för barn att utöva motorik bidrar 

vanligtvis till en utveckling av barns grovmotoriska rörelser (Jagtøien et al. 2002), vilket 

leder oss vidare in på de yngsta barnens grovmotorik på förskolegården. 

 

2.3 De yngsta barnens grovmotorik på förskolegården 
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016b) anger att barns utomhusvistelse i förskolan 

bör ge möjlighet till utveckling och lärande i både fri naturmiljö och i miljö som är 

planerad. Utformningen av utemiljön i förskolan har stor betydelse för barns motoriska 

utveckling och lärande. En utomhusmiljö med varierande terräng skapar förutsättningar för 

barn att utveckla sin motorik (Ericsson, 2005; Jagtøien et al. 2002; Skolinspektionen, 

2012; Skolverket, 2016a). Ann Granberg (2000) betonar vikten av att utemiljön på 

förskolan ska möta de behov barn har för att träna sina motoriska rörelser. Vid planering 

av en förskolegård krävs ett säkerhetstänk men samtidigt ska möjligheten till att springa, 

klättra och utmanas på olika sätt finnas där. En förskolegård för barn från 1-5 år måste 

anpassas till alla åldrar, vilket innebär att de äldre barnens aktiviteter i vissa fall kan vara 

riskfyllda för de yngre barnen. Därför är det viktigt att planera förskolegården på ett sätt 

som minimerar riskerna (a.a). 

 

De allra flesta förskolegårdar har tillgång till fasta lekredskap som till exempel 

klätterställningar, gunghästar och rutschkana, vilka är användbara för de yngsta barnens 

motoriska utveckling (Granberg, 2000). Skolinspektionens granskning (2012) visar att de 

redskap som vanligtvis förekommer på förskolegården är sandlåda, gungor, små lekhus 

och cyklar. Granskningen visar även att det är vanligt förekommande att förskolegårdar 

har asfalterade ytor som är lämpade att cykla på. Granberg (2000) föreslår följande 

grovmotoriska övningar som lämpliga för barn att utöva i förskolans utomhusmiljö: cykla, 

sparka, kasta boll, balansera och åka pulka. 

 

Skolinspektionens granskning (2012) visar att fler förskolor bättre skulle kunna ta till vara 

på de lärandemöjligheter förskolegården erbjuder barnen. Granskningen klargör att alltför 

många förskolegårdar inte inspirerar barn till lärande och utveckling. Förskolegården ses 

ofta som ett tillfälle för barn att träna motoriska rörelser, men det sker vanligtvis 

oreflekterat. Detta trots att det är en del av förskolans lärandeuppdrag. Förskolegårdens 

fysiska miljö, tillsammans med individerna som befinner sig i miljön, utgör 
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lärandetillfällen för barn (a.a). Detta visar att vad och vilka barnen möts av på 

förskolegården har stor betydelse för deras utveckling och lärande, vilket leder oss vidare 

till pedagogens arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotorik.  

 
2.4 Pedagogens arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens 
grovmotorik 
I förskolan ska barnens nyfikenhet och lust att lära uppmuntras och stimuleras. Lärandet i 

förskolan bör baseras på samspel mellan både barn och vuxna, men även barn emellan. 

Detta belyser förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) som även tydliggör att det är 

förskollärare som har det övergripande ansvaret för att alla barn får möjlighet att utöva 

inflytande över verksamhetens innehåll och dess arbetssätt. Förskollärare ska även ansvara 

för att verksamhetens arbetssätt läggs upp på ett sätt där barnen stöttas och stimuleras i sin 

motoriska utveckling. Förskolans arbetslag och dess samarbete är en viktig faktor för barns 

utveckling och lärande (a.a). Förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) belyser att 

förskolans arbetslag, med hjälp av dokumentation, ska följa upp och analysera ”hur barns 

förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de 

förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med” (s.15). 

 

Skolinspektionens granskning (2012) visar att förskollans arbetslag behöver vara 

närvarande och medvetna i sitt arbete för att lyckas med att utmana och stimulera barns 

lärande i förskolan. Här bör alla pedagoger i förskolan ha kunskap om förskolans läroplan, 

och dess innehåll, samt förmåga att arbeta aktivt med detta innehåll i den dagliga 

verksamheten (a.a). Vikten av medvetenhet tydliggör även Per Olof Thång (1984) i sin 

förklaring av begreppet förhållningssätt. Han belyser att det krävs en medvetenhet till 

fenomenet för att kunna förhålla sig till det, men att det inte alltid förekommer kännedom 

om det förhållningssätt man själv intar till fenomenet. Förskolans pedagoger har sedan 

tidigare erfarenheter egna uppfattningar om vilken kunskap som är viktig för barn att lära 

och hur de i sin tur lär sig denna. Detta speglar i sin tur hur pedagogerna på förskolan 

förhåller sig till barns utveckling och lärande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

 

Som nämnts tidigare är förskolan en arena där barn har goda möjligheter att utveckla sin 

grovmotorik. Barn bör därmed erbjudas många tillfällen att utöva stora kroppsrörelser i 

förskolan (Ericsson, 2005). Detta kan och bör ske genom olika tillvägagångssätt där 

pedagogen stödjer, men även styr. En styrning av barns grovmotoriska aktiviteter, genom 
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exempelvis planering och organisering av aktiviteterna, är behövligt framförallt när barn 

inte själva tar initiativ till att utforska och utöva grovmotoriska aktiviteter (Ericsson, 2005; 

Sigmundsson & Pedersen, 2004). Det kan främja barns motoriska utveckling om vuxna tar 

tillvara på barns spontanaktivitet istället för att hela tiden planera aktiviteter. Barn söker 

sig gärna till aktiviteter som utmanar deras grovmotoriska rörelser. Därför bör 

förskolepedagoger medvetet följa barns rörelser till vad som lockar just det enskilda barnet 

och utifrån det uppmuntra och stödja barnet i sitt motoriska lärande (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015; Ericsson, 2005). Det är viktigt att bemöta varje barns motoriska utveckling 

individuellt, då varje barn utvecklas i olika takt och på olika sätt. Det är lätt hänt att vuxna 

underskattar de yngsta barnens kompetens och inte stimulerar dem i den mån de behöver 

för att utveckla motorik. Dock är det även lätt hänt att vuxna kräver kompetenser av barn 

som de ännu inte besitter (Granberg, 2000). Förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) 

belyser att pedagoger i förskolan bör ta hänsyn till varje barns olika förutsättningar och 

behov för att främja deras utveckling och lärande i förskolan. Pedagogerna i förskolan ska 

”ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” 

(Skolverket, 2016b s. 11).  
 

För att möjliggöra utveckling och lärande för barn i förskolan är det viktigt att de känner sig 

trygga (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Skolverket, 2016a). Faktorer som främjar detta i 

förskolan är rutiner för systematiskt barnsäkerhetsarbete och att verksamma pedagoger är 

medvetna om säkerhetsaspekter, som i sin tur inte begränsar barns rörelsefrihet och möjlighet 

till utforskande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

 

Ericsson (2005) belyser vikten av kompetensutveckling för förskolepedagoger inom 

området motorik för att främja barns utveckling och lärande. Kompetensutvecklingen bör 

bestå av både teori och praktik. Förslag på praktiska övningar kan påverka pedagogerna att 

erbjuda fler tillfällen för barn att utöva motoriska aktiviteter. Det kan även underlätta vid 

förskolepedagogers planering och organisering av dessa (a.a).  
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning som är relevant för denna studie presenteras i detta kapitel. Här belyses 

studier som är genomförda nationellt samt internationellt inom förskolans verksamhet. 

Studiens nyckelord Grovmotorik, Förskolegård, Pedagoger och Förhållningssätt har 

använts som primära sökord för att finna tidigare forskning i olika databaser. 

         

Sökning av tidigare forskning har utförts i databaserna SwePub, ERIC och nb-ecec.org 

(Skandinavisk forskning på förskoleområdet). Sökord som har använts i SwePub är 

Förskolegården*Pedagoger*Förhållningssätt* - avgränsning doktorsavhandling, vilket gav 

två träffar. Samt Grovmotorik*Förskolegård* - avgränsning doktorsavhandling, vilket gav 

två träffar. Sökord som har använts i ERIC är Motor skills AND Teaching AND Early 

Childhood Education - avgränsning Peer Reviewed, vilket gav 55 träffar. Early Childhood 

Education AND Outdoor Education AND Teacher Perspective - avgränsning Peer 

Reviewed, vilket gav 21 träffar. Samt Outdoor motor play - avgränsning Peer Reviewed, 

vilket gav 16 träffar. 

 

Förutom föregående sökningsmetod har vi även sökt efter tidigare forskning genom att 

granska referenslistan i de vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar, som vi hittat 

och använt oss av, genom sökning i SwePub och ERIC. 

 

3.1 Förskolegården som arena för de yngsta barnens grovmotorik 

Karin Engdahl (2014) har forskat om barns möten på förskolegården utifrån syftet att 

undersöka hur barns delaktighet och inflytande uttrycks, genom möten på förskolegården 

och dess olika platser. Studien utfördes på tre olika förskolegårdar och barnen som deltog i 

undersökningen var 1-5 år. Intervjuer och observationer utgjorde datainsamlingsmetoden 

med systemdigitalkameran som medhjälpare för att dokumentera platser på 

förskolegården. Resultatet visade att förskolegårdens platser och dess material lockade 

barnen på förskolan utifrån grad av meningserbjudande. Resultatet av studien visar vikten 

av att förskolegården och dess platser har olika utformning för att tilltala så många barn 

som möjligt samt att material som går lätt att transformera tilltalar många barn. Resultatet 

visade även att de yngsta barnen på förskolan gärna använde förskolegårdens områden 

som låg närmast förskolebyggnaden. De centralt belägna sandlådorna, var den plats på 
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samtliga förskolor som lockade till sig flest barn i alla åldrar. Resultatet visar också att den 

fysiska miljön både kan främja barns olika möten och aktiviteter men även begränsa (a.a). 

 

Att den fysiska miljöns meningserbjudanden spelar stor roll för förskolebarns aktiviteter 

visar även Fredrika Mårtenssons (2004) forskning som handlar om hur den fysiska 

utformningen av förskolegårdar kan påverka barns aktiviteter utomhus. Studien utfördes på 

två förskolor, ena belägen på landsbygden i ett villasamhälle i Västergötland och den andra 

i en förort i Stockholm. Som forskningsmetod har Mårtensson (2004) valt att genomföra 

deltagande observationer, observationer med videofilmning som stöd, samtalsintervjuer 

med barn samt aktivitetskartor som beskrev var på gården barnen befann sig vid olika 

tidpunkter. Studien visar att omgivningen kring lekredskapen är av stor betydelse för hur 

barnen använder dem och till vad. Studien visar även att naturmiljön är betydelsefull för 

barnen på förskolegården samt att det ofta finns platser på gården som inte blir använda av 

barnen i lika stor utsträckning. I relation till detta tydliggörs att planering av utemiljön är 

viktig. En slutsats som Mårtensson (2004) drar genom sin forskning är att de yngsta barnen 

behöver få röra sig fritt samt ha nära kontakt med den fysiska miljön för att kunna uttrycka 

sig. 

 

Nyttan med utomhusmiljön i relation till barns motoriska aktiviteter framhävs även i en 

studie gjord på barn mellan 5 och 7 år gällande bland annat motoriska färdigheter. Patrik 

Grahn, Fredrika Mårtensson, Bodil Lindblad och Anna Ekman (1997) konstaterar att barn 

som ofta vistas i en naturrik miljö visar bättre resultat i tester gällande motoriska 

färdigheter och koncentration. Grahn et al. (1997) menar att detta beror på att barn får 

vistas i en varierande utomhusmiljö som erbjuder olika typer av terränger och platser att 

vara på. 

 

Att grovmotoriska aktiviteter hos barn främjas i en naturrik utemiljö med varierande 

terräng visar även Ingunn Fjørtofts (2004) studie på barn i 5-7 årsåldern på tre förskolor i 

Norge. Syfte med studien var att undersöka effekten av utomhusaktivitet gällande barns 

grovmotoriska utveckling. Fjørtoft studerade och jämförde tre olika förskolor som utförde 

samma grovmotoriska tester. Forskaren kallade sina grupper för experimentella gruppen 

samt kontrollgruppen. I den experimentella gruppen deltog totalt 46 barn från en förskola 

där de tillägnade stor del av utomhusvistelsen i ett närliggande naturområde. Barnen i 

kontrollgruppen var totalt 29 stycken från två olika förskolor, vilka oftast befann sig på 
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sina respektive förskolegårdar. Undersökningsmetoden som användes var observationer 

som pågick i nio månader. Undersökningen startades med ett förtest och avslutades med 

ett sluttest. Testet omfattade grovmotoriska övningar som exempelvis att balansera stående 

på en fot, hoppa från stillastående position samt koordinationsövning som att klappa 

vänster knä med höger hand och vice versa. Forskningens resultat visar att tillgången till 

träd och buskar ger möjligheter för grovmotoriska aktiviteter som att klättra och krypa 

ihop och gömma sig i. Öppna gräsytor erbjöd möjlighet till att springa, hoppa, och fånga. 

Resultatet visade även att en varierande terräng främjar och utmanar barnen i deras 

grovmotoriska färdigheter som att klättra uppför, hoppa nedför och kana nedför. 

Grovmotorisk aktivitet visade falla sig naturligt i ett naturrikt område och en slutsats 

forskaren gör är att övervägande del av alla testade grovmotoriska övningarna förbättrades 

i en naturrik miljö. En annan slutsats som drogs var att utmanande grovmotoriska 

aktiviteter för barnen stimulerade dem till att lära sig mer än vid de mer enformiga 

aktiviteterna (a.a). 

 

3.2 Pedagogens arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens 

grovmotoriska aktiviteter på förskolegården 

 
3.2.1 Planerade grovmotoriska aktiviteter 

Stefan Wagnsson, Annica Löfdahl och Lina Segerblom (2012) har utfört en studie med 

syftet att kartlägga förekomsten av planerade grovmotoriska aktiviteter i förskolan och om 

dessa har fått stå tillbaka för undervisning inom kognitiva färdigheter. Undersökningen 

berör även vilka grovmotoriska planerade aktiviteter det är som prioriteras i förskolan. En 

webbaserad enkät användes som undersökningsmetod i studien. Denna skickades ut till 

alla förskollärare i Karlstads kommun, varav 49 procent i slutändan besvarade enkäten. 

Resultatet visade att 89 procent av förskollärarna har någon form av planerad 

grovmotorisk aktivitet med förskolebarnen, minst en gång i veckan, oavsett ålder på 

barngruppen. Endast 12 procent svarade att de utför planerade grovmotoriska aktiviteter 

varje dag. Resultatet visar att det oftast förekom grovmotoriska aktiviteter vid besök och 

lek i skogen samt genom gymnastik- och rörelseprogram. Resultatet visar även att 78 

procent av förskollärarna inte upplever att de planerade grovmotoriska aktiviteterna får stå 

tillbaka för aktiviteter som stimulerar kognitiv utveckling (a.a). 

 



  
  

11  

Planerade grovmotoriska aktiviteter i förskolan berörs även i följande studie. Leah E. 

Robinson, E. Kipling Webster, S. Wood Logan, W. Amarie Lucas och Laura T. Barber 

(2011) har utfört en studie med syftet att undersöka om pedagoger i förskolan kan lära sig 

att framgångsrikt använda ett undervisningssätt, som grundar sig i barnens motivation, för 

att främja förskolebarnens utveckling av motorisk kompetens. 20 förskollärarstudenter 

designade och implementerade ett rörelseprogram med syftet att utveckla förskolebarnens 

motoriska kompetens, genom att förbättra barnens grundläggande motoriska färdigheter.  

14 förskolebarn i åldrarna 3-5 år deltog i detta rörelseprogram som varade i 11 veckor. 

Programmet fokuserade specifikt på följande motoriska färdigheter: springa, hoppa, glida, 

galoppera, dribbla, sparka, kasta, fånga, rulla. Barnen fick själva välja vilken aktivitet de 

ville engagera sig i, svårighetsgraden inom aktiviteten och tiden som spenderades på 

aktiviteten. Resultatet av studien visar betydande förbättringar av de deltagande barnens 

grovmotorik (a.a). 

  

Även Fotini Venetsanou och Antoni Kambas (2010) litteraturstudie, med syftet att 

undersöka vilka miljömässiga faktorer som påverkar förskolebarns motoriska utveckling, 

visar att användning av planerade rörelseaktiviteter i förskolan främjar barnens motoriska 

utveckling. Studien visar att förskolebarns tillgång till material och trygghet i förskolan, är 

faktorer som spelar roll för utvecklingen av barns motoriska förmågor. Venetsanou och 

Kambas (2010) förklarar att en trygg miljö som är rik på möjligheter främjar barns 

motoriska utveckling. 

 

Nyttan med att barnen får möjlighet att utöva en och samma övning upprepade gånger för 

att utveckla sin motoriska kompetens visar Günseli Yildirim och Güzin Özyilmaz Akamca 

(2017) studie på förskolebarn i 5 årsåldern. Syftet med studien var att förbättra barnens 

kognitiva, motoriska, språkliga, sociala och emotionella utveckling. Detta genom att låta 

dem delta i olika aktiviteter utomhus, under ledning av förskollärarna på förskolan, som av 

forskarna genomgått en utbildning gällande metoder för utomhusaktiviteter. Forskarnas 

utgångspunkt var att barn lär sig genom att praktisera samma övning upprepade gånger. 

Resultatet av undersökningen visade att efter de 10 veckor som undersökningen pågick 

utvecklades barnens motoriska, språkliga, sociala, emotionella och kognitiva färdigheter 

markant. Forskarna drar även slutsatsen att utomhusaktiviteter på förskolan förbättrar 

barns motoriska förmågor (a.a).  
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3.2.2 Kunskap om grovmotoriska aktiviteter för barn och utomhusvistelse 

Reunamo et al. (2014) har genom sin studie på 823 finska förskolebarn i åldrarna 1-7 år 

undersökt fysisk aktivitet och dess dynamik inom daghem och förskola. 

Forskningsmetoderna som användes var systematisk observation, utvärdering av barnens 

färdigheter och intervjuer med barn. Forskarna förklarar att fysisk aktivitet innefattar 

grovmotoriska färdigheter såsom springa, hoppa och kasta. Forskarna har utgått från det 

sociokulturella perspektivet i sin studie. I studien blev pedagogerna ombedda att utvärdera 

barnens grovmotoriska utveckling. Resultatet av utvärderingen belyser att 47,8 procent av 

barnen ansågs vara i behov av stöd i sin grovmotoriska utveckling. Utvärderingen visar att 

behovet av stöd minskar kraftigt med åldern. 76,3 procent av barnen i 1-3 årsåldern var i 

behov av stöd i sin grovmotoriska utveckling, medan endast 35,3 procent av barnen i 6-7 

årsåldern ansågs behöva stöd. Resultatet visar också att barnen som behöver grovmotorisk 

träning mest, får det minst. Denna tendens observerades inom alla åldersgrupper. Studiens 

resultat belyser vikten av barnens egna fysiska aktivitet samt vikten av att uppmärksamma 

barnens olika behov för att främja deras grovmotoriska kompetens. Genom studien har 

forskarna kommit fram till att barn med grovmotoriska svårigheter även har svårigheter i 

sociala sammanhang. Här visar studien att miljöfaktorer, och framförallt kamrater, spelar 

en viktig roll för att förbättra fysisk aktivitet bland barn. Dessa barn behöver uppmuntran 

och erfarenheter av framgång (a.a). 
 

Att brist på kunskap hos pedagoger kan innebära att de inte lägger värde på barns 

utomhusvistelse i förskolan eller att de inte erbjuder meningsfulla möjligheter för barnen i 

deras utomhusvistelse på förskolan är något som Natasha Blanchet-Cohen och Enid Elliot 

(2011) berör i sin forskningsstudie. Forskarna har i denna studie undersökt barns och 

pedagogers engagemang till och syn på lärandemöjligheter utomhus på fyra förskolor i 

Kanada. Studien uppstod efter ett önskemål från förskolor, som alla högt värderade barns tid 

utomhus i förskolan. De var nyfikna på hur de kunde arbeta för att skapa mer naturliga 

miljöer med alternativ till de vanliga lekplatsredskapen. Forskarna utgick från principen att 

barnens erfarenheter berikar den pedagogiska verksamheten i förskolan och att pedagogerna i 

förskolan är de som ska se till att barnen får sina rättigheter beaktade i förskolan. Studiens 

resultat visade att det är pedagogerna som främjar eller begränsar barns utforskning utomhus 

vilket även Engdahls (2014) studie visade. 
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Blanchet-Cohens och Elliotts (2011) studie belyser vikten av att pedagoger i förskolan har en 

lärandegemenskap med varandra. Det vill säga att pedagoger tar hjälp av varandras kunskap, 

så att de kan stödja barnen i deras aktiviteter utomhus. Utan utbyte av idéer, samt vilka 

möjligheter som finns för barn att utforska förskolegården, kan barnens intresse lätt ignoreras 

och barnen går därmed miste om lärandemöjligheter (a.a). Venetsanou och Kambas (2010) 

studie tydliggör att pedagoger i förskolan bör vara medvetna om vikten av att tidigt 

identifiera möjliga riskfaktorer hos de enskilda barnen i förskolan som kan vara ett hinder för 

barnen i deras motoriska utveckling. Detta för att kunna arbeta förebyggande med hjälp av 

planerade rörelseprogram med hänsyn taget till varje barns behov (a.a).  

 

3.2.3 Kompetensutveckling 

A. Dilsad Mirzeoglu, Figen Altay och Sumeyra Sert Agca (2017) har utfört en studie som  

visar på fördelen med kompetensutveckling för förskolepedagoger inom rörelseutbildning. 

Studien utfördes med 10 pedagoger från Bolu-provinsen i Turkiet. Syftet med studien var att 

undersöka pedagogernas syn på, prestationer och handlingar relaterat till en workshop i 

rörelseutbildning. Forskarna utförde totalt 14 timmar workshop, semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor samt halvstrukturerade fokusgruppsintervjuer med pedagogerna. På 

workshopen gick pedagogerna igenom grovmotoriska aktiviteter, tänkta att utföra med 3-4 

åringar respektive 5-6 åringar. Temat innehöll grovmotoriska aktiviteter som rulla, åla, hoppa 

och springa. Under intervjuerna ställdes frågor till pedagogerna som gällde deras uppfattning 

om workshopen och hur de i efterhand har använt de aktiviteter som föreslogs. Resultatet av 

studien visar att genom workshop i rörelseutbildning stärktes pedagogernas självförtroende 

när det gällde att undervisa barnen i de grovmotoriska aktiviteterna. Samarbetet mellan 

pedagogerna i arbetslagen stärktes också, vilket ledde till en ökad stimulans av grovmotoriska 

aktiviteter i barngruppen och att utomhusmiljöerna utnyttjades mer. Denna studie kan 

relateras till tidigare forskning som visar att kompetensutveckling hos pedagoger i förskolan 

rörande utomhus- och rörelseaktiviteter för barn främjar barns grovmotoriska utveckling och 

lärande (Robinson et al. 2011; Yildirim & Özyilmaz Akamca, 2017). 

 

3.2.4 Förhållningssätt 

Pedagogens förhållningssätt har betydelse för vilken upplevelse förskolebarnen får av 

förskolegården och vilka aktiviteter den fysiska miljön på förskolegården möjliggör 

(Engdahl, 2014; Mårtensson, 2004). Mårtensson (2004) menar att utemiljöerna blir allt mer 

begränsade, ensidiga och tillrättalagda för barnen. Pedagogernas förhållningssätt till 
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utomhusaktiviteter strålar inte samman med barnens, då barn och vuxna upplever 

omgivningen samt de förutsättningar de enskilda miljöerna erbjuder, på olika sätt (Grahn et 

al., 1997; Mårtensson, 2004). Pedagoger har en mer återhållsam inställning till de aktiviteter 

som sker ute på förskolans gård. Det finns en allmänt spridd förväntning att barnen, enbart 

genom att vistas i den fysiska miljön utomhus, inspireras till aktivitet samt att dem själva gör 

aktiviteten meningsfull (Mårtensson, 2004). Engdahls studie (2014) synliggör pedagogernas 

ambivalens om den egna förskolegården som pedagogisk utemiljö. Ambivalensen berör 

synen på närhet respektive distans men även synen på lek respektive lärande. Ambivalens 

förekom även hos pedagogerna relaterat till eget förhållningssätt till enskilda barn kontra 

barnkollektiv i förskolans pedagogiska praktik (a.a). 

 

3.2.5 Regler 

Engdahls studie (2014) visade att ramar för vad barn får respektive inte får göra förekom. 

Barn mellan 3 och 5 år var oftast medvetna om dessa ramar, då de kunde återberätta om vilka 

regler som gällde på den enskilda förskolegården. Vissa regler anpassade sig barnen till 

medan de utövade motstånd och utmanade andra regler. Framförallt då de vuxna befann sig 

på ett fysiskt avstånd. Studiens resultat visar även att ålder kan begränsa barns möjlighet till 

tillgänglighet på förskolegården. Exempelvis då pedagoger valde att inte vistas vid en 

gungställning, vilket bidrog till att de yngre barnen automatiskt blev utestängda från 

gungorna (a.a). Blanchet-Cohens och Elliots studie (2011) visade att även pedagoger bröt mot 

vissa säkerhetsregler som var uppsatta gällande barns vistelse i den fysiska miljön på 

förskolegården. Exempelvis då de yngsta barnen hoppade från en stor sten. Pedagogerna 

fattade beslut, som stred mot bestämmelser, i och med att de såg till barnens behov utifrån 

deras tidigare erfarenheter i relation till den fysiska miljön (a.a).         

 

3.2.6 Riskatagande lek 

Laura McFarland och Shelby Gull Laird (2018) har utfört en studie i USA och Australien 

som belyser vilka attityder förskolepedagoger har till barnens risktagande lek utomhus och 

hur dessa attityder praktiseras i relation till detta. 26 förskolepedagoger och 112 

vårdnadshavare deltog i studien, där forskarna utgick från en webbaserad undersökning med 

frågor rörande deltagarnas perspektiv och praktiker relaterade till tillhandahållandet av 

möjligheter för barn att utöva risktagande lek. Undersökningen berörde även frågor om det 

fanns några hinder för deltagarna att ge barnen möjligheter till risktagande lek utomhus. 

Studiens resultat visar att de flesta förskolepedagoger tycker att det är viktigt att barnen får 
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möjligheter till att utöva risktagande lek och att förskolepedagogerna erbjöd barnen passande 

aktiviteter relaterat till detta. Resultatet synliggjorde att möjligheter till barns risktagande lek 

utomhus i förskolan exempelvis föll under kategorin att stödja barnens grovmotoriska 

aktiviteter såsom klättra, hoppa, balansera och lyfta. Resultatet visade att 

förskolepedagogerna erbjöd barnen i förskolan, även de under 3 år, åldersrelaterade 

möjligheter till risktagande lek utomhus. Detta främjade barnens motoriska och kognitiva 

färdigheter. Ingen av de deltagande förskolepedagogerna uttryckte något som hindrade dem 

att ge dessa möjligheter till risktagande lek för barnen. Resultatet av studien tyder på att 

förskolepedagogerna ger barnen möjlighet att utveckla sina grovmotoriska färdigheter, 

genom att erbjuda barnen möjligheter till risktagande lek, och utifrån detta stötta barnen i 

deras grovmotoriska aktiviteter (a.a).     

 

3.3 Summering av tidigare forskning 
Tidigare forskning som har redogjorts för i denna studie visar att en varierande naturrik 

utomhusmiljö beståendes av olika terränger har stor betydelse för barns utveckling av 

grovmotoriska färdigheter. Detta visar sig även gälla på förskolegården. En förklaring är att 

den fysiska miljön, genom olika terränger, tilltalar många förskolebarn och utmanar barnen i 

deras grovmotoriska färdigheter. Barnen på förskolan använder förskolegårdens platser 

utifrån grad av meningserbjudanden. Tidigare forskning visar även att användandet av 

planerade grovmotoriska aktiviteter i förskolan främjar barnens grovmotoriska utveckling. 

Framförallt om barnen får möjlighet att utöva en och samma övning upprepande gånger eller 

om barnen själva får möjlighet att välja vilken grovmotorisk övning de vill utöva. Det belyses 

även att det är viktigt att se till varje enskilt barns behov i förskolan för att som pedagog 

kunna stötta och stimulera dem. Förutom erbjudandet av grovmotoriska aktiviteter synliggör 

tidigare forskning att tillgång till material och trygghet är faktorer som främjar barnens 

grovmotoriska utveckling i förskolan. Pedagogens förhållningssätt har stor betydelse för 

förskolebarns vistelse på förskolegården. Ålder och regler visar sig vara faktorer som kan 

begränsa de yngsta barnen i deras aktiviteter på förskolegården. Tidigare forskning visar att 

pedagoger även bröt mot säkerhetsregler på förskolegården för att stimulera de yngsta 

barnens grovmotoriska aktiviteter. Att ge barnen möjlighet till risktagande lek på 

förskolegården visar sig vara ett sätt att stimulera barnens grovmotoriska aktiviteter. Något 

som främjar barns grovmotoriska utveckling och lärande i förskolan är kompetensutveckling 

hos förskolepedagoger. Tidigare forskning tydliggör att de yngsta barnen i förskolan, 1-3 
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åringarna, är de som är i mest behov av stöd i sin grovmotoriska utveckling. Trots detta 

upplever vi att det finns ont om forskning relaterat till hur pedagoger i förskolan arbetar med 

att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter, vilket belyser denna 

studies kunskapsbidrag. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie berör pedagogernas arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens 

grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) belyser 

att barns motoriska utveckling och lärande ska inspireras, utmanas och stimuleras på 

förskolan och att barnen även ska bli stöttade i detta. Förskolans läroplan och dess 

kunskapssyn bygger på det sociokulturella perspektivet (Strandberg, 2006), vilken 

förskolepedagoger ska förhålla sig till i sitt arbete med barnen. Därmed grundas denna studies 

teoretiska utgångspunkt med tillhörande begrepp i Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

(Strandberg, 2006; Säljö, 2015), där det lilla barnets lärande och utveckling sker i ett socialt 

sammanhang och där den fysiska miljön och dess artefakter utgör en stor del. Följande 

begrepp, inom det sociokulturella perspektivet är centrala utgångspunkter för barns 

utveckling och lärande: medierande redskap, proximala utvecklingszonen och scaffolding 

(Säljö, 2015).  

 

4.1 Medierande redskap 
Roger Säljö (2015) förklarar att medierande redskap är fysiska redskap som människan 

använder i sina handlingar som medierande resurser. Dessa redskap påverkar hur och vad 

människan lär. Med redskapen kan människan klara av sådant som annars inte är möjligt. 

Ett redskap kan användas som både fysiskt objekt, men även utgöra ett redskap som 

medierar mening åt den enskilda individen. Därmed är de medierande redskapen och dess 

funktion beroende på vem det är som använder dem. De medierande redskapen människan 

möter är alltid relaterad till den sociala gemenskap som människan växer upp i. Det lilla 

barnet föds in i en materiell värld, där förutsättningarna kan se väldigt olika ut, beståendes 

av regler och normer. Interaktion mellan människor, bidrar till mediering, genom olika 

former av kommunikation. Kommunikation såsom ögonkontakt, beröring, skratt och tal. 

Vi berättar för varandra vår egen upplevelse av världen. Därmed är även det mänskliga 

språket ett medierande redskap. Enligt Vygotskij bestäms barns grundläggande funktioner 

och dess utveckling, under det första levnadsåret, till stor del av biologiska förutsättningar. 

När så språket blir en del i sammanhanget, vid ca 1 års ålder, bestäms barns utveckling 

alltmer av sociokulturella aspekter (a.a). Säljö (2015) skriver följande: ”En biologisk 

varelse - med hjärna, sinnen och kropp - blir en sociokulturell varelse som använder sig av 

de intellektuella, språkliga och materiella redskap som omgivningen tillhandahåller…” (s. 

95). 
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4.2 Proximala utvecklingszonen 
Proximala utvecklingszonen (Säljö, 2015) är ett begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet som står för skillnaden mellan det barnet behärskar självmant och mellan det 

barnet klarar av med stöd av en mer kunnig inom området, vanligtvis en vuxen. 

Utvecklingszonen berör de kompetenser som ligger inom räckhåll för barnet, men som barnet 

inte klarar av att behärska utan stöd (a.a).  

 

4.3 Scaffolding 
Som en effekt av begreppet proximala utvecklingzonen myntades begreppet scaffolding, 

vilket kan översättas till stödstruktur. Detta begrepp står för det stöd som den vuxne ger till 

barnet i sammanhanget. Det vill säga det fysiska och intellektuella stöd som en person med 

mer kompetens ger till en person med mindre kompetens, under tiden denne tar till sig ny 

kunskap (Säljö, 2015).  

 

Då denna studie och dess resultat bygger på vad datamaterialet visar används enbart studiens 

teoretiska utgångspunkt och tillhörande begrepp i diskussionsdelen. Detta för att ställa 

studiens resultat i relation till en lärandeteori. 
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5. Metod  
Metodavsnittet redovisar studiens tillvägagångssätt. Här behandlas aspekter som urval, 

datainsamling, analysmetod och etiska överväganden. Denna undersökning utgår från en 

kvalitativ forskningsmetod för att besvara studiens frågor. Den kvalitativa forskningsmetoden 

berör ofta specifika miljöer, specifika förhållanden eller en avgränsad urvalsgrupp. Dessa 

aspekter möjliggör en djupgående undersökning (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). Detta leder oss vidare till tillvägagångssättet för studiens urval. 

 

5.1 Urval och avgränsningar 
Fyra förskolechefer kontaktades via mail för att få tillåtelse att vidare kontakta respektive 

förskola och adekvat avdelning angående deltagande i vår studie. Tre förskolechefer 

återkopplade till oss och gav oss tillåtelse att kontakta deras förskolor. Förskolorna som 

kontaktades valdes ut genom ett målinriktat urval för att passa studiens forskningsfrågor. 

Alan Bryman (2011) förklarar att begreppet målinriktat urval innebär deltagare som har valts 

ut på ett strategiskt sätt för att passa studiens forskningsfrågor. Det vill säga i detta fall 

förskolor med olika förutsättningar samt med 1-3 års avdelningar och pedagoger som är 

yrkesverksamma på dessa avdelningar. Av de tre förskolorna som kontaktades fick vi ett 

”nej” direkt, på grund av inskolning av barn och sjukskrivningar hos personalen. De andra två 

förskolorna välkomnade oss och vi sände ett informationsmail till dem med mer ingående 

information om vår studie. En vecka senare, efter att ha givit förskolorna lite betänketid, 

ringde vi de båda förskolorna igen. Pedagogerna på de berörda avdelningarna på båda 

förskolorna gav sitt muntliga samtycke till att delta i studien. 

 

5.1.1 Beskrivning av urvalsförskolorna 

De båda urvalsförskolorna är centralt belägna i en medelstor stad i Sverige. Med hänsyn till 

etiska aspekter presenteras förskolorna och dess avdelningar med fiktiva namn i denna studie. 

Nedan följer en presentation av studiens urvalsförskolor Humlan och Diamanten. 

 

Förskolan Humlan 

Förskolan Humlan är en förskola beståendes av 59 barn och 10 pedagoger, uppdelat på fyra 

olika avdelningar. Humlans förskola samt förskolegård är placerad i ett centralt beläget 

bostadshus, där förskolegården delas med kringboende. Gården är gemensam för alla barnen 

på förskolan, det vill säga barn i åldrarna 1-6 år. Vår studie berör specifikt 1-3 års 
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avdelningen beståendes av 15 barn och tre pedagoger. Förskolegårdens terräng var varierande 

då den erbjöd nivåskillnader samt olika underlag som gräs, sand, trä och asfalt. Fast material 

på förskolegården var bland annat gungställningar med staket runt, bänkar, ett litet trädäck, 

en scen, ett lekhus, diskbänk med en diskho och kran, fyra bildäck, en klätterställning med 

nät, en klätterställning med rutschkana, två gunghästar och ett träbord i sandytan. Längs med 

förskolebyggnaden fanns asfalterad yta, som löpte i gångar längs med hela förskolegården. 

Förskolegårdens gräs- och sandytor inramades av robusta träkanter. Uteförrådet som fanns på 

gården innehöll löst material såsom trehjulingar, skottkärror, sparkcyklar, bollar, fotbollsmål, 

pallar, sopkvastar, rockringar, spadar, hinkar, bilar, bilgarage i plast och andra sandleksaker.  

 

Förskolan Diamanten 

Förskolan Diamanten är en 1-3 års förskola beståendes av 29 barn och sex pedagoger, 

uppdelat på två olika avdelningar. Vår studie berör båda avdelningarna på förskolan, då de 

nyttjade förskolegården samtidigt, samt uppfyller kriterierna för studiens målgrupp. 

Diamantens förskolegård är även denna centralt belägen.Terrängen på Diamantens 

förskolegård var till huvudsak plan och bestod till stor del av asfalt. Andra ytor utgjordes av 

gräs och sand som erbjöd ojämnheter i terrängen. Längs med förskolebyggnadens väggar stod 

två bänkar samt tre trappor varav en med en ramp. En klätterställning och sex stycken stubbar 

fanns placerade i sandytan som gränsade till gräsytan beståendes av en kulle med tallar och 

en liten trapp på. Mittemot kullen, intill förskolebyggnaden, fanns en sandlåda med kanter 

runtom. Förskolans uteförråd innehöll löst material såsom ett litet badkar i plast med ett 

snöre, två stycken meterslånga svarta plaströr, bollar i olika modeller och storlekar, sopkvast, 

koner, hinkar, spadar, bilar och andra sandleksaker.  

 

5.2 Datainsamling 
Syftet vid datainsamling inom kvalitativ forskning kan vara att synliggöra sammanhang och 

mönster, vilket kan bidra med en djupare förståelse för problemområdet. 

Datainsamlingsmetoder, såsom observation och intervju, är ämnade för detta ändamål 

(Eriksson Barajas et al. 2013). Vår första tanke var att använda oss av båda föregående 

nämnda metoder i vår studie, vilket ni kan se i vårt informationsbrev (se bilaga 1). Efter två 

dagars observation, och i samråd med handledare, togs dock beslutet att enbart utföra 

observationer som datainsamlingsmetod för att besvara studiens frågeställningar. Innan 
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studien påbörjades utförde vi en provobservation på en av urvalsförskolorna för att försäkra 

oss om att denna metod fungerade för att besvara studiens frågeställningar. 

 

5.2.1 Observation 

Observationsmetoden som har använts är en så kallad Icke-deltagande observation, vilket 

beskrivs av Katrine Fangen (2005) att observatören endast observerar utan att själv medverka 

i händelserna. Denna studies icke-deltagande observation är även strukturerad, eftersom 

studien berör specifika aspekter (Bryman, 2011; Eriksson Barajas et al.  2013). Ett 

observationsschema (se bilaga 3) har använts som utgångspunkt i observationerna, vilket 

även det bidrar till att observationerna är av strukturerad modell (Bryman, 2011). 

Observationernas ena fokusområde har varit hur pedagogerna på förskolorna arbetar med att 

stötta och stimulera följande grovmotoriska rörelser, hos de yngsta barnen på förskolegården, 

som Granberg (2000) nämner: springa, hoppa, gå, rulla, åla, krypa, klättra, hänga, svänga, 

balansera, skjuta, dra, skutta, snurra, fånga, kasta, stiga upp och ned (s. 46-48). 

Observationernas andra fokusområde har varit vilka faktorer som påverkar pedagogerna att 

stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården.  

 

5.2.2 Fältanteckningar 

Observationerna har kompletterats med fältanteckningar, vilket hjälper forskaren att minnas 

observationerna och underlättar även analysen i ett senare skede (Bryman, 2011; Fangen, 

2005). Förutom själva undersökningsområdet berör även studiens fältanteckningar 

beskrivningar av miljön och våra egna reflektioner. Katarina Eriksson Barajas, Christina 

Forsberg och Yvonne Wengström (2013) förklarar att fältanteckningar bör vara så 

beskrivande att innehållet berör både vad som har utspelat sig samt i vilken kontext det har 

utspelat sig.  

 

Spaltdokumentation 

Fältanteckningarna har utförts genom metoden spaltdokumentation (Skolverket, 2015). Detta 

är en metod som hjälper observatören att synliggöra observationerna. Spaltdokumentation är 

ett förberett schema som utgörs av tre spalter med olika rubriker. Rubrikerna vi har valt att 

utgå från i de olika spalterna är gör, säger och reflektioner, vilka Skolverket (2015) antyder 

är vanliga rubriker att använda i spaltdokumentation. Under första rubriken gör har vi 

beskrivit handlingar som utspelar sig på förskolegården relaterat till studiens 

undersökningsområde. Under andra rubriken säger har vi skrivit ned det som sägs av 
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pedagogerna under dessa handlingar. Under tredje rubriken har vi skrivit ned våra 

reflektioner av dessa handlingar med stöd utifrån observationsschemat. 

 

5.2.3 Samtal 

Som ett komplement till datainsamlingsmetoden observation och fältanteckningar har vi 

samtalat med kontaktpersonen på respektive förskola. Detta för att få tillgång till 

kompletterande uppgifter till studien såsom regler på förskolegården samt pedagog- och 

barnantal. Fangen (2005) förklarar att observation i kombination med samtal bidrar till 

validitet i studien i och med att det utgör ett förstärkt underlag till analysen av datamaterialet. 

 

5.2.4 Fotografier 

Fältanteckningarna har kompletterats med fotografier tagna av hur förskolegårdens fysiska 

miljö såg ut samt vilket löst material som fanns att tillgå. Fotografierna användes endast 

utifrån syftet som hjälpmedel för oss för att få oss att komma ihåg detaljer. Detta underlättade 

i sin tur processen av studiens resultatanalys. Bryman (2011) menar att denna metod kan vara 

en fördel för forskarens egen del för att minnas till exempel hur en specifik plats såg ut.   

        
5.2.5 Studiens empiriska datamaterial 

Vi valde att dela upp oss och göra observationerna var för sig på de båda förskolorna. Efter 

en veckas observation bytte vi förskola med varandra. Undersökningen pågick under sex 

dagar fördelat på två veckor. Totalt utfördes 11 observationer på de båda förskolorna, vilket 

utgjorde 13 timmar observation. Förskolan Humlan observerades sju timmar fördelat på sex 

observationstillfällen. Förskolan Diamanten observerades sex timmar fördelat på fem 

observationstillfällen. Det ojämna antalet på de båda förskolorna beror på att en 

observationsdag på Diamanten gick bort, på grund av att förskolan valde att inte gå ut på 

förskolegården den dagen på grund av dåligt väder. På Humlan genomfördes observationerna 

på förmiddagen och på Diamanten genomfördes observationerna på eftermiddagen eftersom 

det passade bättre in i de ordinarie verksamheterna på förskolorna.  

 

5.3 Etiska aspekter 
Denna studie, och dess etiska aspekter, utgår från Vetenskapsrådet (2018). Vetenskapsrådet 

berör etiska överväganden och riktlinjer som bör beaktas vid forskning. Då vår studie 

involverar människor är individskyddskravet av största vikt. Individskyddskravet består av 
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fyra grundläggande huvudkrav. Dessa presenteras nedan i relation till vår studie med referens 

till Vetenskapsrådet (2018). Då det är pedagogerna som är studiens fokusgrupp berör dessa 

etiska aspekter pedagogerna på förskolan i första hand. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla som på något sätt är berörda av 

undersökningen om dess syfte och tillvägagångssätt. Deltagarna ska även bli informerade om 

vilken roll de har i undersökningen, att deltagande är frivilligt och att de närsomhelst har rätt 

till att avbryta sitt medverkande. Informationskravet tydliggör även att det ska framgå att det 

datamaterial som insamlas genom undersökningen enbart ska användas för studiens syfte. 

I denna studie har detta beaktats genom ett informationsbrev (se bilaga 1) som har sänts ut via 

mail till kontaktpersonerna på de deltagande förskolorna. Kontaktpersonerna har i sin tur fört 

informationen vidare till berörda arbetslag. Även ett informationsbrev (se bilaga 2) till 

vårdnadshavarna sattes upp av kontaktpersonerna på urvalsförskolorna samt sändes ut via en 

webbaserad informationskanal som användes inom kommunen.     

    

Samtyckeskravet berör studiens deltagare och deras rätt till att själva bestämma över sin 

medverkan i studien. Forskaren måste inhämta deltagarnas samtycke till att medverka innan 

studien kan påbörjas. För att få samtycke till att utföra denna studie tog vi till en början 

kontakt med förskolechefer via mail för att få deras samtycke till att kontakta förskolor för 

medverkan i vår studie. Efter inhämtat samtycke från förskolecheferna kontaktades förskolor 

för medverkan. Efter att deltagare från studiens urvalsförskolor, tagit del av studiens 

informationsbrev, gav de oss sitt muntliga samtycke till att medverka i studien. 

 

Konfidentialitetskravet betyder att information om deltagarnas identitet ska skyddas och 

deltagarna ska bli varse om att detta förvaras på ett säkert sätt så att ingen obehörig kan 

tilldelas informationen. Kravet tillämpas i denna studie genom att namnen på deltagarna, 

förskolorna samt avdelningarna på förskolorna avidentifieras. Information om detta har gått 

ut via informationsbrev (se bilaga 1 och 2) till studiens berörda förskolor och vårdnadshavare.   

 

Nyttjandekravet innebär att allt datamaterial som samlats in genom undersökningen endast får 

användas till studiens ändamål. I denna studie har detta muntligt informerats till de berörda 

avdelningarna på respektive förskola och genom informationsbrev (se bilaga 1). Efter 

avslutad studie kommer datamaterialet att förstöras för att ingen obehörig ska kunna få 

tillgång till den.   
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5.4 Bearbetning av studiens datamaterial 
Efter varje observationstillfälle har spaltdokumentationen renskrivits i ett dokument. Detta 

kan hänvisas till det som Bryman (2011) kallar Fullständiga fältanteckningar. Fullständiga 

fältanteckningar är detaljerade anteckningar som utgör det huvudsakliga datamaterialet av 

undersökningen.  
 

5.5 Analysmetod 
Då denna studie utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod har vi valt att analysera studiens 

datamaterial genom en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). Denna metod innebär ”ett 

sökande efter ett bakomliggande tema i det material som analyseras” (Bryman, 2011 s. 505). 

Eriksson Barajas et al. (2013) förklarar innehållsanalys som ett sätt att identifiera mönster och 

teman i datamaterialet genom att successivt och systematiskt kategorisera det. Detta 

tillvägagångssätt benämner Bryman (2011) som kodning. Studiens fältanteckningar har efter 

noggrann granskning sorterats i kategorier utifrån likheter och mönster förskolorna emellan. 

Kategorierna är relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Vår tanke med studien är 

inte att göra en jämförelse mellan de båda urvalsförskolorna, utan att analysera likheter och 

mönster. Vår ambition är att vara öppna mot datamaterialet och att i så låg grad som möjligt 

ha förutfattade meningar. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) förklarar att en analys 

alltid är subjektiv. Tolkningen av datamaterialet är relaterat till den som tolkar.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet (Bryman, 2011) är kriterier som berör studiens kvalitet. 

Studiens reliabilitet belyser vilken tillförlitlighet studien har. Studien har hög reliabilitet om 

studiens resultat, vid upprepade studier, utmynnar i liknande resultat. Här är det av stor vikt 

att studien är så pass utförligt beskriven att det är möjligt för en annan forskare att göra om 

studien. Studien har låg reliabilitet om studiens resultat visar sig vara slumpmässigt eller 

tillfälligt. Studiens validitet behandlar i sin tur frågor om studien undersöker vad som är 

avsett att undersökas. Bryman (2011) nämner begreppen intern validitet och extern validitet. 

Intern validitet berör studiens resultat och dess validitet i relation till de antaganden som 

studien är uppbyggd på och som har beskrivits i studien. Kort och gott, studiens trovärdighet. 

Extern validitet berör studiens resultat och dess överförbarhet i vidare sammanhang (a.a). I 

kommande metoddiskussion diskuteras begreppen validitet och reliabilitet i relation till vår 

studie. 



  
  

25  

6. Resultat 

Resultatet av våra observationer presenteras nedan i relation till studiens frågeställningar. 

Resultatet under varje frågeställning presenteras i form av kategorier som är baserade på 

mönster och likheter de båda förskolorna emellan, som har synliggjorts genom studiens 

datamaterial. Under varje kategori presenteras episoder från observationerna som synliggör 

kategorin. Episoderna kan även relateras till andra kategorier i resultatdelen än den utvalda. 

 

6.1 Hur förskolans pedagoger stöttar och stimulerar de yngsta barnen i 

deras grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. 
Studiens datamaterial visar att pedagogerna stöttar och stimulerar de yngsta barnens 

grovmotoriska aktiviteter på förskolegården genom Erbjudande av material, Bekräftelse 

och uppmuntran och Delaktighet.  

 

6.1.1 Erbjudande av material  

Pedagogerna erbjöd material för att stötta och stimulera barnen i deras grovmotoriska 

aktiviteter på förskolegården. Pedagogerna erbjöd löst material till barnen genom att 

placera ut materialet på förskolegården, vilket följande episod visar. I denna episod stöttar 

och stimulerar pedagogen barnens grovmotoriska rörelser springa, kasta och fånga. 

 

Episod 1 

En pedagog tar fram ett litet fotbollsmål och två bollar och placerar dem på gräset 

där två barn befinner sig. Pedagogen aktiverar barnen genom att visa hur de kan 

göra med bollen samt uppmuntrar dem till aktivitet. Barnen springer efter bollen, 

kastar och fångar den. 

  

Studiens datamaterial visar även att pedagogerna erbjöd material genom att hänvisa barnen 

till material som redan fanns framtaget ute. Förutom löst material på förskolegården erbjöd 

och använde sig pedagogerna av förskolegårdens fasta material för att stötta och stimulera 

de yngsta barnens grovmotorik. Detta visar följande episod där pedagogen stöttar och 

stimulerar barnets utövande av de grovmotoriska rörelserna klättra och stiga upp. 
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Episod 2  

Ett barn befinner sig vid klätterställningen på förskolegården. Barnet står vid 

trappan som leder upp till rutschkanan på klätterställningen och sätter ena foten på 

ett trappsteg. Barnet lyckas inte ta sig upp i trappan självmant, men visar tydligt 

vilja att göra detta. En pedagog uppmärksammar barnet genom att säga ”Försöker 

du klättra upp?”. En annan pedagog går till barnet och säger ”Vill du också klättra? 

Prova!”. Pedagogen hjälper barnet genom att ta tag i barnets ben och stödja barnets 

kropp med sin egen kropp, samtidigt som pedagogen hjälper barnet att ta steg 

uppför trappan. Pedagogen säger ”Första foten här! Andra foten här!” 

 

6.1.2 Bekräftelse och uppmuntran 

Pedagogerna stöttade och stimulerade barnen genom att ge dem bekräftelse och 

uppmuntran i deras grovmotoriska aktiviteter. Detta genomfördes i form av ord och 

meningar, men även genom att använda sitt kroppsspråk. Följande episoder synliggör 

detta. Första episoden visar att pedagogen stöttar och stimulerar barnets utövande av den 

grovmotoriska rörelsen gå. 

 

Episod 3 

En pedagog går till ett barn som sitter på marken och hjälper barnet att stå upp. 

Pedagogen säger till barnet ”Vågar du släppa min hand?” och släpper sedan 

barnets hand och säger ”Titta vad bra!”. Pedagogen backar några steg men har 

fortfarande ögonkontakt med barnet. Barnet sträcker fram sin hand mot pedagogen 

varpå pedagogen säger ”Tycker du det är läskigt?”. Efter en kort väntan går 

pedagogen fram till barnet och tar barnets hand och säger ”Här är jag!”. 

Pedagogen och barnet går hand i hand. 

 

Följande episod visar att pedagogen stöttar och stimulerar barnens grovmotoriska 

rörelser springa, kasta och fånga. 

 

Episod 4 

En pedagog och två barn befinner sig på asfalten med en fotboll och en mindre 

boll i plast. Pedagogen uppmuntrar barnen till att använda bollarna genom att först 

springa och passa en boll med sig själv för att sedan passa den med ett av barnen. 

Pedagogen säger ”Bra. Passa. Fånga. Så!”. Pedagogen börjar passa bollarna med 
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båda barnen samtidigt. Barnen springer efter bollarna och passar tillbaka till 

pedagogen. Aktiviteten övergår till att kasta och fånga bollen.  

 

6.1.3 Delaktighet 

Pedagogerna stöttade och stimulerade de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter genom 

att själva delta i aktiviteten. Detta synliggör följande episod. Episoden visar att pedagogen 

stimulerar barnets grovmotoriska rörelser skjuta och fånga. 

 

Episod 5 

En pedagog är tillsammans med ett barn på förskolegårdens kulle. Barnet står uppe 

på kullen och pedagogen nedanför. På kullen ligger det två stycken en meters 

långa ihåliga svarta plaströr, samt en cykelkorg med innebandybollar i. Barnet på 

kullen tar en innebandyboll och sätter rull på bollen genom plaströret, som är riktat 

mot pedagogen. Pedagogen tar emot innebandybollen när den kommer ut på andra 

sidan plaströret. Pedagogen tar ögonkontakt med barnet och kastar upp 

innebandybollen till barnet och säger ”Här kommer den, är du med?”. Barnet 

fångar innebandybollen uppe på kullen. 

 

Som föregående episod visar var det vanligt förekommande att pedagogerna deltog i 

bollaktiviteter med barnen. Pedagogerna kastade, fångade och rullade bollar tillsammans 

med barnen. Detta förekom både sittandes, sittandes på huk, ståendes och springandes av 

pedagogerna. Pedagogerna introducerade även aktiviteter för barnen genom att delta i 

aktiviteten till en början för att sedan lämna barnen i aktiviteten, vilket följande episod 

visar. Denna episod visar att pedagogerna stöttar och stimulerar barnets grovmotoriska 

rörelse svänga. 

 

Episod 6 

Två pedagoger och ett barn står på asfalten på förskolegården, varav den ena 

pedagogen rockar med en rockring runt midjan. Pedagogen hjälper sen barnet att 

göra likadant med samma rockring. Båda pedagogerna säger ”Bra!”. Barnet 

lämnar rockringen, varav den andra pedagogen tar rockringen och rockar med den 

runt midjan. Barnet tittar på pedagogen som rockar rockring och går emot 

densamma, som lämnar rockringen, och går därifrån. Barnet tar upp rockringen 

från asfalten och trär den över sig och försöker rocka med den genom att svänga 

med armarna, samtidigt som barnet håller i rockringen med händerna. 
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Pedagogerna deltog även genom att fysiskt hjälpa barnen att till exempel sätta fötterna på 

cykelpedalerna, kliva upp på trappsteg, kliva över sandlådekanten eller hålla barnen i 

handen när de balanserade. Ett fysiskt deltagande som stöttade och stimulerade barnen i 

deras grovmotoriska aktiviteter. Detta framgår i episoden nedan.  

 

Episod 7 

En pedagog och ett barn befinner sig nedanför trappan på kullen. Pedagogen tar 

barnet i handen och går bakom barnet uppför trappan och säger glatt till barnet ”Så 

nu går vi. Titta vad du kan! Bra.” När barnet har stigit uppför trappan säger 

pedagogen ”Du klarade det!”.  

 

Episoden visar att pedagogen stöttar och stimulerar barnets utövande av den grovmotoriska 

rörelsen stiga upp. 

 

6.2 Faktorer som främjar och/eller begränsar pedagogen att stötta och 

stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på 

förskolegården.  
Studiens datamaterial synliggör följande faktorer som antingen främjar och/eller begränsar 

pedagogen att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på 

förskolegården: Regler, Kroppsspråk, Materialtillgång, Barngruppens storlek och 

Arbetslag. 

 

6.2.1 Regler 

Genom samtal med kontaktpersonerna på förskolorna framkom regler som verkade på 

respektive urvalsförskola och dess förskolegård. På förskolan Humlan var dessa: Inte kasta 

sand på varandra, stänga grinden efter sig vid gungorna, inga små barn vid gungorna utan 

vuxna, städa efter sig och inte cykla för snabbt. På förskolan Diamanten var dessa: Inte ha 

sanden på asfalten, inte kasta saker och inte vara på trapporna som leder in till 

förskolebyggnaden. Förutom dessa uttalade regler visade även datamaterialet outtalade 

regler som förekom på förskolegården och som begränsade pedagogerna att stötta och 

stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter. De outtalade reglerna synliggjordes 

i datamaterialet genom tillsägelser av pedagogen och att pedagogen fysiskt flyttade på 

materialet och/eller barnet. Följande episod visar exempel på detta, då pedagogen hänvisar 
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barnen att använda ett specifikt material på en specifik plats på förskolegården. I denna 

episod begränsas pedagogen att stötta och stimulera barnens grovmotoriska rörelse stiga 

upp och stiga ned. 

 

Episod 8 

Två barn cyklar runt på asfalten med varsin cykel. De stannar till vid det lilla 

trädäcket på förskolegården och stiger upp med cyklarna på trädäcket. En pedagog 

lägger märke till barnens aktivitet och går till barnen. Pedagogen pekar med 

handen mot asfalten och hänvisar barnen att de får använda cyklarna på asfalten 

istället. Barnen vänder om och stiger ned med cyklarna till asfalten igen. 

 

Barnen blev tillsagda av pedagogerna när de kastade med olika material, vilket följande 

två episoder visar. Episoderna synliggör att regeln ”inte kasta” på förskolegården 

begränsar pedagogen att stötta och stimulera barnens grovmotoriska rörelse kasta. 

 

Episod 9 

Ett barn står på asfalten och kastar ett platt och runt föremål i plast. En pedagog ser 

detta och säger ”Vi kastar inte”. Barnet förflyttar sig och har föremålet kvar i 

handen. Pedagogen följer barnet med blicken till och från. Barnet kastar föremålet 

igen varpå pedagogen säger ”Jag kan se dig fortfarande. Vi kastar inte!”. 

Pedagogen vänder sig mot de andra pedagogerna på förskolegården och skrattar 

och säger ”Han tror det är en frisbee”. 

 

Episod 10 

Ett barn går från sandlådan med en spade fylld med sand och kastar ut sanden på 

asfalten. En pedagog säger ”Nej, så får du inte göra!” och leder barnet till 

sandlådan. Efter ungefär fem minuter upprepar barnet samma procedur igen, varpå 

pedagogen säger ”Nej så får du inte göra! Då får du inte ha spaden!”, och tar med 

barnet tillbaka till sandlådan igen. 

  

Föregående episoder visar att faktorn regler begränsar pedagogen att stötta och stimulera 

de yngsta barnen i deras grovmotoriska aktiviteter. Datamaterialet visar dock även att 

regler kan främja pedagogen att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska 

aktivitet. Följande episod visar att pedagogen stöttar och stimulerar barnets grovmotoriska 

rörelse gå. 
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Episod 11 

En pedagog ropar allmänt till barnen ”Nu städar vi!”. Ett av barnen lyssnar till 

pedagogen och börjar gåendes bära tillbaka olika typer av löst material in i 

förrådet. Pedagogen uppmärksammar och uppmuntrar barnet, samtidigt som 

pedagogen själv städar. 

 

Datamaterialet visar även att pedagogerna bröt mot vissa uttalade regler för att stötta och 

stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Detta synliggörs 

i följande episod där regeln ”Inga små barn vid gungorna utan vuxna” överträds. 

 

Episod 12 

En pedagog tar med sig ett barn till gungorna och sätter barnet i en gunga. Två 

äldre barn från förskolan befinner sig även i gungområdet. Pedagogen sätter fart på 

gungan och barnet svänger med benen. Ett barn står vid grinden in till gungorna 

och visar tydligt att den också vill komma in och gunga. Pedagogen lägger märke 

till barnet och öppnar upp grinden. Barnet kommer in och pedagogen stänger 

grinden. Pedagogen sätter barnet i en gunga och sätter fart på gungan. Även detta 

barn svänger med benen. De två äldre barnen kommer fram till pedagogen och 

hjälper till att sätta fart på de yngre barnens gungor. De båda barnen i gungorna ser 

glada ut. Efter ett tag går pedagogen ut från gungområdet och stänger grinden efter 

sig. De två äldre barnen fortsätter sätta fart på de yngre barnens gungor. Barnen i 

gungorna ser glada ut och svänger på benen. Pedagogen sätter sig utanför 

gungområdet på en bänk, tillsammans med ett barn i sitt knä, och observerar 

barnen vid gungorna. 

 

I denna episod stimulerar pedagogen den grovmotoriska rörelsen svänga hos barnen, 

genom att de svänger på benen när de gungar. 

 

6.2.2 Kroppsspråk 

Pedagogerna använde sitt kroppsspråk för att stötta och stimulera barnen i deras 

grovmotoriska aktiviteter. Detta förekom genom att befinna sig på barnens höjd, ha 

ögonkontakt med barnen, sträcka ut armarna till barnen samt genom andra gester och 

ansiktsuttryck. Följande episod synliggör pedagogens kroppsspråk som en främjande 

faktor för pedagogen att stötta och stimulera barnet i dess grovmotoriska rörelse stiga ned. 
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Episod 13 

Ett barn befinner sig på den upphöjda gräsytan med en boll. Bollen rullar nedför 

träkanten som gränsar till asfalten. Barnet stannar vid kanten och tittar på bollen 

som nu ligger på asfalten. En pedagog ser detta och säger till en annan pedagog 

som är i närheten ”Åh nej, nu kommer han inte ner för kanten!”, och skyndar dit 

och sätter sig på huk intill bollen på asfalten. Pedagogen har ögonkontakt med 

barnet som fortfarande står på gräset, ler och vinkar till barnet att komma, varpå 

barnet stiger nedför kanten och tar bollen.  

 

Datamaterialet visar även att kroppsspråket är en faktor som begränsar pedagogen att stötta 

och stimulera barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Följande episod visar 

att pedagogens kroppsspråk begränsar pedagogen att stötta och stimulera barnets 

grovmotoriska rörelser stiga upp och stiga ned. 

 

Episod 14 

Ett barn som just avslutat mellanmålet, stiger uppför trappan i klätterställningen, 

samtidigt som barnet har en fotboll i famnen. Barnet har svårigheter med att stiga 

uppför hela trappan samtidigt som barnet håller i fotbollen. Barnet blir 

stillastående i trappan, med fotbollen i famnen, samtidigt som barnet tittar bakåt på 

de tre pedagogerna och de andra barnen som sitter på förskolegårdens gräsyta och 

äter mellanmål. En pedagog vänder sittandes sin kropp mot barnet, tar ögonkontakt 

och säger ”Både boll och klättra? Du får använda antingen eller!”. Pedagogen 

vänder sin kropp och blick mot barnen som sitter kvar och äter mellanmål. Barnet 

anstränger sig och lyckas till slut stiga uppför alla trappsteg i trappan, med bollen i 

famnen. En annan pedagog reser sig upp från sin plats vid mellanmålet och går till 

barnet i klätterställningen. Barnet visar vilja till att stiga nedför trappen igen med 

bollen i famnen. Pedagogen säger ”Nej, inte här” och hänvisar till rutschkanan 

genom att klappa på rutschkanan med handen. 

 

Andra exempel på hur kroppsspråket var begränsande för pedagogen att stötta och 

stimulera barnens grovmotoriska aktiviteter var när pedagogerna stod med händerna i 

fickorna, inte befann sig i barnets höjd vid aktivitet eller stod lutad mot ett staket. 
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6.2.3 Materialtillgång 

Materialtillgången på förskolegården är en faktor som datamaterialet visar sig främja 

pedagogerna i att stötta och stimulera barnen i deras grovmotoriska aktiviteter. I episoden 

nedan stöttar och stimulerar pedagogen barnets grovmotoriska rörelse skjuta.  

 

Episod 15 

Ett barn går till en vattenpöl på förskolegården och börjar hoppa i den. Barnet får 

en tillsägelse av en pedagog som säger ”Nej, inte hoppa i vattenpölen, du har 

varken regnbyxor eller stövlar på dig!”. Pedagogen går till förrådet för att hämta 

en kvast för att sopa bort vattnet. Barnet visar med sitt kroppsspråk att det också 

vill sopa, varpå pedagogen säger ”Vi kan hämta en åt dig med!”. Barnet och 

pedagogen går till förrådet och hämtar en till sopkvast. De går tillbaka till 

vattenpölen och sopar tillsammans bort vattnet. Barnet utför detta genom att skjuta 

sopkvasten framför sig. 

 

Datamaterialet visar även att materialtillgången på förskolegården kan vara en faktor som 

begränsar pedagogen att stötta och stimulera grovmotoriska rörelser hos barnen. Detta 

visar följande episod där materialtillgången begränsar pedagogen att stötta och stimulera 

andra grovmotoriska rörelser än trampa hos barnet. 

 

Episod 16 

Ett barn går fram till två pedagoger som står och samtalar med varandra, och ber 

om att få en cykel. Pedagogerna bekräftar inte barnet direkt utan talar färdigt med 

varandra. Barnet står kvar och väntar. När pedagogerna har talat färdigt med 

varandra går den ena pedagogen och öppnar upp förrådet. Barnet som har bett om 

en cykel följer med pedagogen. Barnet tar ut en cykel och trampar runt på cykeln 

hela utevistelsen.  
 

6.2.4 Barngruppens storlek 

Datamaterialet visar att barngruppens storlek är en faktor som kan begränsa pedagogen att 

stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. 

Följande episod visar att barngruppens storlek begränsar pedagogen att stötta barnets 

grovmotoriska rörelse klättra. 
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Episod 17 

En pedagog kommer ut på förskolegården tillsammans med åtta barn. Pedagogen 

går med tre av barnen till diskbänken där det står tre hinkar med vatten. Samtidigt 

börjar två andra barn klättra i klätterställningen vid rutschkanan. Det ena barnet 

klättrar uppför klätterställningen till rutschkanan. Det andra barnet försöker göra 

likadant, utan att lyckas. Barnet ger upp efter ett par försök, stiger ned och går till 

slutet av rutschkanan. Det andra barnet åker nedför rutschkanan. 

 

6.2.5 Arbetslag 

Arbetslaget har visat sig genom datamaterialet vara en faktor som främjar pedagogerna att 

stötta och stimulera barnens grovmotoriska aktiviteter. Detta synliggörs i följande episod 

där pedagogerna stöttar och stimulerar barnens grovmotoriska rörelser hoppa och svänga.  

 

Episod 18 

Två pedagoger tar ut och placerar en stor högtalare på asfalten intill 

förskolebyggnaden, och kopplar den till en Ipad. En av pedagogerna ropar ”Kom 

alla barn, nu ska vi dansa!”. Pedagogen sätter på musik. Pedagoger och barn dras 

mot aktiviteten. De allra yngsta barnen står och tittar på högtalaren, på 

pedagogerna och på de andra barnen. Pedagogen uppmanar barnen att klappa 

händerna. Barnen klappar händerna, svänger på kroppen och hoppar. En pedagog 

dansar själv. Två yngre barn står vända mot varandra och håller varandra i 

händerna samtidigt som de svänger på kroppen. Musiken upphör plötsligt. Barnen 

visar tydligt besvikelse över detta. Pedagogerna löser problemet tillsammans. 

Musiken startar upp igen. Barnen och pedagogerna fortsätter att dansa. 

 

Arbetslaget visade sig även kunna vara en begränsande faktor i pedagogernas arbete med 

att stötta och stimulera barnen i deras grovmotoriska aktiviteter. Det förekom ofta på båda 

förskolorna att pedagogerna befann sig på avstånd från barnens aktiviteter och samtalade 

med sina kollegor. Pedagogerna hade då sin uppmärksamhet på samtalet i stället för på 

barnens grovmotoriska aktiviteter, som följande episod visar. 

 

Episod 19 

Ett barn tar ut en liten pall ur förrådet och bär den fram till klätterställningen med 

nät. Barnet ställer ner pallen i sanden under den hängande trapetesen i 

klätterställningen. Pallen står ostadigt. Barnet försöker stiga upp på pallen för att 
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nå trapetsen. Tre pedagoger står lutade mot staketet i sanden vid den andra 

klätterställningen och samtalar med varandra samtidigt som dem iakttar barnen 

som gräver i sanden. Ingen av pedagogerna uppmärksammar barnet vid trapetsen. 

Efter ett fåtal försök att nå upp till trapetsen, utan framgång, bär barnet med sig 

pallen och går mot de tre pedagogerna. Barnet ställer pallen på träbordet framför 

pedagogerna och går i väg. Pedagogerna fortsätter att samtala med varandra. 

Barnet får ingen uppmärksamhet av pedagogerna. 

 

Episoden visar att arbetslaget begränsar pedagogerna att stötta och stimulera barnets 

grovmotoriska rörelse stiga upp. 

 

6.3 Resultatsammanfattning 
Studiens resultat visar att pedagogerna på Humlan och Diamanten använder tre olika 

strategier i sitt arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnen i deras grovmotoriska 

aktiviteter på förskolegården. Dessa strategier är: Erbjudande av material, Bekräftelse och 

uppmuntran och Delaktighet. 

 

Studiens resultat synliggör även fem olika faktorer som främjar och/eller begränsar 

pedagogerna på Humlan och Diamanten att stötta och stimulera de yngsta barnen i deras 

grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Dessa faktorer är: Regler, Kroppsspråk, 

Materialtillgång, Barngruppens storlek och Arbetslag. Resultatet visar att de uttalade 

reglerna på förskolegården både främjar och begränsar pedagogen medan outtalade regler 

på förskolegården begränsar pedagogen att stötta och stimulera de yngsta barnens 

grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Resultatet visar även att pedagoger bröt mot 

vissa uttalade regler för att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotorik på 

förskolegården. Hur pedagogerna använder sitt kroppsspråk när de interagerar med barnen 

på förskolegården är också en faktor som både främjar och begränsar pedagogerna. Ett 

inbjudande och aktivt kroppsspråk främjar pedagogen medan ett återhållsamt kroppsspråk 

begränsar pedagogen att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter 

på förskolegården. Ytterligare en faktor är materialtillgången på förskolegården. Rikt 

utbud av tillgängligt material visar sig vara en främjande faktor för pedagogerna, då de kan 

erbjuda barnen det material som önskas. Materialtillgången visar sig däremot vara en 

begränsande faktor för pedagogerna vid de tillfällen då barnen alltid aktiverar sig med ett 

och samma material gång på gång. Resultatet synliggör att barngruppens storlek är en 
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faktor som begränsar förskolornas pedagoger att stötta och stimulera de yngsta barnens 

grovmotorik, då en stor barngrupp utgör en större utmaning för pedagogerna att 

uppmärksamma alla händelser på gården. Detta leder oss in på den sista faktorn som är 

arbetslaget som visar sig vara både en främjande och begränsande faktor för pedagogen i 

arbetet med att stötta och stimulera barnen i deras grovmotoriska aktiviteter på 

förskolegården. En främjande faktor på så sätt att pedagogerna kan ta hjälp av varandras 

kompetenser. En begränsande faktor på så sätt om pedagogen har sin uppmärksamhet på 

kollegorna istället för på barnens grovmotoriska aktiviteter. Resultatet visar att episoderna 

som presenteras under varje kategori även kan relateras till andra kategorier i resultatdelen.  
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7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens valda metod och dess validitet och reliabilitet. Här 

diskuteras även studiens resultat i relation till tidigare forskning och i relation till studiens 

teoretiska utgångspunkt med nämnda begrepp.   

 

7.1 Metoddiskussion 
Denna studie utgår från en kvalitativ forskningsmetod för att besvara studiens 

frågeställningar. Frågställningarna berör pedagogens arbete med att stötta och stimulera de 

yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Eriksson Barajas et al. (2013) 

förklarar att en kvalitativ forskningsmetod ofta berör specifika förhållanden, specifika miljöer 

eller en avgränsad urvalsgrupp. Vår studie berör alla tre nämnda delar. Eriksson Barajas et al. 

(2013) belyser att dessa specifika delar möjliggör en djupgående undersökning och att detta 

kan uppnås genom att synliggöra sammanhang och mönster genom datainsamling.  

 

Då syftet med denna studie är att analysera och diskutera pedagogens arbete med, samt dess 

påverkansfaktorer, att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på 

förskolegården anser vi att vald datainsamlingsmetod passar bra för att uppfylla studiens 

syfte. Provobservationen som vi utförde innan studien påbörjades försäkrade oss om att vald 

metod fungerade för att besvara studiens frågeställningar. Detta tydliggör studiens validitet. 

Observation som metod möjliggjorde en djupgående undersökning av studiens syfte. Genom 

observationerna synliggjordes pedagogernas arbete i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Tanken var först att även använda oss av intervjuer som metod, vilket hade 

bidragit med pedagogernas syn på hur de stöttar och stimulerar de yngsta barnens 

grovmotorik på förskolegården, samt vilka faktorer de anser påverkar deras arbete med detta. 

Intervju som metod är därmed inte passande för att besvara denna studies syfte och 

frågeställningar. Om tiden för studien inte hade varit begränsad, hade intervjuer med 

pedagogerna på förskolorna varit ett komplement som hade kunnat styrkt våra observationer. 

Detta i och med att vi då hade kunnat fått en förklaring bakom händelserna som utspelat sig 

på förskolegårdarna. Genom att enbart använda observation som datainsamlingsmetod för 

denna studie blev studiens datamaterial mer djupgående, relaterat till studiens syfte, vilket i 

detta sammanhang ökade studiens validitet.  
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Metoden som används i vår studie är icke-deltagande strukturerad observation. Fangen 

(2005) problematiserar observation som metod, och menar att medvetenheten av att vara 

iakttagen påverkar deltagarens fallenhet för ett naturligt och fritt beteende. Detta bör tas i 

beaktande av denna studies resultat då vi har använt oss av icke-deltagande observationer och 

att vi därav kan ha påverkat deltagarnas beteenden. Valet av denna metod minskar vår studies 

reliabilitet. 

 

Något som också bör poängteras är att studiens resultat är baserat på våra tolkningar av 

datamaterialet, och de likheter och mönster som har synliggjorts genom detta. Kvale och 

Brinkmann (2009) förklarar att en analys alltid är subjektiv. Tolkningen av datamaterialet är 

relaterat till den som tolkar. Med detta i åtanke minskar studiens reliabilitet. 

Observationsschemat (se bilaga 3) har använts som utgångspunkt och som ett stöd i våra 

observationer. Detta ökar studiens validitet och reliabilitet då vi båda två observerade 

pedagogernas arbete och dess påverkansfaktorer på förskolegårdarna med stöd utifrån 

observationsschemat. Vi valde att utföra observationerna var för sig på båda förskolorna för 

att på det sättet inte påverka varandra samt för att få ut ett större insamlat datamaterial. Detta 

ökar studiens reliabilitet, då de likheter och mönster som synliggjordes i datamaterialet, 

uppfattades av oss båda. Att utföra observationer tillsammans, kan även det vara en fördel 

och något som ökar studiens validitet och reliabilitet, då fler händelser kan fångas upp vid ett 

och samma tillfälle. 

 

Vi valde att utgå från hur pedagogerna stöttar och stimulerar de grovmotoriska rörelserna hos 

barnen, som Granberg (2000) nämner, i våra observationer. Detta för att få struktur på våra 

observationer och öka studiens validitet och reliabilitet. Dessa grovmotoriska rörelser 

framgår i vårt observationsschema (se bilaga 3). Dock la vi märke till att de yngsta barnen på 

förskolorna även utövade andra grovmotoriska rörelser, såsom lyfta, bära och sparka. Hur 

pedagogerna på förskolan stöttade och stimulerade dessa grovmotoriska rörelser hos de 

yngsta barnen på förskolan togs inte hänsyn till i studiens resultat. 

 

Observationerna kompletterades med fältanteckningar. Bryman (2011) och Fangen (2005) 

belyser att dessa former av anteckningar underlättar analysen av observationerna. Då vi 

använde oss av metoden spaltdokumentation (Skolverket, 2015) vid utförandet av 

fältanteckningar hjälpte det oss att få struktur på vårt arbete, samt ett säkerställande om att vi 

utförde fältanteckningar på liknande sätt. En metod som ökade studiens validitet och 
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reliabilitet. Valet att utföra fullständiga fältanteckningar (Bryman, 2011) efter varje 

observationstillfälle underlättade analysen av studiens datamaterial, då detta bidrog till ett 

komplett datamaterial att analysera. Valet att ta bilder på förskolegårdens fysiska miljö, samt 

vilket löst material som fanns att tillgå, underlättade även det analysen av studiens 

datamaterial då en granskning av bilderna fick oss att minnas specifika detaljer. 

 

Eftersom vi har valt att anpassa oss efter förskolornas vardagliga verksamhet och vad som 

passade dem bäst, utfördes observationer på Humlan på förmiddagen medan observationer på 

Diamanten utfördes på eftermiddagen. Detta kan ha betydelse för vad som utspelade sig samt 

hur detta utspelade sig på förskolorna i relation till studiens frågeställningar. Detta 

tillvägagångssätt bidrar till en minskad validitet och reliabilitet i studien. För att öka studiens 

validitet och reliabilitet hade det varit önskvärt att utföra observationer under samma tid på 

dygnet på de båda förskolorna. Studiens resultat visar på att de strategier och faktorer som 

framkommit är verksamma oavsett när på dagen verksamheten observeras på förskolegården. 

 

Då observationerna har utförts vid olika tillfällen på de båda förskolorna och då förskolorna 

och dess förskolegårdar skiljer sig åt är det lätt hänt att göra ett jämförande förskolorna 

emellan. Vi vill dock belysa att ett jämförande de båda förskolorna emellan inte är syftet med 

denna studie. Studiens datamaterial är inte tillräckligt omfattande för detta. Ett 

observationstillfälle blev inställt på förskolan Diamanten, då förskolan valde att inte gå ut på 

förskolegården, på grund av dåligt väder. Detta var i slutet av studiens planerade 

observationstillfällen och vi tog beslutet att det insamlade datamaterialet räckte till för vidare 

bearbetning. Därav valde vi att inte ta igen det missade observationstillfället. Detta beslut 

bidrar till en minskad reliabilitet i studien, då det missade observationstillfället kunde ha 

bidragit med situationer som inte uppkommit tidigare. 

 

För att passa studiens syfte har studien utgått från ett målinriktat urval (Bryman, 2011). För 

att kunna besvara studiens frågeställningar kontaktades förskolor med olika förutsättningar 

samt med 1-3 års avdelningar. Detta underlättade valet av vilka förskolor som var aktuella för 

oss att kontakta. Valet att observera två förskolor gjordes för att kunna analysera likheter och 

mönster förskolorna emellan, trots olika förutsättningar, vilket inte hade varit möjligt om vi 

valt att utföra undersökningen på enbart en förskola. Detta ger vår studie en ökad validitet då 

vårt resultat kan relateras till två olika förskolor. För att synliggöra sammanhang och mönster 

har studiens datamaterial analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2011; 
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Eriksson Barajas et al., 2013). Vår ambition med den kvalitativa innehållsanalysen var att 

vara öppna mot datamaterialet och att i så låg grad som möjligt ha förutfattade meningar. De 

likheter och mönster som definierades presenterades i studiens resultatdel i form av 

kategorier, vilket Bryman (2011) benämner som kodning av datamaterialet. Detta är en 

analysmetod som minskar studiens validitet och reliabilitet, då den kvalitativa 

innehållsananlysen, är relaterad den den som tolkar datamaterialet. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen som metod innebär att vår studie, och dess resultat, bygger 

på vad datamaterialet visar (Bryman, 2011; Eriksson Barajas et al., 2013). Studiens teoretiska 

utgångspunkt och tillhörande begrepp används endast i resultatdiskussionen, med syftet att 

ställa vårt resultat i förhållande till en lärandeteori. Om studien istället hade utgått från denna 

lärandeteori hade studiens teoretiska utgångspunkt och tillhörande begrepp använts som 

utgångspunkt för observationerna (Bryman, 2011). Detta hade bidragit till ett djupgående 

resultat med ökad reliabilitet. 

 

Leif Strandberg (2006) förklarar att förskolans läroplan och dess kunskapssyn bygger på det 

sociokulturella perspektivet. Valet av det sociokulturella perspektivet som teoretisk 

utgångspunkt är därmed passande för denna studie då det bidrar till möjligheter att diskutera 

och problematisera vårt resultat i förhållande till denna lärandeteori, som förskolans läroplan 

är uppbyggd på, och som verksamma inom förskolan bör förhålla sig till i sitt arbete med 

barnen. 

 

Den slutsats vi drar av angreppssättet i denna studie, i relation till angreppssätt i tidigare 

studier inom liknande område, är att tidigare studier oftast använder sig av kompletterande 

datainsamlingsmetoder till observation som metod. Vilket ökar studiens validitet och 

reliabilitet. Att ha i åtanke är att dessa studier pågår under en längre tidsperiod, vilket 

möjliggör denna typ av datainsamlingsmetod. 
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7.2 Resultatdiskussion 
 

7.2.1 Hur stöttar och stimulerar förskolans pedagoger de yngsta barnen i deras 

grovmotoriska aktiviteter på förskolegården? 

Vår studie visar att pedagogerna arbetar med att stötta och stimulera de yngsta barnens 

grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Detta genom att erbjuda barnen material, 

bekräfta och uppmuntra barnen samt att själva delta i grovmotoriska aktiviteter. 

 

Erbjudande av material 

Pedagogerna erbjöd barnen material på förskolegården i form av både löst- och fast material. 

I linje med det sociokulturella perspektivet och begreppet medierande redskap (Säljö, 2015) 

visar studiens resultat hur pedagogerna på förskolan använder medierande redskap för att 

stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. 

Pedagogerna i vår studie använder erbjudande av fysiska redskap, som medierande redskap, 

för att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. 

Detta synliggörs i studiens resultatdel i episoderna under kategorin Erbjudande av material. 

 

Tidigare forskning belyser att det är behövligt med en viss styrning och planering från 

pedagogerna i förskolan i de fall då barnen inte själva tar initiativ till att utforska och utöva 

grovmotoriska aktiviteter (Ericsson, 2005; Sigmundsson & Pedersen, 2004). Genom 

erbjudande av material kan pedagogerna styra barn till specifika grovmotoriska aktiviteter, 

vilket episod 1 visar i vårt resultat. Pedagogerna placerade ut material på förskolegården, 

vilket styrde och aktiverade de yngsta barnen till specifika grovmotoriska rörelser.  

Planerade grovmotoriska utomhusaktiviteter främjar förskolebarns grovmotorik (Robinson 

et al., 2011; Venetsanou & Kambas, 2010; Wagnsson et al., 2012). Studien som Wagnsson 

et al. (2012) har utfört visar att 89 procent av de förskollärare som deltog i studien utför 

någon planerad grovmotorisk aktivitet med förskolebarnen minst en gång i veckan. Till 

skillnad från denna forskning visade dock vår studies datamaterial en avsaknad av denna 

strategi för att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på 

förskolegården. Skolinspektionens granskning (2012) visar att förskolegården ofta ses som 

ett tillfälle för barnen att träna motoriska rörelser, men att det vanligtvis sker oreflekterat. 

Det finns ett visst förgivettagande att barnen stimulerar sig själva på förskolegården 

(Mårtensson, 2004), något som Skolinspektionens granskning (2012) berör genom att 



  
  

41  

många förskolor inte utnyttjar förskolegårdens möjligheter till lärande för barnen. Ericsson 

(2005) belyser att barnen i förskolan bör erbjudas många tillfällen till att utöva stora 

kroppsrörelser. Med hänsyn taget till detta och i relation till avsaknaden av planerade 

grovmotoriska aktiviteter som resultatet i vår studie uppvisar kan en styrning, planering 

och organisering av barns grovmotoriska aktiviteter vara önskvärt. Detta för att stötta och 

stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. 

 

I sin tur tar Ericsson (2005) upp att det kan främja barns motoriska utveckling om barns 

spontanaktivitet tas tillvara, istället för att hela tiden planera aktiviteter. Förskolepersonal 

bör medvetet följa vad det är som lockar det enskilda barnets rörelser och utifrån det 

uppmuntra och stödja barnet i sitt motoriska lärande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; 

Ericsson, 2005). Denna strategi synliggörs även i vårt resultat i episod 2, under kategorin 

Erbjudande av material, där pedagogen erbjuder förskolegårdens fasta material för att 

stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. 

 

Bekräftelse och uppmuntran 

Vår studie visar att pedagogerna på förskolorna använder sig av bekräftelse och 

uppmuntran för att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på 

förskolegården. Detta är en form av medierande redskap (Säljö, 2015) som pedagogerna 

använder i sitt arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnen, eftersom det mänskliga 

språket är ett medierande redskap. Vikten av bekräftelse och uppmuntran till de yngsta 

barnen i deras grovmotoriska aktiviteter är något som överensstämmer med det som 

Reunamo et al. (2014) förklarar, att barn som är i behov av stöd i sina grovmotoriska 

aktiviteter behöver uppmuntran och erfarenheter av framgång. Detta är av stor vikt i 

förskolan i och med att förskolans läroplan (Skolverket, 2016b) tydliggör att pedagogerna i 

förskolan ska ”ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av 

olika slag” (s. 11).  

 

Delaktighet 

Vår studies resultat visar att delaktighet är en strategi pedagogerna använder för att stötta och 

stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Skolinspektionens 

granskning (2012) belyser närvarandet hos pedagogerna som en viktig del i arbetet för att 

lyckas med att utmana och stimulera lärandet hos barnen. Detta blir synligt i episoderna 5, 6 

och 7 i vår studies resultat i och med pedagogernas fysiska deltagande för att stötta och 
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stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på försklegården. Episoderna synliggör 

att pedagogerna stöttar och stimulerar barnen på ett sätt som kan liknas vid begreppet 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2015) som används inom det sociokulturella perspektivet. 

Detta visualiseras i studiens resultat där pedagogerna genom delaktighet i barnens 

grovmotoriska aktiviteter stöttar barnen i deras grovmotoriska utveckling och lärande. 

 

Likheter kan dras mellan de strategier som studiens resultat visar att pedagogerna på 

urvalsförskolorna använder för att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska 

aktivitet på förskolegården och begreppet scaffolding (Säljö, 2015) inom det sociokulturella 

perspektivet. Resultatet synliggör hur pedagogerna på förskolan utövar scaffolding, genom 

både fysiskt och intellektuellt stöd, för att stötta och stimulera de yngsta barnen i deras 

grovmotoriska aktiviteter. 

 

7.2.2 Vilka faktorer främjar och/eller begränsar pedagogen att stötta och stimulera 

de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården? 

Vår studie synliggör faktorer som främjar och/eller begränsar pedagogen att stötta och 

stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Dessa är Regler, 

Kroppsspråk, Materialtillgång, Barngruppens storlek och Arbetslag. 

 

Regler 

Studiens resultat visar att faktorn Regler både kan begränsa och främja pedagogen i sitt 

arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på 

förskolegården. Detta går i enlighet med vad tidigare forskning visar. Engdahl (2014) 

belyser genom sin studie att förskolebarn anpassade sig till vissa regler på förskolegården 

medan de utövade motstånd och utmanade andra regler. Detta synliggörs i episoderna 9 

och 10 i denna studies resultatdel, där faktorn regler begränsar pedagogen att stötta och 

stimulera barnens grovmotoriska aktivitet kasta. Till skillnad från McFarlands och Lairds 

studie (2018), om barns risktagande lek i förskolan, visar vår studie att regler är en faktor 

som begränsar pedagogerna att skapa möjligheter för barnen i förskolan. 

 

I likhet med Blanchet-Cohens och Elliots (2011) studie där pedagogerna fattade beslut, 

som stred mot bestämmelser, för att stötta och stimulera de yngsta barnen i deras 

grovmotoriska aktiviteter visade även vår studie tecken på detta. I episod 12 som utspelar 

sig vid gungorna bröt pedagogen mot en uttalad regel som var uppsatt på förskolegården. 
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Trots regeln att inga små barn fick vara vid gungorna utan vuxna så fick barnen tillåtelse 

till detta, då äldre barn på förskolan tog pedagogens plats. Detta kan relateras till studiens 

teoretiska utgångspunkt och begreppet proximala utvecklingszonen (Säljö, 2015), då 

barnen fick stöd av mer kunniga inom området. Episoden vid gungorna visar inget tecken 

på det som Engdahl (2014) berör i sin studie, om att ålder kan begränsa barns möjlighet till 

tillgänglighet på förskolegården. Dock uppvisar episoderna 17 och 19 i vårt resultat tecken 

på detta, under kategorierna Barngruppens storlek och Arbetslag, där de yngsta barnens 

tillgänglighet till trapetsen och rutschkanan i förskolegårdens klätterställningar 

begränsades då pedagogerna inte stöttade och stimulerade barnen. 

 

Fjørtoft (2004) kommer i sin studie fram till att utmanande aktiviteter för barn är mer 

stimulerande för dem än aktiviteter som upplevs som mer enformiga. I episod 8, under 

kategorin Regler, visar vår studie att pedagogen begränsar barnen i deras utmanande 

grovmotoriska aktiviteter i och med att de inte får använda cyklarna på trädäcket. Om 

pedagogen istället skulle låta barnen använda cyklarna på trädäcket hade barnens 

grovmotoriska lärande kanske kunnat utmanats mer. Utmanande aktiviteter kan relateras 

till McFarlands och Lairds studie (2018), om barns risktagande lek i förskolan som visar 

att barns risktagande lek främjar deras grovmotorik. Ett antagande vi gör är att 

urvalsförskolornas regler på förskolegården är baserade utifrån säkerhetsaspekter. En 

medvetenhet hos förskolepedagogen om dessa säkerhetsaspekter i förskolan, i relation till 

barnens utveckling och lärande, är något som Ingrid Engdahl och Eva Ärlemalm-Hagsér 

(2015) förklarar som främjande för barnen då det är viktigt att barnen känner sig trygga för 

att kunna utvecklas och ta till sig nytt lärande. Trygghet i förskolan visar även Venetsanou 

och Kambas studie (2010), vara en betydande faktor som spelar roll för utvecklingen av 

barns motoriska förmågor. Dock ska säkerhetsaspekterna inte begränsa barnens utövande 

av motoriska rörelser (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015; Granberg, 2000), vilket vårt 

resultat tydligt visar förekommer i episoderna under kategorin Regler. 

 

Tidigare forskning (Grahn et al., 1997; Mårtensson, 2004) visar att pedagogernas 

förhållningssätt till utomhusaktiviteter inte alltid strålar samman med barnens, då barn och 

vuxna upplever omgivningen på olika sätt. Detta synliggörs även i vår studie, i episoden 

under kategorin Regler, om barnet som kastar med vad denne verkar uppleva är en frisbee. 

Pedagogens och barnets uppfattning om vad det platta föremålet föreställer skiljer sig åt, 
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vilket begränsar pedagogen i denna situation att stimulera barnets grovmotoriska rörelse 

kasta, då detta tillhör den uttalade regeln ”Inte kasta saker”. 

 

Kroppsspråk 

Studiens resultat visar att faktorn Kroppsspråk både begränsar och främjar pedagogerna att 

stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Ett 

inbjudande och aktivt kroppsspråk främjar pedagogen medan ett återhållsamt kroppsspråk 

begränsar pedagogen att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter 

på förskolegården. Detta exemplifieras i episod 13 och 14 i vårt resultat. Dessa episoder 

visar att pedagogen använder sitt kroppsspråk som ett medierande redskap (Säljö, 2015) 

för att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. 

Säljö (2015) förklarar att det mänskliga språket är ett medierande redskap, vilket innefattar 

kroppsspråk. 

 

Materialtillgång 

Studiens resultat visar att faktorn Materialtillgång främjar pedagogerna att stötta och 

stimulera de yngsta barnen i deras grovmotoriska aktiviteter, då episod 15 visar att tillgång 

till material möjliggör samspel mellan pedagog och barn. Detta är ett exempel som visar 

att pedagogerna använder medierande redskap och proximala utvecklingszonen i sitt arbete 

med att stötta och stimulera de yngsta barnen. Tillgång till material poängterar även 

Venetsanou och Kambas (2010) i sin studie vara en faktor som har betydelse för barns 

utveckling av motoriska rörelser. Vår studies resultat visar även att faktorn materialtillgång 

begränsar pedagogerna att stötta och stimulera de yngsta barnen i deras grovmotoriska 

aktiviteter vilket synliggörs i episod 16, där barnet efterfrågar en cykel. Episoden visar att 

barnens fria tillgång till material på förskolegårdarna, inte alltid stimulerar de yngsta 

barnens grovmotorik som man kan tänka sig, i de fall då barnen aktiverar sig med samma 

aktivitet gång på gång. Detta begränsar pedagogerna att utveckla barnens andra 

grovmotoriska färdigheter. De grovmotoriska aktiviteterna som Granberg (2000) nämner, 

och som vi utgår från i vår studie (se bilaga 3), synliggjordes genom studiens datamaterial 

att de yngsta barnen på förskolan utövade i varierande mån. Skolinspektionens granskning 

(2012) visar att pedagoger på förskolan behöver vara närvarande och medvetna i sitt arbete 

för att lyckas med att utmana och stimulera barnens lärande. Här krävs en medvetenhet om 

det enskilda barnets grovmotoriska aktiviteter.  
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Barngruppens storlek 

Vårt resultat visar att faktorn Barngruppens storlek begränsar pedagogerna att stötta och 

stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården, vilket lyfts fram i 

episod 17. En stor barngrupp leder till att pedagogerna inte hinner stötta och stimulera det 

enskilda barnet i alla händelser på förskolegården. Detta hindrar pedagogen att utöva 

scaffolding (Säljö, 2015) i de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter, eftersom 

pedagogen inte hinner bidra med sitt fysiska och intellektuella stöd till barnet som visar sig 

vara i behov av det. 

 

Arbetslag 

Arbetslaget visade sig i vår studie vara både en främjande och en begränsande faktor för 

pedagogerna att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på 

förskolegården. Arbetslaget som begränsande faktor synliggörs i episod 19 där ett barn är i 

behov av stöd för att nå upp till en trapets, men som pedagogerna inte lägger märke till då 

de samtalar med varandra. Detta kan kopplas till det Mårtensson (2004) redogör för i sin 

studie, att det finns en allmänt spridd förväntning på att barnen inspirerar sig själva till 

aktivitet genom att enbart vistas utomhus. Det kan vara så att denna förväntning synliggörs 

i episoden, då pedagogerna inte deltog eller uppmärksammade barnet. Det kan även dras 

paralleller till det Blanchet-Cohen och Elliot (2011) menar att brist på kunskap hos 

pedagoger leder till att de inte lägger värde på barns utomhusvistelse eller erbjuder 

meningsfulla möjligheter för barnen på förskolegården. I detta sammanhang tydliggörs 

vikten av kompetensutveckling för förskolans pedagoger inom grovmotorik och 

utomhusaktiviteter som tidigare forskning belyser (Mirzeoglu et al., 2017; Robinson et al., 

2011; Yildirim & Özyilmaz Akamca, 2017). Arbetslaget som främjande faktor synliggörs i 

musikakiviteten i episod 18 där pedagogerna samarbetar för att stötta och stimulera de 

yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Skolverket (2016b) samt 

Skolinspektionens granskning (2012) belyser vikten av att samarbeta i arbetslaget på 

förskolan för att stötta och stimulera barnen i deras utveckling och lärande.  

 

I relation till tidigare forskning (Reunamo et al., 2014) som belyser att de yngsta barnen i 

förskolan är i behov av stöd i sin grovmotoriska utveckling, visar även episoderna i vårt 

resultat tecken på detta.  
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7.3 Slutsats 
Denna studie bidrar med kunskap till förskolans pedagoger om hur de kan gå tillväga i sitt 

arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens grovmotorik på förskolegården. 

Studiens resultat i kombination med tidigare forskning kan hjälpa pedagoger i förskolan att 

inta ett medvetet förhållningssätt relaterat till detta arbete. Strategierna som vårt resultat 

visar att pedagogerna använder i sitt arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens 

grovmtorik kan även relateras till vad tidigare forskning säger. Vårt resultat visar att 

faktorerna Regler, Kroppsspråk, Materialtillgång, Barngruppens storlek och Arbetslag har 

betydelse för pedagogernas arbete med att stötta och stimulera de yngsta barnens 

grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. Dessa faktorer är kopplade till förskolans 

verksamhet, men även pedagogens förhållningssätt. Vår studies resultat visar att 

pedagogens förhållningssätt går som en röd tråd genom alla kategorier som synliggjorts 

genom datamaterialet. I enlighet med tidigare forskning som belyser att pedagogens 

förhållningssätt har betydelse för förskolebarns vistelse på förskolegården (Blanchet-

Cohen & Elliot, 2011; Engdahl, 2014; Mårtensson, 2004), är även denna studies resultat ett 

tecken på detta. Slutligen kan det ytterligare en gång poängteras att det är i förskolan som 

det livslånga lärandet sker som Ninni Wahlström (2016) lyfter fram, och därmed är det 

ytterst viktigt att även de allra yngsta barnen får det stöd och den stimulans de är i behov 

av gällande deras grovmotoriska aktiviteter på förskolegården. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Något som vi upplever saknas och som denna studie inte bidrar med är vilka möjligheter till 

risktagande lek förskolepedagoger ger de yngsta barnen på förskolegården. Detta är relevant 

för de yngsta barnens grovmotoriska utveckling och lärande då deras risktagande lek till stor 

del består av utövande av grovmotoriska aktiviteter. Ett annat förslag till vidare forskning kan 

vara att jämföra hur pedagogerna förhåller sig till de yngsta barnens grovmotoriska 

utveckling och lärande inomhus kontra utomhus på förskolan. Därmed blir detta vårt förslag 

till vidare forskning. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
Hej! 
Vi är två förskollärarstudenter som heter Stina Gustafsson och Anna Kvarnström och vi studerar 

termin 6 av 7 vid Örebro universitet. Just nu gör vi vårt självständiga arbete där vi undersöker hur 

förskolans pedagoger förhåller sig till de yngsta barnens grovmotoriska utveckling och lärande på 

förskolegården. För att kunna uppnå vårt syfte med undersökningen önskar vi utföra observationer av 

er verksamhet på förskolegården, samt intervjua förskollärare om hur de tänker kring de yngsta 

barnens grovmotoriska utveckling och lärande på förskolegården. 

 

Observationer önskar vi utföra under v.16, tisdag-torsdag. Observationerna vi kommer att utföra är så 

kallade icke-deltagande observationer av er verksamhet på förskolegården, där vi intar rollen som 

observatörer, samtidigt som vi för fältanteckningar. Intervjuer önskar vi utföra v.17. Intervjuerna 

kommer att spelas in via ljudinspelning och beräknas ta ca 30 min. Beroende på vilka tider som passar 

er verksamhet så är vi anpassningsbara. 

 

Etiska aspekter enligt Vetenskapsrådet beaktas, vilket innebär att ni som deltagare kommer vara 

anonyma och kan när som helst avbryta medverkan. Namn på deltagare samt förskolan kommer att 

avidentifieras i vårt arbete. Insamlat material kommer enbart att användas för att besvara 

undersökningens syfte. I slutet av v.15 kommer vi gärna till er förskola och presenterar oss och sätter 

upp en informationslapp om vår undersökning i hallen som vårdnadshavare kan ta del av.  

 

Kontakta oss gärna via mail eller telefon om ni har frågor angående vår undersökning. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar// 

Stina Gustafsson och Anna Kvarnström 

 

Kontaktinformation: 

Anna Kvarnström: xxx-xxxxxxx  xxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx 

Stina Gustafsson: xxx-xxxxxxx   xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx 
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Bilaga 2                                                                                                       

Hej vårdnadshavare! 
 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Stina Gustafsson och Anna Kvarnström och vi studerar 

termin 6 av 7 vid Örebro universitet. Just nu gör vi vårt självständiga arbete där vi undersöker hur 

förskolans pedagoger förhåller sig till de yngsta barnens (1-3 år) grovmotoriska utveckling och 

lärande på förskolegården.  

 

Under vecka 16, tisdag - torsdag, kommer vi att utföra observationer av X verksamhet på 

förskolegården. Tanken är att observationerna kommer att ske på avdelningen X. För att kunna uppnå 

vårt syfte med studien har vi tänkt observera vilka förutsättningar som finns i den fysiska miljön på 

förskolegården för barns grovmotoriska utveckling och lärande. Fokus för våra observationer är 

pedagogernas förhållningssätt. Då vi observerar pedagogernas förhållningssätt gentemot ert/era barns 

utövande av grovmotoriska aktiviteter kommer ert/era barn inte vara vårt fokus i observationen.  

Förskolans, avdelningens, pedagogernas och barnens namn kommer att avidentifieras i vårt arbete. 

 

Har ni några frågor gällande vår undersökning är ni välkomna att kontakta oss via mail eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar// 

Stina Gustafsson och Anna Kvarnström 

 

Kontaktinformation: 

Anna Kvarnström: xxx-xxxxxxx xxxxxx_xxxxxxxxxxx.xxx 

Stina Gustafsson:  xxx-xxxxxxx  xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx 
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Bilaga 3 
Observationsschema 

 

Ø   Grovmotoriska färdigheter att titta efter vid observationerna (Granberg, 2000 s. 46-48).  

 

Förskolegården 

➢   Hur många barn/pedagoger befinner sig på förskolegården? 

➢   Var befinner sig barnen/pedagogerna på förskolegården? 

➢   Vilka fasta material finns på förskolegården som barnen kan nyttja för att utöva 

grovmotoriska aktiviteter? 

➢   Vilka lösa material finns på förskolegården som barnen kan nyttja för att utöva grovmotoriska 

aktiviteter? 

➢   Finns det regler på förskolegården som begränsar de yngsta barnens utövande grovmotoriska 

aktiviteter, i så fall, vilka? 

 

Pedagogens förhållningssätt 

➢   Vad erbjuder pedagogerna för material, utöver förskolegårdens fasta material, som kan 

stimulera de yngsta barnens grovmotorik? 

➢   Hur arbetar pedagogerna med de fasta/lösa materialen på förskolegården för att stimulera de 

yngsta barnens grovmotorik? 

➢   Hur stöttar pedagogerna de yngsta barnen på förskolegården i de grovmotoriska aktiviteterna? 

➢   Vad uppmuntras av pedagogerna gällande de yngsta barnens grovmotoriska aktiviteter på 

förskolegården? 

➢   Hur använder pedagogerna sitt kroppsspråk för att stimulera de yngsta barnens grovmotorik 

på förskolegården? 

➢   Vilka faktorer främjar/begränsar pedagogen att stötta och stimulera de yngsta barnens 

grovmotoriska aktiviteter på förskolegården?  

 

Rulla 

 

Åla 

 

Krypa 

 

Gå 

 

Springa 

 

Hoppa 

 

Klättra 

 

Skjuta 

 

Dra 

 

Hänga 

 

Svänga 

 

Skutta 

 

Fånga 

 

Kasta 

 

Balansera 

 

Snurra 

 

Stiga upp 

 

Stiga ned 


