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BAKGRUND: Bakgrunden belyser, med hjälp av litteratur och forskning, motorikens 

betydelse för barns utveckling. Som en röd tråd beskrivs motoriken i 
förhållande till barns fysiska, sociala, emotionella och kognitiva 
utveckling. Pedagogens roll och synsätt skildras, samt en kortare 
beskrivning av Läroplanens innehåll om motorik.    

 
SYFTE:  Syftet med undersökningen är att ta reda på om pedagoger idag 

arbetar med motorik i förskolan. Vi vill undersöka vad pedagoger har 
för syn på barns motoriska träning, samt hur ofta motoriken 
återkommer som en del i verksamheten. 

 
METOD:  I studien används kvantitativ enkät, med positivistisk grund, som 

undersökningsredskap. Enkäten vänder sig till 86 verksamma 
pedagoger i förskolan.  

 
RESULTAT: Av de pedagoger som deltog i vår undersökning, var majoriteten 

förskollärare och barnskötare. Vårt resultat är präglat av jämförelser 
mellan dessa två yrkeskategorier och deras svar inom olika områden. 
Resultatet behandlar pedagogers bakgrund, Läroplanens användning, 
pedagogers tankar om motorik, motoriska svårigheter, samt 
motorikens betydelse för barns utveckling.  
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1. Inledning 
Barn har idag en tendens att bli allt mer stillasittande. Många aktiviteter lockar inte längre 
barn till rörelse och i en aktuell debatt försöker man hitta vägar för att stimulera barn till 
rörelse. Barn formas redan i barndomen, om blir de vana vid stillasittande aktiviteter som inte 
utmanar dem, tror vi att det kan finnas en risk att det kan prägla hela livet. Det är viktigt att 
barn får en positiv bild av att aktivt röra på sig och eftersom de flesta barn idag går på 
förskolor menar vi att pedagoger är viktiga i denna process. Det är i förskolan man lägger 
grunden för ett livslångt lärande (Lpfö 1998, s. 4).  
 
Det lilla barnet kan till en början inte själv kontrollera sina rörelser. Alla barn behöver 
utmanas och träna upp sin motorik för att slutligen nå automatiserande rörelsemönster. Det är 
viktigt att man tidigt börjar träna barns motorik, för att senare underlätta annan inlärning och 
utveckling. Alla barn har rätt till att få sina behov tillfredsställda och i förskolan bär 
pedagoger ansvaret. Vi har en tanke om att upprepade rörelser gör att barn finner ett lugn i 
inhämtandet av kunskap, samt att det finns ett samband mellan motorik och inlärning. Vår 
utbildning, som blivande lärare mot förskolan, har inte fullständigt förberett oss för vad 
motoriken spelar för roll i barns utveckling. Vi var därför nyfikna på att se om pedagoger i 
förskolans verksamhet arbetar med motorisk träning. 
 
Vi vill med den här undersökningen påvisa hur grundläggande vi tycker det är att barn ges 
möjlighet och har rätt till rörelse. Framförallt vill vi påvisa hur viktigt det är att som pedagog 
ha kunskap och insikt om barns motorik. Vi är medvetna om att alla barn inte har motoriska 
förutsättningar, men har valt att utelämna det undersökningsområdet i vår studie. Vi fokuserar 
istället på förskolan som helhet för att ta reda på hur pedagoger ställer sig i förhållande till 
motorik. Pedagoger i förskolan är vanligtvis förskollärare eller barnskötare, vår undersökning 
kommer att belysa dessa två yrkesgrupper (Högskolan i Borås 2008; Vuxenutbildningen 
2008). 
 

2. Syfte 
Vi vill undersöka olika pedagogers arbete med motorisk träning i förskolan idag. 
 
Våra frågeställningar är: 
 

• Vad är pedagogernas syn på barns motoriska träning? 
• Hur ofta återkommer motorisk träning som en del i verksamheten? 
• Finns det skillnader mellan förskollärare och barnskötare, i så fall vad skiljer dem åt?  

 



 2

3. Begreppsförklaringar  
 
Barnskötare En benämning på ett yrke man tillägnar sig genom en utbildning 

på gymnasial nivå (Vuxenutbildningen 2008). En barnskötare 
arbetar ofta på en förskola, nära barnet med omvårdande och 
pedagogiska uppgifter, oftast i team med andra yrkesgrupper, 
exempelvis förskollärare (Nationalencyklopedin 2008a). 

  
Förskollärare En person med pedagogisk högskoleutbildning som i huvudsak 

arbetar med barn i åldern 1–6 år, då i arbetslag med till exempel 
barnskötare (Nationalencyklopedin 2008b; Högskolan i Borås 
2008). 

 
Kognition Ett sammanfattande ord för våra olika tankeprocesser. Till 

kognition hör varseblivning, resonerande, begreppsbildning, 
minne, och uppmärksamhet (Nationalencyklopedin 2008c). 

 
Motorik Motorik innebär hur människors rörelser lärs in och utvecklas.  En 

motorisk rörelse kan vara enkel eller komplex, genetiskt bestämd 
eller inlärd (Nationalencyklopedin 2008d).  

 
Motorisk träning Med motorisk träning menar vi att man genom aktiv rörelse tränar 

kroppens olika områden och funktioner. Genom motoriska 
övningar kan barnet träna upp sina muskler och sin kropp 
(Ericsson 2003, ss. 27-32). 

 
Perception Ett begrepp för de processer som är aktiva när man tolkar olika 

sinnesintryck. I relation till den biologiska utvecklingen har 
perceptuella funktioner vuxit fram i direkt samband med motoriska 
förmågor (Persson 2008). 

 
Reflexer Ofrivilliga rörelser som uppkommer utan att man själv styr dem. 

Reflexer framkallas av sinnesintryck och utan ens egen vilja 
(Ellneby 2007, s. 190).  

 
Sensomotorisk förmåga En samordning av information från olika sinnesorgan, såsom ögon, 

balansorgan och muskler, samt motoriska rörelser (Ericsson 2005, 
s. 179).  

 
Sensorisk integration Hjärnan sorterar våra sinnesintryck för att de ska användas till rätt 

ändamål. Sensorisk integration är förutsättningen till teoretisk 
inlärning, abstrakt tänkande och logiskt resonemang (Ellneby 
2007, s. 14).  

 
Varseblivning Inom psykologin är varseblivning detsamma som perception 

(Nationalencyklopedin 2008e). Man blir uppmärksam på 
omgivningen runt sig och tolkar den genom sina sinnen (Ellneby 
2007, s. 14).  
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4. Teoretisk ram 
Nedan kommer vi att presentera två betydande gestalter för vår undersökning, den 
internationella forskaren Jean Piaget och den nodiska forskaren, Britta Holle. Piaget har en 
tyngdpunkt i sitt namn, då han har en välkänd och etablerad teori. Holle däremot, har i sin 
forskning utgått från Piagets tankar, hon är inte en lika omtalad forskare som Piaget. Vi har 
valt dessa två forskare för att vi anser att de har betydelsefulla tankar om barns motoriska 
utveckling och är i linje med vår studie. Först kommer vi att beskriva Piagets teori om den 
kognitiva utvecklingen. Därefter övergår vi till Holles teori om motorisk och perceptuell 
träning.  
 

4.1 Piagets teori om den kognitiva utvecklingen 
Piagets har en teori om den kognitiva utvecklingen, som innebär att barn själva konstruerar 
sin kunskap genom att i en process, aktivt utvecklas. Barnet samspelar med ting och skeenden 
i sin omgivning. Piaget ser på två betydande begrepp för utveckling: assimilation och 
ackommodation (Piaget 1988, ss. 12-13). Med assimilation menas att man anpassar 
omgivningen efter sig själv, barnet försöker förstå saker med sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter. Ibland måste barnet dock tänka om, anpassa sig själv efter omgivningen, vilket 
benämns som ackommodation. Barnets tidigare erfarenheter måste omarbetas för att anpassas 
till det nya. På detta sätt sker inlärning och utveckling. Piaget anser att barn genomgår fyra 
utvecklingsstadier som sker i en viss ordningsföljd i barns utveckling (Piaget 1964, s. 177). 
Han har som utgångspunkt att barnet utvecklas via handlingar som ger erfarenhet och leder 
till utveckling.  
 
Det första stadiet, det sensomotoriska, sträcker sig från födseln fram till 1½ - 2 år ålder 
(Piaget 1988, s. 3; 1964, s. 177). Det innebär att barnet lär genom sinnesupplevelser och 
motorik. Här sker en ständig utveckling av intelligens, sinnen och kropp. Piaget (1988, ss. 14-
16) beskriver tre tidiga faser, reflexernas stadium, varseblivningsorganisationernas stadium 
och den sensomotoriska intelligensens stadium. Vid födseln har barnet sensoriska och 
motoriska reflexer, vilka har betydelse för framtiden. Sugreflexen är ett exempel på en sådan 
tidig reflex. När barnet prövar sig fram för att utmana och testa sina kunskaper sker 
assimilation. Vid ungefär 3-6 månaders ålder börjar barnet att gripa tag i olika ting. Det är 
barnets reflexer som styr rörelser till en början och Piaget påpekar att det då är svårt att skilja 
motoriska mönster från varseblivningsmönster. Hela tiden skaffar sig barnet nya erfarenheter 
och sinnesintryck genom sina reflexer, som tillsammans bildar en helhet. Framsteg väcker 
intresse hos barnet och erfarenheterna upprepas, byggs på och nya erfarenheter bildas, vilket 
leder till att barnet lär sig nya saker. Barnet går från att nöja sig med att intresset leder till 
upprepningar, till att studera nya upptäckter. Det innebär att assimilationen blir mer och mer 
utvecklad hos barnet. Koordinationsförmågan byggs upp när barn experimenterar och lär 
känna sin kropp i förhållande till ting (Piaget 1988, s. 17).  
 
Det andra, preoperationella stadiet, sträcker sig från 2 år ålder fram till 7 års ålder. Barnets 
tänkande är egocentriskt och oföränderligt. Det tar sig uttryck genom att barnet intar roller 
och att andra människor kan se saker på andra sätt än vad barnet kan. Barnet lär sig successivt 
att inta andra människors uppfattningar. Barnets tänkande är centrerat mot objektets form 
(Piaget 1988, s. 4). Följande citat är ett konkret exempel på hur barn tänker i detta stadium. 
”For example, if we pour liquid from one glass to another of a different shape, the pre-
operational child will think there is more in one than in the other.” (Piaget 1964, s. 177).  När 
barnet genom erfarenheter och upplevelser förvärvar ny kunskap utvecklas barnets tänkande, 
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vid ungefär sju års ålder har barnet övergått till det tredje stadiet, det konkret intellektuella 
operationernas stadium (Piaget 1988, ss. 5, 10). Barnet kan nu bortse från det mest 
framträdande i en situation och se nya samband. Barnet har fått en jämvikt mellan 
assimilation av omvärlden och sina handlingar samt mellan ackommodation och den 
objektiva verkligheten. Det är logikens början, barnet börjar förstå logiska resonemang, dock 
endast i konkreta sammanhang. När barnet har uppnått en ålder av elva till tolv år har det 
landat i det sista av fyra stadier, det abstrakta intellektuella operationernas stadium. 
Utvecklingen av intellektets struktur hart nåtts, barnets personlighet formas och successivt 
växer det in i vuxenlivet.  
 
Således representerar varje stadium olika strukturer som följer ett mönster men det är 
framförallt det första, det sensomotoriska stadiet, som är relevant för vår undersökning. I alla 
stadier utför barnet handlingar som svarar till dess behov. Varje utvecklingssteg är beroende 
av det föregående, det går inte att skynda på en utveckling, utan varje steg måste ta sin tid 
(Piaget 1988, s. 10). Dock har det visat sig att stadiernas åldersindelning inte tolkas på 
samman sätt världen över. Piaget (1964, s. 178) beskriver att det är barnets mognad och inte 
dess ålder som spelar roll. Ofta är det barnets erfarenheter som har en stor inverkan på vilket 
stadium det befinner sig.  
 

4.2 Holles teori om motorisk och perceptuell träning  
Holle (1987, ss. 18-19) har en teori om att barns motoriska utveckling följer ett visst mönster, 
där varje steg bygger på det föregående. Hon utgår ifrån hjärnans utveckling och beskriver 
hur de två hjärnhalvorna ser olika ut men är beroende av varandra, och kallas gemensamt för 
hjärnbarken (cortex). Holle (1985, s. 17) har de två hjärnhalvornas funktioner som 
utgångspunkt när hon redogör för motorikens utveckling. Den vänstra hjärnhalvan står för 
läsämnena, de intellektuella ämnena. Den högra hjärnhalvan står för övningsämnena, de 
kreativa delarna. Båda hjärnhalvorna måste utvecklas för att människan ska klara av de 
motoriska delarna. Rörelse är viktigt för att hela hjärnan ska kunna fungera och för att båda 
hjärnhalvorna ska kunna utvecklas måste man kunna röra båda sidorna av kroppen. 
 
Holle (1987, ss. 18-19) förklarar noga hur hjärnan efterhand utvecklar tankeverksamhet 
genom nervvävnadens utveckling. Likaså utvecklar barnet genom perception sin emotionella 
och motoriska utveckling. Med denna utveckling följer också kognitionen, som öppnar nya 
möjligheter för perceptuellt lärande. När nervvävnaden blivit tillräckligt utvecklad kan barnet 
styra sina rörelser själv men det krävs fortfarande träning för att hjärnan ska samspela med 
barnets rörelser. Holle (1987, s. 19) jämför barnets motoriska utveckling med hjärnans 
mognadsprocess och menar att det motsvarar det centrala nervsystemets utveckling.  
 
Barns motoriska utveckling följer, enligt Holle (1987, s. 21), ett schema med fyra olika faser. 
Dessa beskrivs i relation till det centrala nervsystemets utveckling. Schemats faser är: 
 

1. Reflexrörelser: Barnet gör ofrivilliga, spontana rörelser utan att hjärnhalvorna 
samverkar. 
  

2. Symmetriska rörelser: Hjärnbarken (cortex) börjar medverka i barnets rörelser. Både 
vänster och höger hjärnhalva sänder signaler till kroppen så att barnet gör likadana 
rörelser med båda kroppshalvorna samtidigt.  
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3. Viljestyrda rörelser: Barnet styr själv olika rörelser med hjälp av cortex. 
Hjärnhalvorna samspelar och barnet kan själv styra över varje kroppshalva.  
 

4. Automatiserade rörelser: Barnets rörelser sker utan att barnet måste fokusera på dem. 
Man kan klara av att göra en rörelse samtidigt som man exempelvis talar med någon.  

 
Barn lär sig med tiden att koordinera sina rörelser (Holle 1987, s. 21). Koordinationen är inte 
medfödd utan infinner sig då det centrala nervsystemet mognar. Det är när barnets perception 
och motorik samspelar som en välkoordinerad rörelse utvecklas. Barn behöver koordinera 
sina rörelser för att de ska bli automatiska och kännas lätta att genomföra. Barnet upprepar 
rörelser tills de är inlärda och ju fler rörelser det lyckas med desto lättare blir det att lära in 
nya liknande rörelser. Holle (1985, ss. 16-17) betonar att det är oerhört viktigt att alla barn får 
möjlighet att träna på de grundläggande motoriska övningarna för att kunna lyckas med såväl 
perception som kognition. Om ett barn inte tränat på att krypa, åla, rulla etc., är det aldrig för 
sent att träna upp det när barnet blir äldre. Hon poängterar dock att det aldrig går att hoppa 
över ett steg i utvecklingen eller ett påbörja ett nytt innan man är färdig med föregående. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att Holle har vidareutvecklat delar av Piagets teori. Hon lägger 
stor vikt vid motorikens utveckling och betonar gång på gång att alla faser i barns rörelser är 
betydelsefulla. Som Holle beskriver, kan man inte hoppa över något steg i sin utveckling, men 
däremot kan ett stadium kan ta olika lång tid för olika barn. Det är inte alltid säkert att ett barn 
stannar i ett stadium så länge att en vuxen hinner finnas med och observera det. De innebär att 
barn kan passera ett stadium utan en vuxens vetskap.   
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5. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras en helhetssyn på barns motoriska utveckling. Barns motorik står 
inte i förhållande till sig själv utan kan vara beroende av en rad olika faktorer. Genomgående 
belyser vi Piagets och Holles resonemang, sammankopplar dem med flera författares och 
forskares tankar om vad motorik innebär. Vi har utgått ifrån Gunilla Dessen, som har en syn 
på barns rörelser i relation till andra viktiga delar i barns utveckling. Bakgrundens första del 
är indelad efter Dessens modell. Därefter presenteras pedagogens roll och syn på motorik 
samt Läroplanens innehåll angående motorik. 
 

5.1 En helhetssyn på barns motoriska utveckling 
Dessen (1990, s. 6-7) har en helhetssyn på barns rörelseutveckling. Hon menar att motoriska 
aktiviteter inte bara tränar rörelser, utan att det finns en helhet mellan barnets motorik och 
dess fysiska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling. Nedan visas en figur (bild. 1) som 
beskriver Dessens helhetssyn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild. 1 (Dessen 1990, s. 7) 

5.1.1 Fysisk och motorisk utveckling 
Dessen (1990, s. 7) menar att barn behöver röra på sig för att utveckla en god fysik. Kroppen 
behöver aktivitet, den utvecklas och anpassar sig alltid efter hur mycket man rör sig. Om man 
aldrig rör på sig slutar vissa delar av kroppen slutligen att fungera. För små barn är det viktigt 
med en allsidig rörelseutveckling. Ofta tycker barn att det är roligt att röra på sig och de flesta 
barn har ett naturligt behov av att det.  
 
Dessen (1990, s. 6), Grindberg och Jagtøien (2000, ss. 32-33) och Ericsson (2003, s. 29) 
menar att barn rörelseutveckling följs stegvis i en viss ordning. Dessen (1990, s. 6) och 
Ericsson (2003, s. 29) betonar vikten av att man inte kan hoppa över något steg då varje steg 
bygger på det föregående. Dock förklarar Dessen (1990, ss. 6-9) och Grindberg och Jagtøien 
(2000, ss. 32-33) att varje steg kan ta olika lång tid beroende på både individen och dess 
omgivning. Spannet för vad som anses vara ”normalt” är ganska stort och en del barn når 
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stadier tidigare än andra. Dessen (1990, ss. 6-9) påpekar vikten av att det bör finnas 
observanta vuxna i barns omgivning som kan iaktta att barn passerar alla stadier. Om barnet 
missar ett stadium kan det leda till svårigheter. Det är lätt att följa utvecklingens gång men 
svårt att ”rätta till” ett överhoppat stadium senare i livet. Det är betydelsefullt att pedagoger 
och andra vuxna, som ansvarar för barns utveckling, har en viss baskunskap när det gäller 
barns rörelseutveckling. Man kan då tidigt observera barn som eventuellt missar eller stannar 
kvar i något stadium för länge. Det finns undantag där barn hoppat över något steg men ändå 
utvecklats normalt. Författaren menar exempelvis att barn som inte krupit i sin barndom ändå 
kan få en väl utvecklad motorik. 
 
Grundrörelserna i barns utveckling 
Ellneby (2007, ss. 68-69) menar att det finns vissa grundrörelser i barns utveckling och 
Dessen (1990, s. 32) anser att barns rörelsemönster fram till ett års ålder är generellt lika. Man 
kan utifrån barnets ålder se vad det bör klara av. Det är först när barnet passerat ett års ålder 
som man inte kan se barnets rörelsemönster i ett åldersperspektiv, miljön blir då mer 
avgörande för barnets utveckling. Dessen (1990, s. 32) påpekar dock att det finns 
grundläggande färdigheter som barnet måste utveckla, oavsett vilken miljö man lever i. Hon 
menar att det är viktigt att ett barn lär sig att balansera sin kropp, erövra sin omgivning och 
automatisera sina rörelser.  
 
Nyfödda barn rör sig inte medvetet utan styrs av ett antal reflexer, som är viktiga då de bidrar 
till att stimulera barnet till rörelse (Grindberg & Jagtøien 2000, s. 36). Reflexerna ingår i 
barns rörelsemönster och är därför viktiga i den motoriska utvecklingen, men allteftersom 
barnet utvecklas, försvinner de medfödda reflexerna. Den första rörelsen barn gör med hela 
koppen är att rulla. För att utveckla kroppen symetriskt måste barnet lära sig att rulla åt både 
höger och vänster (Ellneby 2007, s. 68). Nästa steg är att lära sig åla och ofta inträffar det när 
barnet vill nå något. En kryssrörelse mellan armar och ben lärs in och det är av vikt att barn 
lär sig åla eftersom det är grunden för att lära sig att krypa, gå och springa. Därefter lär sig 
barnet att krypa. Det är ett viktigt steg eftersom barn då tränar en rad olika delar av kroppen, 
bland annat nack- och armmusklerna, samt balansen. Vidare lär sig barnet att resa sig, först 
och främst till hand- och knästående. För att resa sig till stående krävs en större balans. Runt 
ett års ålder börjar barnet att gå. Barn går ofta fort i början eftersom det krävs mer balans för 
att gå långsamt. Därpå kommer hopprörelsen, som kräver mycket övning innan den 
automatiseras. För att kunna springa måste kroppens kryssmönster vara väl utvecklat. Allt hör 
samman och för att klara av att springa behöver man därför träna sig på att åla, krypa och 
hoppa (Ellneby 2007, ss. 70-72). Ellneby (2007, ss. 59-60) menar att barn hela tiden tar sig an 
nya utmaningar då en tidigare rörelse är automatiserad. Hon varnar dock för att barn i dagens 
samhälle ägnar för mycket tid åt olika media, t.ex. TV, dator och TV-spel. Då barn blir allt för 
stillasittande lär de sig att det är roligare att exempelvis se på TV än att röra på sig. 
 
Grov- och finmotorik  
Sigmundsson och Pedersen (2004, ss. 20-21) menar att det är vanligt att man delar in motorik 
i två delar, grov- och finmotorik. Författarna beskriver i likhet med Forsström, (1995, s. 35) 
att det är svårt att veta vart gränsen går mellan de olika begreppen och att gränsen ständigt 
varierar. Man brukar generellt beskriva grovmotorik som något som kräver större muskler, 
muskelgrupper och inte så mycket precision (Sigmundsson & Pedersen 2004, ss. 20-21). 
Barnet tränar sin grovmotorik genom att krypa, klättra, gå, springa och balansera m.m. Barns 
lungor och hjärta är mycket stora i förhållande till den kropp de har, vilket betyder att de 
klarar att vara aktiva längre tid än en vuxen (Dessen 1990, s. 32; Sandborgh-Holmdahl & 
Stening 1993, s. 31).  
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Finmotorik kräver högre precision och innefattar mindre muskelgrupper och små muskler. 
Vanligen brukar man se handrörelser och när barnet greppar ett föremål med sin hand, som 
finmotoriska rörelser (Dessen 1990, s. 33; Forsström 1995, s. 35). Men Sigmundsson och 
Pedersen (2004, ss. 20-21) hävdar att det endast är generella antydningar. Man kan lika gärna 
göra grovmotoriska rörelser, som inte kräver hög precision med händerna. Sandborgh-
Holmdahl och Stening (1993, ss. 26-27) menar att dåligt utvecklad finmotorik kan vara att 
barnet har ett felaktigt grepp om pennan, vilket kan leda till trötthet och spänningar vid 
skrivandet. Om barnet har svårigheter med finmotoriken behöver de lägga ner mycket tid och 
energi på vad de gör. Vill man hjälpa barnet att utveckla finmotoriken kan man göra grov- 
och finmotoriska övningar. 
 
Sigmundsson och Pedersen (2004, ss. 20-21) menar att de stora muskelgrupperna 
(grovmotoriken) ligger nära koppens mittpunkt medan mindre muskelgrupper (finmotoriken) 
ligger längre ifrån kroppens mittpunkt, såsom händer och fötter. På liknande sätt beskriver 
Dessen (1990, ss. 32-33) skillnaden på barns grov- och finmotorik. Barns utveckling sker 
uppifrån huvudet och ner, samt inifrån kroppens mittpunkt och utåt, vilket är anledningen till 
att man utvecklar grovmotoriken innan finmotoriken. Sandborgh-Holmdahl och Stening 
(1993, s. 26) menar att om man har en dåligt utvecklad grovmotorik har man vanligtvis även 
en dåligt utvecklad finmotorik. Eriksson beskriver (2003, s. 35) att barn som har svårigheter 
eller är omogna i den grovmotoriska utvecklingen kan ha svårigheter med tal, koncentration 
och inlärning. Hon relaterar till Piaget som menar att barnets möjligheter till rörelse ibland 
hämmas och att det kan leda till färre sensomotoriska erfarenheter, vilket i sin tur leder till att 
den intellektuella utvecklingen försvagas (Ericsson 2003 s. 41).  
 
Sammanfattningsvis kan man ovan konstatera att författarna menar att barn följer en viss 
rörelseutveckling. Flera författare anser att stegen i barns utveckling tar olika lång tid och att 
man måste passera alla steg. Omgivningen, och att vi är olika som individer, är faktorer som 
påverkar hur lång tid varje steg tar. Begrepp som fin- och grovmotorik förklaras som viktiga 
delar inom motoriken. Barn behöver fysik aktivitet och de barn som inte får möjligheter till 
rörelse kan få följden av en försvagad intellektuell utveckling. 
 

5.1.2 Social och motorisk utveckling 
Ericsson (2003, ss. 27-32) utgår ifrån Holles fyra utvecklingsfaser och beskriver dem på 
liknande sätt men vidareutvecklar resonemangen något.  Författaren hävdar att uppbygganden 
av muskler krävs för att barn ska orka och att musklerna tränas upp genom motoriska 
övningar. Hon betonar även att det är viktigt att barn själva hittar aktiviteter som de finner 
utmanande för att de ska kunna utvecklas på bästa sätt. Piaget (1976, i Ericsson 2003, s.30) 
menar att en förutsättning är att barnet lever i en utvecklande miljö.  
 
Motorik och lek 
Den motoriska träningen ska, enligt Ayres (1988 s. 166), påminna om barns lek, men ska ha 
en fast struktur och målsättning. Dessen (1990, ss. 7-8) och Ericsson (2003, s. 35) påpekar att 
rörelse också hör samman med en social utveckling och att man genom rörelse får en ökad 
kunskap om sin omvärld. Dessen (1990, ss. 7-8) påpekar att kroppen är ett viktigt redskap för 
att utveckla en social förmåga och det är vanligt att barns lekar innehåller olika rörelser, 
framförallt i de minsta barnens lekar. Hon skriver om vikten av att barn måste få en god 
upplevelse av sin kropp för att lättare kunna leka och röra sig tillsammans med andra. Vad 
som är avgörande för en god upplevelse av sin kropp, beror på vilken trygghet man har om 
den egna kroppens förmåga.  
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Ayres (1988, ss. 180-182) beskriver att leken har två fördelar, dels blir barnet lätt motiverat 
och dels kan barnet befinna sig på en lägre utvecklingsnivå än vad åldern visar. Författaren 
beskriver, i liket med Holle (1987, s. 142), att leken är en viktig faktor för att barnets sinnen 
och motorik ska utvecklas. Utvecklingen går dock inte av sig själv, barnet observerar andras 
rörelser och utmanas att själv klara av de nya rörelserna som kan göra att barnet kan leka på 
nya sätt. Lekplatser är bra motoriska arenor där barnen på ett lekfullt sätt får utveckla sin 
motorik, den bästa lekplatsen för barn är naturen (Ayres 1988, s. 35; Holle 1987, s. 149). 
Skog och mark stimulerar barns rörelser där de utmanas till att träna nya rörelsemönster. 
Grindberg och Jagtøien (2000, ss. 83-84) har en annan syn på lekens betydelse i samband med 
motorik. Till skillnad från Holle och Ayres menar de att motorik och rörelse är en 
förutsättning för leken, kroppen är början till lek. De beskriver att barn måste behärska vissa 
grundläggande färdigheter, såsom att kunna gå, stå, sitta och springa, för att kunna använda 
dessa i leken. När barn skaffat sig erfarenheter och klarar av rörelser, finns det ett större urval 
av lekar de kan delta i.   
 
Sammanfattningsvis ser vi att dessa författare anser att barns intresse för att röra på sig ska stå 
i centrum. Författarna nämner att det är viktigt att barn hittar aktiviteter som de finner 
utmanande och att leken bör stå i fokus för den motoriska träningen. Kroppen ses som ett 
viktigt redskap och genom rörelse kan barn utveckla samarbets- och sociala kunskaper.  
 

5.1.3 Emotionell och motorisk utveckling  
Rörelse och emotionell utveckling hör samman genom att barn upplever känslor i alla 
situationer. Det är viktigt att det finns en glädje till att röra på sig eftersom barns upplevelser 
lever kvar i minnet då det möter nya situationer. Ett barn som känner att det lyckas med en 
kroppsrörelse får trygghet till kroppens möjligheter och förmågor. Om barn däremot ständigt 
stöter på misslyckanden, bildas en negativ bild som kan sätta djupa spår (Dessen 1990, s. 8). 
 
Rörelse och motorik är beroende av att kroppens olika sinnen utvecklas. Ofta talar man om 
perception som, enligt Holle (1987, s. 76), handlar om en process, vilken är beroende av det 
centrala nervsystemet utveckling. Det handlar om att de sinnesintryck som barn får ska kunna 
bearbetas och användas i barnets rörelser. Känselsinnet är, i relation till motorik, det 
viktigaste av människans sinnen. Känselsinnet och den taktila perceptionen förklarar Ellneby 
(2007, s. 20) som det mest omfattande sinnet eftersom känselcellerna, som finns i huden, 
sitter över hela kroppen. Det har betydelse för hur vi mår, både kroppsligt och själsligt. 
Dessen (1990, s. 39) förklarar att detta sinne utvecklas hos barnet redan som foster och att 
känseln är det viktigaste sinnet för att lära känna omvärlden som nyfödd.  
 
Ofta nämns det kinestetiska och det vestibulära sinnena i samband med motorik och rörelse. 
Kinestetisk perception betyder att barnets rörelser uppfattas genom känsel- och muskelsinnet 
(Holle 1987, s. 110). Ellneby (2007, s. 33) har en nyare förklaring och beskriver det som ett 
led- och muskelsinne, där sinnescellerna ligger djupt in i nervvävnader, vilket skiljer sig från 
det taktila känselsinnet, som ligger närmare huden och beröringen. Holle (1987, s. 110) delar 
in det kinestetiska sinnet i två delar; muskelspänningens styrkegrad och ledernas och 
lemmarnas inbördes ställning. Hon förklarar att muskelspänningens styrkegrad handlar om 
hur tungt eller lätt något är, och vad man behöver använda för slags styrka för att exempelvis 
lyfta ett föremål. När man tillägnar sig kinestetisk erfarenhet om något kan man redan på 
förväg anta vilken kraft man behöver använda. Lemmarnas och ledernas ställning innebär att 
barnet utan att titta kan tala om hur en led är böjd, om man håller armen rak eller om man har 
den böjd.   
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Det vestibulära sinnet innefattar balansen och sinnet sitter i innerörat varifrån reflexer sänds 
till musklerna i kroppen (Holle 1987, s. 139; Dessen 1990, s. 34). Det tränas genom visuell 
perception och därmed utvecklas barnets balans (Holle 1985, ss. 24-25). Ellneby (2007, s. 49) 
förklarar att det vestibulära sinnet utvecklas då barnet rör sig, men att olika rörelser ger olika 
mycket stimulans. Det är huvudets rörelser som avgör hur sinnet stimuleras. En rörelse som 
att gå eller stå ger mindre stimulans än när man hoppar, gungar eller snurrar. Balansen utgår 
dock inte enbart utav det vestibulära sinnet. Enligt Nielsen, Vesterdorf och Skaftved (1990, 
ss. 68-69) har flera sinnen en avgörande betydelse för att balansen ska fungera. De betonar att 
balansen i sig inte är något sinne, utan en funktion som fungerar i samspel mellan olika 
sinnesintryck. De sinnen som framförallt spelar en avgörande roll är, förutom det vestibulära 
sinnet, även de kinestetiska, visuella, och taktila sinnena. Författarna förklarar vidare att 
balansen är grunden för all motorisk aktivitet och att balans ingår i alla former av rörelser.  
 
Alla sinnen måste utvecklas för att motoriken ska kunna stimuleras. Det finns dock barn som 
saknar något av sinnenas fulla funktion, vilket kan gottgöras genom att man tränar upp något 
eller flera andra sinnen mer (Holle 1985 s. 21; 1987, s. 77). För att barn ska kunna sortera alla 
intryck sinnena ger, krävs en sensorisk integration, vilket Ellneby (2007, s. 55) förklarar som 
att barn genom leken utvecklas, då de i olika aktiviteter tillägnar sig olika upplevelser. Hon 
förklarar vidare att en god sensorisk integration bidrar till att man som vuxen får lättare för att 
bland annat koncentrera sig, tänka abstrakt och göra logiska resonemang. Som en följd av en 
god sensorisk integration utvecklas både människans hjärnhalvor och båda sidor av kroppen.  
 
Ayres (1988, s. 23), vars teori handlar om sensorisk integration, förklarar att barn utvecklar 
kroppen i relation till ting. Man lär sig integrera med sin omgivning men man måste utveckla 
en sensorisk integrationsförmåga för att förstå all ny information. Barn utvecklar olika snabbt, 
sensomotoriska processer i ett visst mönster. Man lär sig att tolka sinnesintryck, vilket gör att 
kroppen kan uppfatta dem och utveckla den motoriska förmågan (Ayres 1988, ss. 24-25). 
Sensorisk integrering handlar om hjärnan och är, enligt Ayres (1988, s. 15) en process där 
barnet mottar mängder av sinnesintryck i olika omgivningar som ska planläggas och 
orienteras. Sinnesintrycken bör i varje situation förstås på olika sätt, för att barnet ska kunna 
utföra en interaktion med sin omgivning. Hon beskriver sinnesintryck som näring till 
nervsystemet och att varje litet sinnesintryck ger information till kroppen. För henne är målet 
med den motoriska träningen att förbättra nervsamspelet, så att hjärnan förstår vad varje 
situation innebär och att sinnesintrycken sorteras rätt (Ayres 1988, ss. 24-25). 
 
Följaktligen är sinnenas utveckling av stor betydelse för hur barnet utvecklas motoriskt. 
Hjärnans utveckling har betydelse för hur barn rör sig. Inlärning och anpassning av rörelser är 
inte svårt för barnet så länge sinnena och kroppen samspelar.  Likaså hänger motorik och 
perception nära samman med varandra. Man måste se till barnets perception för att kunna 
avgöra hur barnet utvecklas motoriskt.  
 

5.1.4 Kognitiv och motorisk utveckling 
Förmågan att kunna röra sig och utforska sin omgivning ger ständigt ny kunskap, vilket 
innebär att rörelse även hör samman med den kognitiva utvecklingen. När barnet utforskar 
ställs det inför ett problem som på något sätt ska lösas. När barnet tillägnar sig ny information 
och använder en ny kunskap utvecklar barnet sin kognitiva förmåga. Barn behöver röra på sig 
redan vid tidig ålder. Det lilla barnet är mottagligt för nya kunskaper och den sensomotoriska 
utvecklingen är en viktig bas för att barnet ska kunna utveckla ett abstrakt tänkande. Små barn 
har behov av att utforska omgivningen genom rörelse (Dessen 1990, s. 8-9).  
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Ericsson (2003, s. 42) beskriver kognition som ett samlingsbegrepp på bland annat perception 
och rörelse. Hon menar att perception, motorik och kognition utvecklas parallellt med 
varandra. Piaget (1988, ss. 29-30) menar att barnet efter det sensomotoriska stadiet utvecklar 
ett tänkande utifrån sitt språk och den omgivande miljön. Barnets tänkande synliggörs 
framförallt i leken som erbjuder barnet olika handlingsmönster och rörelser. 
 
Genom att utveckla barns motorik stimuleras barnets individuella utvecklingsnivå inom andra 
områden. Ett mål med en rörelseträning är att få den automatiserad, att barnet ska kunna göra 
en rörelse samtidigt som det tänker på något annat (Grindberg & Jagtøien 2000, ss. 58-59). 
När barnet ska utföra en ny, främmande rörelse, krävs det vissa kognitiva förberedelser. 
Barnet måste lägga fokus på att klara av den nya rörelsen och kan inte tänka på något annat 
samtidigt. För att barnet ska klara av att lära sig begrepp och olika färdigheter behöver barnet 
få en god kroppsuppfattning och kroppskontroll (Grindberg & Jagtøien 2000, s. 63). Jagtøien, 
Hansen och Annerstedt (2002, s. 117) menar att den kognitiva utvecklingen, i likhet med den 
motoriska utvecklingen, går stegvis framåt. De hävdar att det finns samband mellan de 
erfarenheter barn tillägnar sig genom rörelser och av omgivningen, och det tänkande som barn 
utvecklar. Det är viktigt att barnet lär sig att utveckla begrepp för att utveckla de kognitiva 
processerna. Författarna betonar att barn även utvecklar ett abstrakt tänkande, som kommer 
till uttryck genom fantasier och drömmar.  
 
Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002, s. 123) förklarar att fysisk aktivitet ger kroppen mer 
energi, vilket gör att man blir mer benägen att arbeta såväl fysiskt som psykiskt. Kognitiv 
utveckling beror ofta på tidigare och nuvarande erfarenheter som bygger på varandra, vilket 
kan ses som att kognition inte nödvändigtvis måste stå i relation till motorik. Författarna 
menar dock att den fysiska utvecklingen kan vara en viktig faktor för kognition (Jagtøien, 
Hansen & Annerstedt 2002, s. 122).  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att kognitiv utveckling inte nödvändigtvis utgår från 
rörelseträning. Kognitiv utveckling kan förstås främjas av annan allsidig träning. Mycket 
tyder dock på att motorisk och fysisk träning ofta är en grund för kognition. Vidare kan man 
se hur flera författare ser motorik och kognition som en helhet, där utvecklingen sker i ett 
samspel. Motoriken har betydelse för en kognitiv utveckling, men även kognition har 
betydelse för att man ska kunna utveckla nya rörelser.   
 

5.2 Pedagogens roll och synsätt 
Grindberg och Jagtøien (2000, s. 126) framhåller att man som ledare och pedagog utsänder en 
trygghet och säkerhet då man har goda ämneskunskaper om sitt arbete. Kunskap om 
grunderna i det man lär ut, exempelvis motorik, är viktiga att besitta. Författarna anser att en 
pedagog behöver kunskap om sinnesintegration, om fysik och sensorisk/motorisk utveckling. 
De påpekar vikten av att man ska ha ett helhetstänk som utgångspunkt. Författarna nämner 
olika pedagogiska grundsyner inom pedagogiken och de betonar att pedagoger kan ha olika 
uppfattningar och tankar trots att de har liknande pedagogisk utbildning. Det finns olika 
pedagogiska inriktningar och i den första, som kallas för det förmedlingspedagogiska 
tänkandet, ligger fokus på vilket sätt miljön är betydande för barnets utveckling. Man vill 
komma fram till resultat som är mätbara, man vill ta reda på vad och vilka färdigheter barnet 
behärskar. I fysiska aktiviteter fokuserar man på vilka kunskaper ett barn har och ”tränar” på 
dessa färdigheter och tekniker. Man finner det intressant att göra mätningar på hur barnet har 
utvecklats, exempelvis hur långt det kan hoppa etc. (Grindberg & Jagtøien 2000, s. 14).  
 



 12

I nästa pedagogiska syn, tillväxtpedagogiken, är barnets utveckling oberoende av miljön. 
Barnet har naturliga möjligheter och en potential. Vad som är avgörande för vad barnet ska 
klara av är tillväxten och mognaden av nervsystemet. Tillväxten handlar om fysiska och 
biologiska förändringar i barnets kropp men som ser olika ut beroende på genetiska faktorer 
och miljöns inflytande. För att uppnå ett bra resultat utgår pedagogen från vart barnet befinner 
sig i nuet, från barnets kunskap, förutsättningar och behov. Barnet måste erbjudas utmaningar 
som de är mogna för att klara av, hur barnet utvecklas beror på dem själva. Pedagogen har ett 
avvaktande förhållande och man anser att barnets egna aktiviteter är betydande för dess 
utveckling. Vid fysisk aktivitet läggs mycket tid åt planering, pedagogen har tydliga syften 
och skapar en miljö som stimulerar barnet till utveckling. Pedagogen låter barnet själv 
utforska och håller sig i bakgrunden, man är hela tiden observerande men kliver bara fram om 
det behövs. Barnen känner en frihet att röra på sig fritt inom den ram som pedagogen har satt 
upp (Grindberg och Jagtøien 2000, ss. 69-72).  
 
Ett tredje synsätt är dialogpedagogiken, som handlar om en öppen kommunikation (Grindberg 
och Jagtøien 2000, ss. 72-75). Ickeverbal kommunikation ses också som en tillgång, man 
använder sig av mimik, gester och kroppsspråk. Vid fysisk aktivitet sker en planering i 
samband mellan pedagog och barn. Vad aktiviteten innehåller kan skifta men utgångspunkten 
är närmiljön. Pedagogen har en inställning att han/hon vet mer än barnen inom vissa områden. 
Grindberg och Jagtøien (2000, s. 132) menar att dialogpedagogiken vanligtvis används i 
förskolan, då det ofta faller sig naturligt. Dock påpekar författarna att alla de pedagogiska 
grunderna, bör användas beroende på vilka situationer det gäller.   
 
Ellneby (2007, ss. 60-61) beskriver att pedagogers syn är något olika. Barns motorik ses på 
olika sätt av olika människor, vilket innebär att även pedagoger har olika syn på vad motorisk 
träning innebär. Barnets motoriska utveckling normalt startar redan när barnet är nyfött och 
sträcker sig fram till sju års ålder. När barnet har uppnått denna ålder är det nästintill fullt 
motoriskt utvecklat. Barn som är motoriskt sena benämns ofta på olika sätt av pedagoger. Det 
förekommer ord som omogen, outvecklad m.m. vilka har en viss innebörd. Författaren anser 
att det är viktigt att reflektera över vad som menas när man pratar om barns utveckling med 
ovanstående ord. Hon påpekar vikten av att man redan på förskolan ska vara utrustad för att 
se barnets svårigheter med motorik. Det för att i möjligaste mån kunna stimulera och stärka 
barnets svårigheter. För att exempelvis kunna se de reflexer som har betydelse för barnets 
utveckling, när dessa reflexer sker normalt och när reflexerna bör ha upphört, behöver man ha 
en viss kunskap om den motoriska utvecklingen.  
 
Det finns ett antal reflexer som är bra för en pedagog att känna till (Holle 1985, ss. 27-28). 
Gångreflexen, som är medfödd, innebär att benen ännu inte har någon stabilitet och kan därför 
inte bära kroppstyngden. Om man tränar på att hålla barnet nära golvet, kommer barnets 
gångreflex automatiseras och efter hand övergå till en gångrörelse. Det sker då generellt 
tidigare än om inte reflexen stimulerats alls (Holle, 1987, s. 23). Babinskireflexen är en annan 
reflex, där tårna spretar uppåt, om man rör barnets fot med ett litet föremål och stryker det 
längs med barnets fotsula. Barn som har svårigheter med att utvecklas motoriskt kan ha denna 
reflex längre än vanligt, men normalt sett försvinner den då barnet lärt sig att gå (Grindberg 
och Jagtøien 2000, s. 37; Holle 1985, s. 27). Landaureflexen aktiveras när barnet stödjer sig 
på magen och lyfter huvud, ben och armar automatiskt uppåt (Holle 1987, s. 26). En sista 
reflex, som Holle (1985, s. 28) beskriver att man som pedagog bör känna till, är den 
symmetriska toniska halsreflexen. Den framkallas om barnet böjer huvudet bakåt, då sträcks 
armarna och benen böjs.  
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är av vikt, att en pedagog har en trygghet i sin 
yrkesroll och att det är till dess fördel att ha goda kunskaper om det som lärs ut. Författarna 
förklarar olika pedagogiska inriktningar, vilka har olika tankesätt kring barns lärande och 
utveckling. Pedagoger bör vara uppmärksamma på barns motoriska utveckling och det kan 
vara bra att känna till vissa grundläggande reflexer. 
 

5.3 Läroplanen 
Förskolan ska, enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 1998, s. 9), sträva efter att utveckla varje 
barns motoriska förmåga. Pedagoger ska i samverkan med föräldrar, se till att barn utvecklas 
efter sina egna förutsättningar och förmågor. Förskolan ska finnas som ett stöd för hemmet, 
men det är familjen som bär ansvar för barnets utveckling (Lpfö 1998, ss. 4, 11). Barn ska få 
känna en tillfredställelse då de uppnår framsteg i sin mognad, pedagogen ska stödja och 
stimulera barnet i sin motoriska utveckling, så att det upplever en tilltro till sin förmåga. 
Vidare beskrivs det hur viktig leken är i helheten av barns utveckling och att lek bör finnas 
med i den dagliga verksamheten i förskolan (Lpfö 1998, s. 6). Arbetslaget ska dessutom 
gemensamt ”ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och 
stimulans i sin motoriska utveckling.” (Lpfö 98, 1998, s. 10) 
 
Miljön är av stor vikt och bör vara inbjudande och locka barns nyfikenhet och lust till att 
utforska omvärlden. Pedagogen är en viktig förebild för barnet, och har som uppgift att se 
varje barns möjligheter och engagera dem såväl individuellt som i grupp (Lpfö 1998, s. 5). 
Läroplanen nämner att barn behöver varierade aktivteter och miljöer, samt vistelse i såväl ute- 
som innemiljö. Likaså är barnen i behov av såväl planerad miljö som naturmiljö. En del barn 
har behov av extra hjälp och stöd i sin utveckling, vilket förskolan ska ta hänsyn till och 
arbeta efter. Det är viktigt att ha en nära kontakt med vårdnadshavarna och tillsammans sträva 
efter att barnet gör framsteg och känner tillfredställelse över sin egen förmåga. Alla barn i 
förskolan ska uppleva ett positivt stöd vilket innebär att man får anpassa den pedagogiska 
verksamheten efter vilka barn som finns i gruppen (Lpfö 1998, s. 7). I förskolan ska man som 
pedagog träna barns motorik (Lpfö 1998, s. 10).”Förskolan skall lägga grunden till att barnen 
på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 
samhället behöver.” (Lpfö 1998, s. 27) Det är därför viktigt att man utvecklar barns förmågor 
i en viss ordning. Läroplanen beskriver med andra ord hur förskolan och dess pedagoger på 
olika sätt bör finnas med i utvecklingen av barns motorik. Förskolan ska erbjuda en god miljö 
som ska inspirera barn till att vilja röra sig utvecklas, leka, och lära. 
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6. Metod 
I det här avsnittet beskrivs undersökningens metod. Studiens vetenskapliga huvudinriktning 
redogörs och vi belyser vad redskapet enkät innebär, vilket urval vi haft, samt hur 
undersökningen genomfördes. Slutligen beskrivs studiens tillförlitlighet, giltighet och en 
analys av vår metod. 
 

6.1 Positivism 
Positivismen är ett vetenskapligt förhållningssätt som har sitt ursprung från den empiriska och 
naturvetenskapliga traditionen. Positivisterna tror på absolut kunskap, vilket innebär kunskap 
som man kan jämföra med sanningsenlig fakta (Thurén 2007, ss. 16-21). Man ska dock kunna 
dra generella slutsatser, som ska vara logiska, kunna uppfattas av våra sinnen och vara 
kvantifierbara. Galileo Galilei beskrev det som att ”Mät det som kan mätas, och gör det som 
inte kan mätas mätbart. Naturens bok är skriven på ett matematiskt språk.” (Kihlström 2007, 
s. 228). 
 
Patel och Davidsson (2003, ss. 26-28) menar att man som forskare, inom det positivistiska 
synsättet, ska stå i en yttre relation till det man ska undersöka. Ens egna åsikter ska inte ha 
någon inverkan på resultatet. Man ska kunna byta ut forskaren och ändå uppnå samma 
resultat, vilket vi strävat efter. Enligt Stensmo (2002, s. 12) finns det inom positivismen två 
säkra källor till kunskap. Det ena är de upptäckter man gör med hjälp av sina sinnen och det 
andra är det man med hjälp av logiskt tänkande kan räkna ut. Thurén (2007, s. 18) förklarar 
att då man har ett positivistiskt synsätt undersöker man fenomen, man är kritisk men man 
förkastar inget utan att först undersöka det. De logiska sanningarna skiljer sig från de 
empiriska då det har att göra med vårt intellekt och hur vi använder språket. Den positivistiska 
synen utgår ifrån att man ska söka så säker kunskap som möjligt. Det handlar om att ha en 
fast kunskap, inte lösryckt fakta, men man är medveten om att helt säker kunskap inte kan 
uppnås (Thurén 2007, s. 19).   
 

6.2 Forskningsansats 
Det finns två olika metoder man använder då man undersöker något med hjälp av redskapet 
enkät. Det ena är den kvantitativa, objektinriktade, undersökningsmetoden som gör resultatet 
mätbart (Andersen & Gamdrup 1994, s. 70). Den andra metoden är den kvalitativa som 
innebär att man vill förstå människan (Stensmo 2002, s. 23). Ingenting är mätbart utan varje 
fenomen består av en sammansättning av olika egenskaper. Den kvantitativa metoden sker 
utifrån forskarens förutsättningar (Andersen & Gamdrup 1994, ss. 70-71). Trost (2007, s. 23) 
förklarar den kvantitativa metoden något förenklat, han menar att om man ska använda 
frågeställningar som hur ofta, hur många eller hur vanligt något är gör man en kvantitativ 
studie. Han jämför detta med att om man i en undersökning har som mål att finna mönster 
görs en kvalitativ undersökning. Trost (2007, s. 23) benar ut begreppen på ett förenklat, 
förståligt sätt:  
 

Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen skall jag gå 
ut och räkna dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som förekommer 
och hur deras livsbetingelser ser ut skall jag inte räkna utan söka finna variation 
och förstå deras situation. (Trost 2007, s. 23) 
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Vår undersökning har som syfte att ta reda på olika pedagogers arbete med motorisk träning i 
förskolan idag. Då vi är intresserade av att få ett mätbart resultat är den kvantitativa metoden 
bäst lämpad. Som forskare har man, enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1997, s. 14), en 
viss kontroll då man använder en kvantitativ undersökningsmetod, det är man själv som avgör 
vilka svarsalternativ som är möjliga. Magne Holme och Krohn Solvang (1997, ss.78-81) 
påpekar att det finns ett visst utmärkande drag för ett kvantitativt undersökningssätt, man 
intresserar sig för det genomsnittliga och typiskt förekommande. Undersökningen blir 
standardiserad, frågor och svar är desamma och man har på förväg bestämt vilka frågor man 
är intresserad av att ställa. En nackdel med en kvantitativ undersökning är att den insamlade 
data kan ge ett annat resultat än vad man förutsagt. Författarna menar att man kan förbigå 
detta genom att göra en pilotstudie och på så sätt testa sin tänka enkät. Trost (2007, s. 22) 
förklarar att man inte kan klassificera alla studier som antingen kvantitativa eller kvalitativa, 
de olika momenten i en studie både kan vara av kvalitativ och kvantitativ karaktär. Han 
hävdar alltså att kvalitativa och kvantitativa studier kan användas i kombination med 
varandra.  
 
Vi valde att, i vår undersökning, inte använda oss av ett stort antal öppna frågor eftersom man 
då får en stor mångfald av olika svar som kan vara svåra att sammanställa (Björkdahl Ordell 
2007, s. 87). Dessutom kan öppna frågor leda till stort bortfall då de anses vara mer krävande 
att besvara, än frågor med förutbestämda svarsalternativ. 

6.2.1 Enkät 
Enkät är en undersökningsmetod som är passande att använda då man vill undersöka hur ofta 
eller hur vanligt ett fenomen är. I en enkät kan man få sanningsenliga svar då respondenten 
ofta är helt anonym (Björkdahl Ordell 2007, s. 85). Trost (2007, s. 100) förklarar att enkät 
med fördel används då man måste ta hänsyn till anonymitetsprincipen. När man analyserar 
enkäten kan man inte avläsa personens identitet, alltså vem det är som har svarat, det 
intressanta ligger istället på vad respondenterna i fråga har svarat. En nackdel med enkät som 
undersökningsmetod är att det finns en risk att deltagarna inte orkar eller vill svara på enkäten 
men ändå gör det och slumpmässigt kryssar i svar utan att tänka efter (Trost 2007, s. 73). Det 
mest fördelaktiga med att lämna ut en enkät är att den kan nå många människor samtidigt 
(Björkdahl Ordell 2007, s. 85).  
 

6.2.2 Metodval 
Då vi gör en kvantitativ undersökning, från en positivistisk grundsyn, kan vi inte ta del av 
människors sinnesintryck eller kroppsspråk. Genom en enkät fokusar vi på ett mätbart 
resultat, som analyseras och granskas. I ett resultat kan vi få reda på vad det finns för 
kunskaper om motorik i verksamheterna och om pedagoger anser att motoriken har betydelse 
för barns inlärning. Vi kommer att samla in material som pedagoger arbetar fram åt oss. Våra 
personliga åsikter och värderingar har ingen inverkan, mer än på de frågor vi konstruerar.  
 

6.3 Urval 
Enkäten delades ut till pedagoger som arbetar på förskolor i en medelstor stad. Vi tror, precis 
som Trost (2007, s. 37), att ett stort antal enkäter kan ge ett representativt urval. Han förklarar 
att en större mängd enkäter ger ett bättre resultat. För den tid vi hade till vårt förfogande anser 
vi att ungefär 100 enkäter blev lagom. Vi gjorde ett icke slumpmässigt urval och när vi delade 
ut enkäterna var vi tydliga med att vi bara ville undersöka de pedagoger som är med och 
planerar verksamheten. Vikarier som inte har samma delaktighet och ansvar för verksamheten 
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tror vi hade haft svårt för att besvara enkäten, eftersom frågorna delvis är koncentrerade på 
hur pedagogerna planerar sin verksamhet. Vanligtvis är det tre heltidstjänster på varje 
avdelning och vi strävade efter att alla pedagoger skulle få delta i vår undersökning. Beroende 
på hur många avdelningar varje förskola hade räknade vi ihop att vi förmodligen skulle dela 
ut enkäter till ett 100-tal pedagoger. Vi upptäckte ganska fort att flera förskolor hade 
pedagoger som delade på en heltidstjänst, vilket ökade antalet enkäter. Då vi inte ville välja 
bort någon från de förskolor vi i förväg hade kontaktat, valde vi att istället utöka antalet 
enkäter. Vi ansåg att det var viktigt att alla berörda på varje förskola skulle få chansen att 
delta. Sammanlagt blev det slutligen 111 enkäter som delades ut.  
 

6.4 Genomförande 
Då det första utkastet av enkäten var klart gav vi ut en mindre pilotstudie till studiekamrater, 
kollegor och familj. Vi ville få respons på både rättstavning, förståelse av frågor och frågornas 
relevans i förhållande till syftet. Av pilotstudien fick vi en del kritik och tips på hur vi bättre 
kunde utforma enkäten. Björkdahl Ordell (2007, ss. 89-90) förklarar att det är bra att testa den 
tänka enkäten på ett antal personer för att se vilka eventuella frågor, angående enkätens 
utformning, som kan dyka upp. Efter responsen av pilotstudien lade vi till ett par frågor och 
tog även bort några kvalitativa och irrelevanta frågor. Det resulterade i vårt andra utkast vilket 
vi senare delgav vår handledare. Efter den responsen gjorde vi några få ändringar vilket 
resulterade i den slutgiltiga enkäten (se bilaga 2). Sammanlagt blev det 20 frågor, en del med 
följdfrågor och en del med möjligheten att svara på flera alternativ.  
 
Vi utgick från att det förmodligen skulle bli ett visst bortfall, men försökte förebygga detta 
genom att konstruera ett förklarande och uppmuntrande missivbrev (Trost 2001, s. 46). Ett 
missivbrev (se bilaga 1) är ett dokument som vanligtvis följer med enkäten vid utlämnandet. 
Dokumentet ska se inbjudande ut och locka till att man vill besvara enkäten. Brevet ska 
innehålla väsentlig information och vara lagom långt. Läsaren ska kunna urskilja vilka som 
har lämnat ut enkäten och vad syftet med undersökningen är. Det kan vara bra att skriva ut 
namn och telefonnummer då det kan uppkomma frågor från respondenterna. Som avslutning 
bör man tacka för deras medverkan (Trost 2007, ss. 98-102). 
 
Ett bra sätt att få en personlig kontakt med personen som ska delta i undersökningen är att 
använda sig av besöksenkäter. Med en besöksenkät samlar man in enkäterna genom ett besök 
på det aktuella stället där enkäter har utdelats (Björkdahl Ordell 2007, ss. 87-88). Då vi ville 
minimera ett eventuellt bortfall, valde vi att lämna ut enkäterna på detta sätt. Genom ett besök 
på varje förskola och dess avdelningar, fick vi en personlig kontakt och en möjlighet till att 
inspirera de flesta till att vilja delta (Trost 2001, s. 46; Björkdahl Ordell 2007, ss. 87-88). Att 
överlämna ansvaret till en rektor kan också ses som ett alternativ men vi tror det kan ge ett 
större bortfall då vi inte har tillfället att själva marknadsföra vår undersökning och delge 
varför vi anser att den är viktig. De svarande hade fyra dagar på sig att fylla i enkäten och 
därefter besökte vi återigen varje förskola, för att samla in dem.  

6.5 Etik 
I Vetenskapsrådets rapportserie (2002) beskrivs fyra huvudkrav när det gäller forskning och 
undersökningar. Dessa ska fungera som normer mellan respondenten och forskaren. 
Huvudkraven är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, vilka 
specificeras i ett antal olika regler. Informationskravet innebär att man som undersökare har 
skyldighet att informera alla berörda parter om sitt syfte, vad som ska ske och varför. Det kan 
också vara till fördel att förklara att resultat påverkas beroende på om man deltar i 
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undersökningen eller inte (Vetenskapsrådets rapportserie 2002). Vi har genom ett 
informerande missivbrev tagit hänsyn till informationskravet. Då vi besökte varje förskola för 
att lämna ut enkäterna fick vi också möjlighet att muntligt presentera vår undersökning och 
vårt syfte. Samtyckeskravet betyder att de medverkande måste ges tillfälle att reflektera kring 
huruvida de vill vara med i undersökningen eller inte och bör därför informeras i god tid före 
undersökningen ska äga rum. Deltagarna i en undersökning måste därefter ge sitt samtycke till 
om de är villiga att delta i forskningsstudien (Vetenskapsrådets rapportserie 2002). Cirka två 
veckor innan vi gick ut med enkäterna ringde vi runt till förskolornas rektorer och avdelningar 
och frågade om de ville delta i vår undersökning. Vi talade också om när vi tänkte komma och 
dela ut enkäterna.  
 
Konfidentialitetskravet går ut på att de inblandades identitet och andra personliga uppgifter, 
som inte obehöriga bör ta del av, ska hållas hemliga, allt i enlighet med sekretesslagen. Det 
ska vara helt omöjligt för utomstående att kunna ta del av det känsliga materialet och de 
uppgifter som kan röja personers identiteter (Vetenskapsrådets rapportserie 2002). I vår enkät 
finns det endast ett fåtal personliga frågor. Dock berör de endast yrkesverksamma år, kön, 
befattning och vilka åldrar de har på barnen i deras grupper. Nyttjandekravet handlar om att 
information som inhämtats ifrån undersökningen inte får hamna i orätta händer. Det är viktigt 
att man har kontroll över sin datainsamling och att informationen inte offentliggörs på ett sätt 
som kan skada de inblandade. Den information man får in får endast användas för vår 
forskning (Vetenskapsrådets rapportserie 2002). Endast vi som forskare har tillgång till vårt 
insamlande material. Då vi känner att vi inte behöver ha tillgång till enkäterna längre kommer 
vi att förstöra dem. 
 

6.6 Tillförlitlighet och giltighet 
Det finns särskilda begrepp man använder när man talar om tillförlitlighet och giltighet, 
nämligen reliabilitet och validitet (Thurén 2007, s. 26). Med reliabilitet menas noggrannhet 
och pålitlighet, vilket innebär att man mäter samma företeelse, ett flertal gånger, och att 
resultatet då ska det bli nästintill lika (Stensmo 2002, ss. 30-31). Vid exempelvis en 
opinionsundersökning är det viktigt att ha ett visst urval personer för att få ett tillförlitligt 
resultat som inte ska kunna påverkas av tillfälligheter (Thurén 2007, s. 26). 
 
Giltighet och överensstämmelse är förklaring på ordet validitet och man kan säkerhetsställa 
validitet både teoriskt och empiriskt (Stensmo 2002, s. 32). Det man tänkt undersöka ska 
stämma överens med det man ser, den verkliga bilden ska vara likgiltigt med det man vill 
observera. Det vill säga, man måste vara noggrann med att undersöka det man hade för avsikt 
att granska och inget annat (Thurén 2007, s. 26; Stukát 1993, s. 10). Reliabiliteten i en 
undersökning kan vara enad av många trots att validiteten i undersökningen kan uppfattas på 
många olika sätt (Thurén 2007, ss. 26-27). 
 
För att vår studie ska bli tillförlitlig är det viktigt att vi formar frågorna i enkäten på ett sätt 
som gör att missuppfattningar undviks. En god tanke kan vara att lämna ut ett antal 
provenkäter, pilotstudier, till pedagoger man har god kontakt med, vilka kan ge ärliga svar. 
Frågorna ska ha nära anknytning till syftet och det är viktigt att man inte lägger in frågor som 
egentligen inte hör till studien. Enkäten ska vara så neutralt utformad som möjligt, exempelvis 
ska kulturella faktorer inte ha någon inverkan på enkätens frågor (Thurén 2007, ss. 26-27). 
Om en mätning inte har tillfredställande validitet och reliabilitet bör man heller inte använda 
sig av statistiska metoder för att sammanställa resultatet (Stukát 1993, s. 11).  
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6.7 Analys 
Det kan vara en svårighet att veta vem/vilka som inte har lämnat in enkäten (Björkdahl Ordell 
2007, s. 89). Därför kan det vara bra att använda sig av ett system där man checkar av vilka 
som besvarat enkäten. Vi visste hur många enkäter vi delat ut på varje förskola och kunde 
därför lätt notera hur många vi återfick. Vi var dock noga med, som Björkdahl Ordell (2007, 
ss. 89-90) påpekar, att man inte på något sätt får röja respondenternas identitet. Vid 
insamlandet möttes vi av en del muntliga kommentarer om enkäterna. En del hade svårt att 
förstå en del frågor, vilket senare framkom när vi sammanställde enkäterna. Björkdahl Ordell 
(2007, s. 89) menar att ett problem med enkätundersökningar kan vara att man inte alltid är 
personligt tillgänglig för frågor som dyker upp från dem som ska besvara enkäten. 
Sammanlagt av de 111 utdelade enkäterna återfick vi 86 stycken vilket betyder att vi fick ett 
bortfall på totalt 25 enkäter (22,5 %). Av de 86 enkäter som återficks var 44 stycken 
förskollärare, 36 stycken barnskötare, 5 stycken lärare för skolans tidigare åldrar (F-5) och 2 
stycken angav alternativet annan befattning/utbildning. 
 
Vi valde att sammanställa alla enkäterna för hand, fråga för fråga, och tanken var att jämföra 
olika frågor i förhållande till bakgrundsfrågor. Till en början jämförde vi pedagoger som 
arbetar på småbarn- respektive syskonavdelningar, men ansåg att resultatet inte blev 
intressant. Efter att vi istället fokuserade på yrkesgrupper framkom skillnader. De 
yrkesgrupper där det var få personer som svarat, blev svåra att jämföra eftersom studien ska 
bli så tillförlitlig som möjligt. Därför valde vi att i analysen endast jämföra förskollärare och 
barnskötare. Detta innebär att de med annan yrkesbakgrund inte ingår i resultatredovisningen 
nedan. Vi är medvetna om att det av etiska skäl kan diskuteras, men anser dock att det är 
viktigare att studien blir av reliabel karaktär. Vi valde att presentera resultatet med hjälp av 
olika tabeller och diagram, vi skapat i Excel, i förhållande till vad vi ansåg passade för de 
olika frågorna.  
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7. Resultat  
Av de enkäter som vi fick tillbaka fanns en del interna bortfall, vilket innebär att någon har 
valt att inte svara på en eller flera frågor i en inlämnad enkät. Vid varje figur har vi angett hur 
många svarande vi fick. 
 

7.1 Analys och tolkning av resultatet 
 

7.1.1 Pedagogernas bakgrund 
De pedagoger som ingår i vår undersökning består övervägande av kvinnor (92 %). Utifrån 
uppdelningen är det därför inte tillförlitligt att göra en jämförelse mellan könen.  
 
Figur 1 visar fördelningen av vilken befattning/utbildning pedagogerna i undersökningen 
uppger att de har. Man kan nedan se en markant skillnad (figur 1).  
 
 

 Förskollärare 51%
 Barnskötare 42%

 Fritidspedagog 0%

 Lärare mot tidigare 
åldrar (år F-5)  5%

 Annan 2%

 
 

Antal svar: 86/86 
 

Figur 1.  Vilken befattning/utbildning har du? (Fråga 2) 
 
 
I cirkeldiagrammet kan man se att de flesta pedagoger i vår undersökning är förskollärare (44 
st.) eller barnskötare (36 st.). Endast ett fåtal är lärare mot tidigare åldrar (5 st.) eller har 
annan befattning/utbildning (2 st.). Ingen respondent är fritidspedagog. Vi tolkar det som att 
det arbetar mest förskollärare och barnskötare i förskolan. Därför väljer vi att jämföra de två 
största grupperna i de följande redovisade frågorna, för att se om det finns likheter eller 
skillnader mellan dem.  
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Vi tog reda på vilka åldrar barnen i pedagogernas grupper har. Nedan kan man se hur 
fördelningen ser ut vad det gäller vilka avdelningar pedagogerna arbetar på.  
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Antal svar: 80/80 
 
Figur 2. Vilka åldrar på barnen har du i din nuvarande barngrupp?(Fråga 3) 

 
 

Som man kan utläsa av diagrammet ovan (figur 2) är det en anmärkningsvärd skillnad mellan 
vilka avdelningar förskollärare respektive barnskötare arbetar på. Majoriteten förskollärare är 
verksamma på syskonavdelning medan flertalet barnskötare arbetar på småbarnsavdelning. 
Endast ett fåtal arbetar på integrerad avdelning. Vi tolkar att det är vanligt förekommande 
med småbarns- och syskonavdelningar medan de integrerade avdelningarna är mer sällsynta. 
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7.1.2 Läroplanen användning 
De flesta respondenter bedömer att de har en ungefärlig uppfattning om vad det står om 
motorik i Läroplanen (fråga 6). Man kan dock se en skillnad på förskollärarnas och 
barnskötarnas svar. Det är färre barnskötare som uppger att de vet vad det står skrivet om 
motorik i Läroplanen.  
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Antal svar: 77/80                 Antal svar: 80/80 

 
 
 
 

 
 
I figur 3 kan man tydligt se att det är vanligt förekommande att Läroplanen används varje 
månad eller mer sällan. Man kan urskilja en viss skillnad, där förskollärare vanligast använder 
Läroplanen varje månad, medan barnskötare övervägande har svarat mer sällan. Det är endast 
ett fåtal som har angett alternativen dagligen eller varje vecka. Av de två diagrammen ovan 
(figur 3 & 4) kan vi utläsa att många har en ungefärlig uppfattning om vad det står om 
motorik i Läroplanen, men att de endast använder den varje månad eller mer sällan. Detta kan 
tolkas som att de flesta som vet vad det står om motorik i Läroplanen kan den utantill, och 
därför inte konkret använder den så ofta.  

Figur 3. Hur ofta tar du fram och konkret 
använder dig av Läroplanen? (Fråga 5) 

Figur 4. Har du en ungefärlig uppfattning 
om vad det står om motorik i Läroplanen? 
(Fråga 6) 
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7.1.3 Pedagogers tankar om motorik 
Vid frågan om pedagogerna har erfarenhet av att arbeta med barns motorik, svarar nästintill 
alla pedagoger att de har det.  
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Antal svar: 80/80 

 
Figur 5. Har du erfarenhet av hur man arbetar med barns motorik? (Fråga 8a) 

 
 

Ovanstående diagram (figur 5) påvisar att det inte är någon betydlig skillnad mellan 
förskollärarnas och barnskötarnas svar däremot finns det olikheter i tabellen nedan (figur 6). 
 
Figur 6. Om ja, från vad har du fått det? (Fråga 8b) 
 

  Förskollärare Barnskötare 
 Yrkesutbildning 72 % 44 % 
 Yrkeserfarenhet 79 % 85 % 
 Fortbildning 51 % 38 % 
 Andra erfarenheter 16 % 12 % 

 
 Antal svar: 77/77 

 
 
Trots en mycket jämn svarsfrekvens på fråga 8a, skiljer sig svaren något mer på fråga 8b. I 
ovanstående tabell (figur 6) har de svarande fått välja flera alternativ. Som man kan se i 
tabellen ovan har de flesta fått sin erfarenhet av yrkeserfarenhet, även om det skiljer sig något 
mellan förskollärare och barnskötare. Man kan däremot se en större skillnad på vad 
yrkesutbildningen har gett för erfarenhet. Eftersom förskollärare och barnskötare har olika 
utbildningar kan man tolka deras svar som att innehållet i deras utbildningar har sett något 
olika ut. Nästan hälften av förskollärarna har fått delar av sin erfarenhet ifrån fortbildning 
medan något färre bland barnskötarna. Ett fåtal har angett att de genom andra erfarenheter, 
som till exempel att arbeta med Mini-Röris, vara ledare inom idrott och eget intresse, har 
tillägnat sig kunskap om motorik.  
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Följande två frågor handlar om hur ofta pedagoger arbetar med motorisk träning och hur ofta 
de har någon planerad, återkommande verksamhet som huvudsakligen stimulerar motorik. 
Frågorna liknar varandra något och även respondenternas svar är intressanta i förhållande till 
varandra. Därför har vi valt att nedan placera dessa diagram (figur 7 & 8) bredvid varandra så 
man lättare kan se skillnader och likheter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Antal svar: 79/80           Antal svar: 80/80 

 
 

 
 
 

 
I figur 7 och 8 kan vi se att det är svarsalternativen dagligen och varje vecka som dominerar 
båda frågorna. Förskollärarnas och barnskötarnas svar skiljer sig något åt. När man jämför de 
båda diagrammen kan man se vissa olikheter. De flesta arbetar med motorisk träning 
dagligen, men det är knappt hälften som har en dagligt planerad och återkommande 
verksamhet. Liknande skillnad kan man urskilja när det gäller alternativet varje vecka. 
Ungefär en tredjedel av förskollärarna och barnskötarna arbetar med motorisk träning varje 
vecka, men nästan dubbelt så många har en planerad och återkommande verksamhet. Vi ser 
att man oftare sysslar med motorisk träning då den är oplanerad, vilket kan tolkas som att en 
motorisk träning inte behöver vara planerad eller återkommande. Trots detta har många svarat 
att det ändå har någon form av planerad och återkommande verksamhet varje vecka, vilket vi 
tolkar som att de ändå lägger stor vikt vid att det bör finns med.  
 
 
 
 

Figur 7. Hur ofta arbetar ni med motorisk 
träning? (Fråga 9) 

 

Figur 8. Hur ofta har ni någon planerad 
och återkommande verksamhet som 
huvudsakligen stimulerar motorik?  
(Fråga 10) 
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Motorisk träning kan ske på många olika sätt och vi ville veta vad pedagogerna tycker om 
barns omedvetna motoriska träning. Nedan visas ett diagram som redogör för hur 
pedagogerna svarande.  
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Antal svar: 80/80 

 
Figur 9. Hur ofta tror du att barn tränar sin motorik omedvetet? (Fråga 11) 
 
På fråga 11, som beskriver hur ofta pedagogerna tror att barn tränar sin motorik omedvetet, 
svarar näst intill alla att barn gör det dagligen. Endast 2 % av förskollärarna har angivit 
alternativet varje vecka. Vi tolkar detta som att som att barns motoriska utveckling sker 
ständigt och ofta omedvetet. Det kan kanske vara så att barnet tränar sin motorik i samspel 
med omgivningen men fortfarande omedvetet.  
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7.1.4 Motoriska svårigheter 
En del barn har svårigheter med motoriken och vi ville ta reda på om pedagoger upplevt detta 
och hur de gått tillväga. Figuren nedan visar hur många som svarat att de mött barn med 
uppenbara motoriska svårigheter. Därefter visas en tabell (figur 11) som redogör för hur 
pedagogerna arbetar vidare. 
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Antal svar: 75/80 

 
Figur 10. Har du mött barn som har uppenbara motoriska svårigheter? (Fråga 17a) 
 
Majoriteten av pedagogerna har mött barn som har uppenbara motoriska svårigheter och vi 
tolkar det som vanligt förekommande. Hur pedagogerna arbetat vidare med barn som har 
uppenbara motoriska svårigheter kan man se i tabellen nedan. 
 
 
Figur 11. Om ja, hur arbetar ni vidare med detta?(Fråga 17b) 
 

 Förskollärare Barnskötare 
Observerar barnet 73 % 86 % 
Arbetar individuellt med barnets motoriska svårigheter 50 % 57 % 
Arbetar med motorik i större grupper. 88 % 60 % 
Annat 20 % 11 % 

 
Antal svar: 72/75 

 
 
I likhet med föregående tabell (figur 6), fanns det på fråga 17b möjlighet att kryssa i flera 
alternativ, vilket de flesta har gjort. Varje svarsalternativ räknades ut i förhållande till hur 
många som mött barn som har uppenbara motoriska svårigheter. Man kan se att det flesta 
förskollärare anger att de arbetar vidare med motorik i större grupper, medan de flesta 
barnskötare observerar barnet. Ungefär hälften av de svarande arbetar individuellt med 
barnets motoriska svårigheter. Ett mindre antal har angett alternativet annat, där de hade 
möjligheten att skriva fritt. Bland svaren finns förslag som: att ge mycket uppmuntran och 
stöd, hjälpa och uppmuntra till rörelse, ha extra mycket gruppaktiviteter med alla barn, 
samarbeta med föräldrar, försöka se barnets möjligheter och bygga vidare på det, samt 
underlätta för barnet med hjälp av miljön. Vi tolkar detta höga antal svarande som att många 
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vet hur man arbetar vidare med barn som har motoriska svårigheter. De svarsalternativ vi 
angav i enkäten verkar vara vanligt förekommande, men vi fick även veta att man kan arbeta 
vidare på andra sätt. Som man kan utläsa av tabellen anser pedagogerna att det överlag är 
viktigt att arbeta vidare med barns motorik. Eftersom det var en hög svarsfrekvens, tolkar vi 
det som att förskollärare och barnskötare, förmodligen, tycker att det är viktigt att arbeta med 
barns motorik.   
 

7.1.5 Motorikens betydelse för barns utveckling 
En del i vår enkät handlar om motorikens betydelse för barns utveckling. Vad vi ville få fram, 
med fråga 19, var om barns motoriska utveckling kan ha betydelse för något annat i barns 
utveckling. Av diagrammen nedan kan man utläsa vilka svarsalternativ förskollärare 
respektive barnskötare anser stämmer in på vårt påstående.   
 
 

Förskollärare    Barnskötare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Antal svar: 41-43/44                            Antal svar: 32-33/36 
 

Figur 12. Barns motoriska utveckling har betydelse för barns…(Fråga 19) 
 
Av diagrammet (figur 12) kan man tydligt se att alternativet instämmer helt, är vanligast. 
Några angiver alternativet instämmer delvis men endast ett fåtal instämmer något eller 
instämmer inte alls. Majoriteten av pedagogerna, som svarar på frågan, anser till synes att 
motoriken ligger till grund för andra områden som barnet utvecklar.  
 
I diagrammet ovan (figur 12) kan vi se att förskollärare och barnskötare inte har svarar olikt 
varandra, dock kan man se mindre skillnader. Exempelvis svarar barnskötare i några fall på 
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alternativet instämmer inte alls, vilket ingen av förskollärarna gör. Man kan också se vissa 
skillnader mellan de olika påståendena i mitten av diagrammet. Förskollärarna visar 
sinsemellan mest variationer när det gäller lust till att lära, fantasi och kreativitet, där man kan 
se att motoriken inte anses ha en lika självklar betydelse för barns utveckling. Barnskötarnas 
svar varierar mest på påståendena; kognitiv inlärning, social kompetens, fantasi och 
kreativitet.  
 
Resultatet visar att det är flest pedagoger som svarat att de instämmer helt på de påståenden 
som har med den fysiska kroppen att göra, exempelvis kroppsuppfattning, 
koordinationsförmåga och hälsa. Det är endast 74 % av förskollärarna respektive 61 % av 
barnskötarna, som angiver att de instämmer helt på den kognitiva utvecklingen, medan många 
fler instämmer helt på kroppsuppfattning och koordinationsförmåga. Vi tolkar det som att det 
kan vara svårare att sammanbinda motorik med kognition, än med de mer fysiska 
färdigheterna.  
 
Pedagogerna fick möjlighet att lägga till egna förslag på vad de anser att barns motorik kan 
vara bra för. Det vanligaste tillägget är språket och den språkliga utvecklingen, där någon 
nämnt att språket aktiverar höger och vänster hjärnhalva. Pedagogerna svarar att de anser att 
barns motoriska utveckling lägger grunden för hela livet, gör barnet allmänt välmående, ger 
glädje till att röra sig i lekfulla sammanhang, är grunden i all lek, barn blir glada och pigga av 
att röra på sig, rörelse har betydelse för allt, samt att barns motorik har betydelse för nästan all 
utveckling. Vad man kan tolka av pedagogernas många svar är att de verkar engagerade och 
insatta i att motorik har betydelse för andra utvecklingsområden hos barnet. Det är 
anmärkningsvärt att de lagt till områden som vi som undersökare, inte tänkt på tidigare.  
 
Enkäten avrundades med att pedagogerna fick svara på om de kände sig trygga i sin yrkesroll 
när det gäller barns motorik.  
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Figur 13: Känner du dig trygg i din yrkesroll när det gäller att träna barns motorik?  
                (Fråga 20) 

 
Nästintill alla pedagoger upplever att de känner en trygghet i förhållande till barns motoriska 
träning. Man kan tolka det övervägande samtycket på frågan som att pedagogerna anser att 
det är viktigt att det finns trygga pedagoger i barnens omgivning som kan stötta och hjälpa 
barn med motorisk träning.   
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7.2 Resultatsammanfattning 
Vi sammanfattar vårt resultat i förhållande till vår teoretiska ram, där Piaget och Holle 
figurerar. Genom en analys och tolkning för vi teori samman med empiri.  
 
I vårt resultat kan vi se att det finns vissa skillnader mellan vad olika pedagoger vet om 
motorik. Vi valde att jämföra förskollärare med barnskötare och har sett både stora och små 
differenser mellan dem i olika frågor. Man kan tolka deras svar som att deras utbildningar kan 
ha sett något olika ut. Ser man till frågorna om Läroplanen kan man urskilja en skillnad på 
pedagogernas svar. Förskollärare verkar vara något mer insatta i vad Läroplanen beskriver om 
motorik, än barnskötarna. Det är dock ett fåtal som svarat att de konkret använder den ofta, 
vilket kan tolkas som att pedagoger har en förståelse för vad Läroplanen innehåller och därför 
konkret inte behöver använda den.  
 
När vi ville få reda på var pedagogerna fått sin erfarenhet ifrån kunde vi utläsa skillnader 
mellan förskollärare och barnskötare. Man kan tydligt se att motorik anses vanligt 
förekommande i förskolan idag. Pedagogerna svarar att de ofta arbetar med motorisk träning, 
både i planerad som i oplanerad verksamhet. Dessutom är pedagogerna slående överens om 
att barn dagligen tränar sin motorik omedvetet. Piaget (1988, ss. 12-13) menar att barn 
behöver omarbeta erfarenheter för att gamla erfarenheter ska kunna anpassas till nya. Genom 
att ha återkommande motoriska inslag i verksamheten kan pedagogerna göra det möjligt för 
barnen att genom ackommodation upprepa och tillägna sig ny kunskap. Även Holle (1987, s. 
21) påstår att barn hela tiden upprepar sina rörelser tills de är inlärda, vilket barnet gör för att 
lättare kunna lära sig nya rörelsemönster. Vi ser tydligt att både pedagoger och forskare har en 
uppfattning om att barn ofta är i behov av att röra på sig. Forskare är överens om att det är 
viktigt att barn rör på sig och att rörelseaktivitet har ett samband med andra områden i barns 
utveckling, vilket Holle (1985, s. 17) förklarar med att barn behöver röra sig för att hjärnan 
ska kunna fungera. Hon menar att de båda hjärnhalvorna måste utvecklas för att barn ska 
klara av de motoriska delarna och att det sker omedvetet. Kanske var pedagogerna därför 
eniga om att barn varje dag omedvetet tränar sin motorik. Piaget (1988, ss. 12-13) däremot 
menar att barnet själv konstruerar sin kunskap genom en aktiv process och samspelar med 
saker som sker och ting som finns i omgivningen. Det kan vara så att barnet tränar sin motorik 
i samspel med omgivningen trots att det sker omedvetet.  
 
Majoriteten pedagoger har någon gång stött på barn med motoriska svårigheter. Holle (1985, 
ss. 16-17) påpekar att det aldrig är för sent för ett barn, som inte tränat på att exempelvis 
krypa, åla eller rulla, att träna upp det senare. Hon beskriver vidare att det är viktigt att alla 
barn får möjlighet att träna på de grundläggande motoriska övningarna för att kunna lyckas 
såväl med perception som med kognition. Hur förskollärarna och barnskötarna svarar att de 
arbetar vidare med barn som har motoriska svårigheter ter sig något olika, men det står klart 
att de till stor del arbetar vidare. Det framkom att flertalet förskollärare arbetar med motorik i 
större grupper, medan de flesta barnskötare observerar barnet som har motoriska svårigheter.  
 
Barns motoriska utveckling har enligt pedagogerna i undersökningen betydelse för en rad 
olika områden i barns utveckling. Piaget (1964, s. 177) har som utgångspunkt att barnet 
utvecklas via handlingar som ger erfarenhet, vilket leder till utveckling. Vad som är 
påfallande är att det främst är de fysiska områdena som pedagogerna tror att barns motoriska 
utveckling har betydelse för. Holle (1985, s. 17) nämner barns motoriska utveckling som en 
del av barnets hela utveckling och beskriver att rörelse är viktigt för att hela hjärnan ska 
fungera och för att båda hjärnhalvorna ska kunna utvecklas. Barn som inte tränat upp delar av 
motoriken kan därför behöva hjälp med detta senare.  
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Pedagogerna säger sig vara trygga i sin yrkesroll när det gäller barns motoriska träning och 
man kan ana ett samband mellan pedagogernas trygghet och hur ofta de tränar barns motorik. 
Det kan tolkas som att det är lättare att arbeta med barns motorik dagligen om man som 
pedagog känner sig trygg i hur man tränar barns motorik. Ställer man pedagogernas svar mot 
Holles och Piagets resonemang kan vi se att förskollärare tänker mer i likhet med forskning 
än vad barnskötare gör. Piaget (1988, ss. 12-13), som har en teori om den kognitiva 
utvecklingen, menar att barn utvecklar ny kunskap genom aktivitet. Hans stadieteori förklarar 
hur barnet i det första stadiet tränar upp en motorik som senare kommer ha betydelse för 
barnets fortsatta utveckling (Piaget 1964, s. 177). Holle (1985, s. 17) beskriver hur hjärnan 
utvecklas genom rörelse, vilket innebär att barnet behöver aktiveras för att kunna utveckla 
bland annat kognitivt tänkande. Vi konstaterar att utbildningarnas innehåll skiljer sig åt, men 
förskollärare och barnskötare arbetar tillsammans och därför är det troligt har de har en 
erfarenhets- och utbildningsutbyte av varandra.  
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8. Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
Vårt syfte var att undersöka olika pedagogers arbete med motorisk träning i förskolan idag 
och det låg i vårt intresse att få ett stort antal svarande. Därför ansåg vi att 
undersökningsmetoden enkät var ett bra redskap. Genom denna metod har vi fått ett brett 
underlag där pedagoger från olika förskolor har delgivit oss sina tankar. Vi har haft ett 
positivistiskt synsätt och stått i yttre relation till det vi har undersökt. Vi har försökt nå en 
sanningsenlig kunskap, men har förstått att det är svårt då frågornas formulering formar 
svaren. Tanken var att enkäten skulle vara formad så att vi som forskare kunde bytas ut, vilket 
vi genom den positivistiska synen försökte förhålla oss till. 
 
Den första delen i arbetet med enkäten var att formulera relevanta frågor. Vi bestämde att 
enkäten skulle innehålla färdigkonstruerade svar för att underlätta för respondenterna. Det var 
en ganska komplex uppgift, då man inte helt och hållet kan sätta sig in i den svarandes tankar 
och perspektiv. Ett exempel på ett sådant missförstånd eller missformulering från vår sida var 
i frågorna 16a och 16b, vilka lyder; 16a. ”Arbetar ni i arbetslaget med motorisk träning med 
såväl era äldre som era yngre barn?”, 16b. ”Om ja, vilket är vanligast att ni arbetar med?”. 
Här upptäckte vi att respondenterna haft svårt att svara och vi fick det bekräftat både muntligt 
och skriftligt. På 16a hade många svarat ja, att de arbetade med både yngre och äldre barns 
motoriska träning. Men på fråga 16b, som man skulle fortsätta med om man svarat ja på 16a, 
hade många svårt att svara. Det var även många som gjorde ett eget kryss utanför rutorna och 
de hade även kryssat i både ja och nej. I efterhand anser vi att frågorna kanske borde ha stått 
var för sig, eller att det borde ha funnits andra alternativ på 16b.  
 
Vad vi behövde tänka på när vi använde metoden enkät var risken att det kunde bli ett stort 
bortfall. På några frågor kunde man se att ett fåtal deltagare valt att inte svara och det kan 
finnas en mängd olika anledningar. Kvantitativa enkäter är ett verktyg som kan vara svåra att 
få ett resultat ifrån, då många kan välja att inte svara. Det kan exempelvis handla om att 
svarsalternativen inte stämmer överens med den svarandes uppfattning, eller att den svarande 
helt enkelt inte förstår frågan. Björkdahl Ordell (2007, s. 89) menar att det nästintill är 
omöjligt att undvika någon form av bortfall. Man får alltid räkna med att en del enkäter aldrig 
återfås. Det finns två olika varianter av bortfall, dels de enkäter som aldrig återfås och dels det 
interna bortfall. Ett internt bortfall är där respondenten väljer att hoppa över en fråga eller 
flera. Enligt Stukát (1993, s. 68) finns det ingen regel för hur stort bortfall som är acceptabelt 
för att studien fortfarande ska vara tillförlitlig. Han menar att varje undersökning har olika 
problem och ser olika ut. Vi lämnade ut 111 enkäterna och återfick 86 stycken. Detta 
resulterade i att 22,5 % av enkäterna aldrig återficks. Vid utlämnandet av enkäterna var det 
några få som påpekade att de inte visste om de hade tid att delta i vår undersökning, därför 
tror vi att tidsbrist kan vara den största anledningen till vårt bortfall. Det är svårt att 
genomföra en undersökning då ett stort antal studenter ska göra den under samma tidsperiod 
och det är begränsat med pedagoger i en stad. En orsak till vårt bortfall kan därför vara att 
flertalet pedagoger som deltog i vår undersökning, deltog i andra undersökningar samtidigt 
och kanske därför inte hann med alla. Av de 77,5 % enkäter som vi fick in valde vi att 
jämföra förskollärare och barnskötare eftersom det var ungefär lika många svarande i varje 
kategori. Det är möjligt att vårt bortfall, på 22,5 %, hade visat en variation på resultatet. Det 
var även svårt att framställa en enkät som uppfattas på liknande sätt av alla respondenter. 
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Från början hade vi som mål att lämna ut ett 100-tal enkäter, då vi antagit att det arbetade tre 
pedagoger på varje utvald avdelning. När vi sedan delade ut enkäterna upptäckte vi att det 
fanns avdelningar där det arbetade fler än tre pedagoger. I efterhand förstår vi att vi borde ha 
varit mer noggranna då vi tog kontakt med varje förskola. Vi skulle ha tagit reda på exakt hur 
många pedagoger varje avdelning hade, vilket hade gjort oss förberedda på hur många enkäter 
vi skulle dela ut.     
 
Sammanfattningsvis tycker vi att undersökningsmetoden enkät var ett spännande sätt att 
studera ett fenomen på. Det låg i vårt intresse att undersöka ett stort antal pedagoger, för att få 
en helhet över om man arbetar med motorik i förskolan idag. Vi fick ett mätbart resultat, 
vilket vi i efterhand har förstått var svårt att använda till vårt syfte. Kanske hade ett bättre 
alternativ varit att använda sig av kvalitativa frågor. På så vis hade vi kunnat få svar som vi 
själva inte förutbestämt. En kvantitativ studie är styrande då vi som undersökare ger 
alternativen. Trots detta har resultatet visat sig spännande och av det insamlade materialet 
fanns det mycket som kom till användning.  
 

8.2 Resultatdiskussion  
Studien har som syfte att undersöka olika pedagogers arbete med motorisk träning i förskolan 
idag. I resultatet valde vi att göra en jämförelse mellan de 44 förskollärare och de 36 
barnskötarna som deltog i vår undersökning. Detta analyseras och diskuteras med hjälp av 
forskning och författarnas beskrivningar om motorik, samt genom vår teoretiska ram. 
 

8.2.1 Pedagoger  
Det framkom att de flesta pedagoger på de förskolor som ingick i vår undersökning är 
förskollärare eller barnskötare. Vi var tydliga med, att vid utlämnandet av enkäterna, tala om 
att vi endast ville undersöka pedagoger som är delaktiga i den planerade verksamheten. Det 
var intressant att endast ett fåtal personer (2 %) inte har någon form av pedagogisk utbildning. 
Som Grindberg och Jagtøien (2000, s. 126) påpekar, bör en pedagog kunna grunderna i det 
man lär ut, men en pedagogisk utbildning gör inte pedagoger lika, utan varje individ har sin 
personliga grundsyn. Vi anser att en pedagogisk utbildning är av stor vikt för att ha möjlighet 
att på bästa sätt hjälpa barnet i sin utveckling. Man måste veta hur barn utvecklas och på vilka 
olika sätt det sker för att ha möjlighet att stödja barnet i dess utveckling.  
 
Det var en märkbar skillnad på om förskollärare respektive barnskötare arbetar på småbarn- 
eller syskonavdelning. Majoriteten av förskollärare arbetade på en syskonavdelning och 
flertalet barnskötare på en småbarnsavdelning. Man kan fråga sig varför det är såpass få 
förskollärare, till skillnad från antalet barnskötare, som arbetar på småbarnsavdelningar? Om 
vi ser till förskollärarnas utbildning, som vi själva har gått igenom, har den varit mer inriktad 
på barn i åldrarna 3-5 år. Det har endast varit ett fåtal inslag av pedagogik för 1-3 åringar. 
Däremot har vi läst mycket om barns utveckling och ser man till barns fysiska och motoriska 
utveckling så har den, enligt Piaget (1964, s. 177), sin tyngdpunkt i åldrarna 0-2 år. Han 
menar att barnet då utvecklas genom sinnesupplevelser och motorik. Barnskötarutbildningen 
är 2,5 år kortare än förskollärarnas och syftar mer till att beskriva en helhetssyn på barns 
utbildning än att gå in på specifika delar som exempelvis motorik (Vuxenutbildningen 2008; 
Högskolan i Borås 2008). Kanske hade det optimala varit att fler av förskollärarna, som med 
sannolikhet läst om barns motoriska utveckling, arbetade på småbarnsavdelningar där barnen 
är mitt i sin rörelseutveckling. Å andra sidan har barnskötare i regel kunskap om omvårdnad 
vilket är en stor del av vardagen på en småbarnsavdelning.  
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8.2.2 Läroplanen 
De flesta förskollärare och barnskötare i undersökningen har en ungefärlig uppfattning om 
vad det står om motorik i Läroplanen. Det framkom att Läroplanen används mer sällan, vilket 
vi inte hade förväntat oss. Dock var det fler barnskötare än förskollärare som använde den.  
 
I Läroplanen står det bland annat att man ska sträva efter att utveckla varje barns motoriska 
förmåga (Lpfö 1998, s. 9). En pedagog har som uppgift att stödja och stimulera barnet i sin 
motoriska utveckling (Lpfö 1998, s. 4). I förskolan ska man erbjuda barn en god miljö som 
ska inspirera barnen att vilja röra sig, utvecklas, leka, och lära (Lpfö 1998, s. 5). Vi är osäkra 
på hur mycket Läroplanen för förskolan ingår i barnskötarutbildningen. Av egna erfarenheter, 
på förskollärarutbildningen, har Läroplanen funnits som en röd tråd och vi anser att det är 
pedagogens viktigaste hjälpmedel. Dagens förskola har en blandning av barnskötare och 
förskollärare och självklart kompletterar de varandra, men frågan är om det kan uppstå 
svårigheter på grund av att man inte har samma utbildningar. Vi har, under vår utbildning, 
förstått att det finns en strävan för att det endast ska finnas förskollärare på förskolan. En 
akademisk utbildning ligger högre i rang, än en barnskötarutbildning som är en gymnasial 
nivå. Vi menar att det är mer vanligt att de utbildade barnskötarna gick sin utbildning för ett 
flertalet år sedan, men vi är medvetna om att det utbildas barnskötare även idag. Att resultatet 
inte skiljer sig mer än vad som visats, antar vi beror på att barnskötarnas långa erfarenhet 
väger upp förskollärarnas längre utbildning. Självfallet varierar åldrarna på dem som utbildar 
sig till förskollärare idag men av egna erfarenheter är det övervägande yngre studenter.  
 

8.2.3 Pedagogers erfarenheter om motorik 
De allra flesta pedagoger i studien anser sig ha erfarenhet av hur man arbetar med barns 
motorik. Grindberg och Jagtøien (2000, s. 126) förklarar att pedagoger som har goda 
ämneskunskaper om sitt arbete kan förmedla en trygghet och en säkerhet. De betonar att det 
är viktigt att man har kunskap om grunderna i det man lär ut, exempelvis motorik. Trots att 
pedagogerna ansåg sig ha goda erfarenheter av barns motorik kan man se olikheter i varifrån 
de fått sin erfarenhet. Den tydligaste differensen är att förskollärare har en övervägande 
svarsfrekvens på yrkesutbildning medan barnskötare menade att de har fått sin erfarenhet 
genom yrkeserfarenheten. Återigen kan vi dra slutsatsen att pedagogernas olika utbildningar 
kan ha haft olika innehåll och därför förberett dem på olika sätt (Vuxenutbildningen 2008; 
Högskolan i Borås 2008). Förskollärarna ansåg sig ha fått något mer erfarenhet av 
fortbildning i jämförelse med barnskötarna, vilket kan tyckas vara konstigt med tanke på att 
det borde vara dem med kortast grundutbildning som får mer fortbildning. Det kan också vara 
så att de som fått fortbildning arbetar mer aktivt med motorisk träning, vilket inte självklart 
behöver delas upp mellan barnskötare eller förskollärare.  
 
Vi har fått tydliga indikationer på att pedagogerna arbetar med motorik varje dag, dock på 
något olika sätt. Till skillnad från att de dagligen arbetar med motorisk träning har de inte lika 
ofta en planerad och återkommande verksamhet som stimulerar motorik, vilket kan tolkas 
som att en motorisk träning inte behöver vara planerad eller återkommande. Vi anser, i likhet 
med Holles (1987, s. 21) beskrivning, att det är vikigt att man stimulerar barn till motorisk 
träning. Ett barns rörelser går från reflexer till symetriska rörelser, därefter till viljestyrda 
rörelser som avslutningsvis blir automatiserade. Barnet upprepar därefter de rörelser det lärt 
sig och utvecklar på så vis nya rörelsemönster. Pedagogerna verkar anse att det är viktigt att 
man arbetar med motorisk träning dagligen vilket vi, utifrån Holles resonemang, förstår är av 
betydelse. När ett barn finner glädje i att upprepa sina rörelser bygger de vidare på dessa 
vilket leder till att barnet lär sig nya saker (Piaget 1988, s. 17).  
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Det finns olika sätt att träna motoriken på och Sigmundsson och Pedersen (2004, ss. 20-21), 
samt Forsström (1995 s. 35), beskriver att det bland annat är svårt att veta var gränsen går 
mellan de olika fin- och grovmotoriska rörelserna. Det kan vara besvärligt att dela in fin- och 
grovmotorik i olika övningar, eftersom motoriken inte tränas separat, utan i förhållandet till 
något annat. Exempelvis menar Holle (1985, s. 21) att man genom sina sinnen kan utveckla 
motorik, vilket vi genom erfarenhet stött på. Även Dessen (1990, s. 8) beskriver att barns 
rörelser hör samman med den emotionella utvecklingen. Motorisk träning bör vara lustfyllt 
för att barnen ska kunna känna en trygghet till kroppens möjligheter och förmågor. Om 
pedagoger arbetar med motorisk träning utan ett didaktiskt perspektiv, finns en risk att barnet 
stöter på misslyckanden och får en negativ bild av sig själv. Det kan vara svårt att träna barns 
motorik, då biologin har stor inverkan på hur barnet rör sig. Ayres (1988, ss. 24-25) menar att 
motorisk träning förbättrar nervsamspelet, att hjärnan förstår vad varje situation innebär och 
att den därför sorterar sinnesintrycken rätt. Det är därför viktigt, precis som resultatet visar, att 
det finns inslag av en planerad och återkommande verksamhet som stimulerar barns motorik.  
 
Motorisk träning kan ske på olika sätt och hur pedagogerna arbetar med detta har vi inte 
kunnat ta del av eftersom vi valde att, i enkäten, inte dela in frågorna i fin- respektive 
grovmotoriska delar. Vi förmodar att såväl fin- som grovmotoriska övningar förekommer i 
verksamheten och att det är vanligt att man tränar de båda förmågorna samtidigt, även om vi 
vet, precis som Sandborgh-Holmdahl och Stening, (1993, s. 26) beskriver, att det skiljer sig 
något åt och det utvecklas på olika sätt. Det kan vara lätt att, som Dessen (1990, s. 33) och 
Formström (1995, s. 35), koppla samman finmotorik med små muskelgrupper såsom handens 
rörelser och som Sigmundsson och Pedersen (2004, ss. 20-21) föra samman grovmotorik med 
kroppens större muskelgrupper. Dock hävdar författarna att det inte finns någon generell 
indelning utan att det bara är antydningar. 
 
Samtliga pedagoger ansåg att barn tränar sin motorik omedvetet. Enligt Dessen (1990, s. 6) 
utvecklas barns motorik i en helhet där rörelser står i relation till den fysiska, sociala, 
emotionella och kognitiva utvecklingen. Inom samtliga områden sker utvecklingen omedvetet 
och det är särskilt viktigt att barn har en allsidig rörelseutveckling. Vi menar, liksom Dessen 
(1990, s. 7), att barn ofta tycker det är roligt att röra på sig och de flesta barn har ett naturligt 
behov av det. Flertalet forskare beskriver att barns rörelseutveckling sker i en stegvis ordning 
(Piaget 1964, s. 177; Dessen 1990, s. 6; Grindberg & Jagtøien 2000, ss. 32-33, Ericsson 2003, 
s. 29). De olika stegen sker naturligtvis omedvetet och tar olika lång tid för varje barn. Det 
finns, enligt Ellneby (2007, ss. 68-69) och Dessen (1990, s. 32), vissa grundrörelser i ett barns 
utveckling och fram till ett års ålder är barns rörelsemönster generellt lika. Man kan utifrån 
barnets ålder se vad barnet bör klara av. Trots en ständig omedveten motorisk utveckling är 
det viktigt att det finns vuxna i barns omgivning som är observanta på om ett barn inte går 
vidare i ett stadium (Dessen 1990, s. 6-9). Vi är övertygade om att det inte är en självklarhet 
att man som vuxen ser när ett barn passerar ett steg då det inte stannar i ett stadium så länge 
att man hinner finnas med och observera det. Eftersom den motoriska utvecklingen sker 
omedvetet hos barnet kan det också vara så att det inte är märkbart heller av en vuxen.  
 
Under barnets tidiga levnadsår är barnets reflexrörelser en tydlig omedveten del i motoriken, 
även dessa sker i en stegvis process (Ellneby 2007, ss. 70-72). Omedvetna reflexer kan 
stimuleras med hjälp av övningar. Om man ska kunna hjälpa barnet att utveckla sin 
omedvetna motorik finns det några reflexer en pedagog bör känna till (Holle 1985, ss. 27-28; 
Ellneby 2007, ss. 60-61). De flesta har barnet bara kvar de första månaderna i livet, vilket gör 
att pedagogerna sällan stöter på dem. Möter man däremot barn som har kvar någon reflex som 
borde vara borttränad, är det av vikt att pedagogen känna till det. 



 34

8.2.4 Motoriska svårigheter 
En del barn får problem med sin motoriska utveckling och majoriteten av pedagogerna i vår 
studie har mött barn med uppenbara motoriska svårigheter. Vi anser, i enlighet med Ellneby 
(2007, ss. 60-61), att det krävs att pedagoger har grundläggande kunskap om barns motoriska 
utveckling för att kunna bemöta barn med motoriska svårigheter. Det var ingen större skillnad 
mellan förskollärarnas och barnskötarnas erfarenheter av att möta barn med uppenbara 
motoriska svårigheter. Däremot ser vi skillnader på hur de beskriver sitt sätt att följa upp ett 
barns motoriska utveckling. De flesta förskollärare arbetade med motorik i större grupper. Vi 
vet dock inte på vilket sätt, men det är möjligt att pedagoger använde sig av lekens form 
eftersom den är en tyngdpunkt i förskolan (Lpfö 1998, s. 6). De flesta barn på förskolan som 
är över ett år, har utvecklat ett rörelsemönster som man inte kan dela in i ålderssteg (Dessen 
1990, s. 32). Följaktligen behöver man tänka på att utgå från mognad och inte ifrån ålder vid 
gruppsammansättningar. Rörelse hör samman med den sociala utvecklingen och genom att 
arbeta i större grupper kan barn få en bättre bild av sin egen förmåga och kroppsuppfattning. 
Det är viktigt att barnet får en bra upplevelse av sin kropp och möjlighet till att utveckla en 
god självkänsla, för att kunna leka tillsammans med andra barn (Dessen 1990, ss. 7-8; 
Ericsson 2003, s. 35). Dialogpedagogiken är en pedagogisk syn som kan användas då man 
arbetar i större grupper. Det är den vanligaste och den mest naturliga pedagogiken i förskolan. 
Det handlar om att man har en öppen kommunikation med barnet, planerar och utför 
aktiviteter tillsammans. Barnet och den vuxne strävar emot samma mål (Grindberg & Jagtøien 
2000, ss. 72-75, 132).  
 
Flera barnskötare i undersökningen, observerade istället barn de mött som har uppenbara 
motoriska svårigheter. Vi håller med om att det är viktigt att finnas med och observera barnet 
så att man, om det behövs, kan kliva fram och hjälpa barnet. Det är viktigt att man skapar en 
miljö som stimulerar barnet till utveckling. Ett pedagogiskt synsätt som beskrivs av Grindberg 
och Jagtøien (2000, ss. 69-72) kallas tillväxtpedagogiken och innebär det ovan beskrivna. 
Dessutom är det utifrån denna syn viktigt att man utgår ifrån vart barnet befinner sig i nuet 
och att man tar hänsyn till barnets genetiska faktorer. Som vi tidigare nämnt är det en 
observerande vuxen som kan se om ett barn hoppar över, eller missar ett stadium i 
utvecklingen. Det är därför betydelsefullt att pedagoger och andra vuxna som ansvarar för 
barns utveckling har en viss kunskap om barns rörelseutveckling (Dessen 1990, ss. 6-9).  
 
Ungefär hälften av samtliga pedagoger svarade att de arbetade individuellt med barnets 
motoriska svårigheter. Det kan vara minst lika viktigt eftersom man då lägger allt fokus på 
barnet och dess eventuella svårigheter. Det är dessutom en pedagogs uppgift att vara en 
förebild för barnet, se varje barns möjligheter och engagera dem såväl individuellt som i 
grupp (Lpfö 1998, s. 5). Dessen (1990, ss. 6-9) menar, precis som Grindberg och Jagtøien 
(2000, ss. 32-33), att varje steg kan ta olika lång tid beroende på både individ och dess 
omgivning. Spannet för vad som anses vara normalt är ganska stort och en del barn når stadier 
tidigare än andra. Vi menar därför att det kan vara bra att arbeta med barnet individuellt 
istället för i grupp, då det kan vara stora spridningar på vad olika barn i en grupp kan.  
 
Ett mindre antal pedagoger hade angivit egna alternativ på hur man kan arbeta vidare med 
barns motoriska svårigheter. Det framkom många intressanta förslag som exempelvis att 
samarbeta med föräldrar, ge mycket uppmuntran och stöd, försöka se barnets möjligheter för 
att senare bygga vidare på, samt att underlätta för barnet med hjälp av miljön. Pedagogerna 
satte ord på många viktiga delar som även forskare och författare beskrivit. Ett samarbete med 
föräldrarna är naturligtvis en självklarhet och enligt Lpfö (1998, s. 7) är det viktigt att man har 
en nära kontakt med vårdnadshavarna, att man tillsammans strävar efter att barnet ska göra 
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framsteg och känna tillfredställelse över sin egen förmåga. Dessutom ska barn i förskolan 
uppleva ett positivt stöd, vilket innebär att pedagogens uppgift är att forma verksamheten efter 
varje individ (Lpfö 1998, s. 7). Vi håller med om att man ska ge uppmuntran, se barnets 
möjligheter och verka för att barnen ska uppleva en glädje över att röra på sig. Om man får ett 
barn att känna att det lyckats med en kroppsrörelse skapas en trygghet till kroppens olika 
möjligheter och förmågor (Dessen 1990, s. 8). Miljöns betydelse återkommer ständigt i olika 
beskrivningar om barns motorik. Det är av stor vikt att miljön är inbjudande för att locka 
barns nyfikenhet och lust till att utforska omvärlden (Lpfö 1998, s. 5). I en annan pedagogisk 
syn, som kallas för det förmedlingspedagogiska tänkandet, fokuserar man på miljöns 
betydelse för barnets utveckling. Man utgår ifrån miljön när man vill ta reda på vad barnet 
kan och vilka färdigheter det behärskar (Grindberg & Jagtøien 2000, s. 14). Som nämnts ovan 
har de flesta barn över ett år utvecklat ett rörelsemönster som inte kan indelas i ålderssteg, 
man ser istället barnets utveckling mer i förhållande till miljön (Dessen 1990, s. 32).  
 
Trots att förskollärare och barnskötare haft olika erfarenheter av hur man arbetar vidare med 
barns rörelseutveckling menar vi, liksom Dessen (1990, s. 7) och Ellneby (2007, ss. 60-61), 
att det är viktigt att barn får en allsidig rörelseträning. Vi vill betona att man i arbetslaget bör 
diskutera vad man har för syn på arbetet med barns motoriska svårigheter. Att sätta ord på 
barns motoriska svårigheter kan vara känsligt och missuppfattas. Det är extra viktigt att man 
finner en lösning och arbetar därifrån. Man ska tänka sig för innan man delger föräldrarna 
information om barnet med motoriska svårigheter för att undvika missuppfattningar, vilket 
kan skapa en onödig oro hos föräldrarna. Det är betydelsefullt att man på förskolan ser barns 
svårigheter för att kunna stimulera och stärka barnet i dess utveckling.  
 

8.2.5 Motorikens betydelse för barns utveckling  
Vi menar att barns motoriska utveckling har betydelse för olika saker och för att ta reda på 
vad pedagoger hade för åsikt om detta, gav vi dem olika alternativ. Samtliga pedagoger ansåg 
att de typiskt fysiska alternativen såsom kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och hälsa 
är de som i högsta grad är beroende av barns motoriska utveckling. Barn behöver få möjlighet 
att röra sig för att utveckla en god fysik (Dessen 1990, s. 7). För att inlärning ska kunna ske 
krävs, enligt Grindberg och Jagtøien (2000, s. 63), att barn har tillägnat sig en god 
kroppsuppfattning och kroppskontroll. Barn har ofta, som Dessen (1990, s. 7) beskriver, en 
naturlig vilja att röra på sig och när de klarar av en ny rörelse, är de på god väg att utveckla en 
god kroppsuppfattning, vilket pedagogerna möjligtvis har förstått.  
 
Barns koordinationsförmåga är inte medfödd utan byggs upp i en process när barn 
experimenterar och vid upprepade rörelser (Holle 1987, s. 21; Piaget 1988, s. 17). Det är 
viktigt att barn bygger upp en koordinationsförmåga för att underlätta sina rörelser. 
Rörelserna ska bli automatiska och vara lätta att genomföra för barnet, vilket vi menar att 
pedagogerna kan vara med och påverka. Barns motorik har enligt pedagogerna i 
undersökningen en inverkan på barns hälsa. Vi tycker att barn i förskolan dagligen bör få 
tillfälle att röra på sig utomhus för att i möjligaste mån kunna stimulera sin motorik. En bra 
återkommande aktivitet vi vet är vanlig på förskolor, är att tillsammans med barngruppen 
besöka lekplatser, där de kan leka och utveckla sin motorik (Ayres 1988, s. 35). Även naturen 
är en bra plats där barn kan få träna sin motorik (Holle 1987, s. 149). I naturen stimuleras 
barns motorik och de ges möjlighet att lära sig nya saker. Barns hälsa kan kopplas till sinnen, 
och då framförallt till känselsinnet. Enligt Ellneby (2007, s. 20) är känseln det mest 
omfattande sinnet eftersom känselcellerna som finns i huden finns över hela kroppen. Det har 
betydelse för hur vi mår, både kroppsligt och själsligt. 
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När vi har studerat framför allt Piaget och Holle har vi förstått att den kognitiva utvecklingen 
ofta sammankopplas med barns motorik. Därför blev vi något förvånade över att se att ett 
antal pedagoger svarat annorlunda. Att koppla samman motorik med de fysiska påståendena, 
vilket pedagogerna har gjort, kanske är lättare än att förena kognition och motorik. Vi menar, 
i likhet med Holle (1985, ss. 16-17), att det är viktigt att barn erbjuds grundläggande 
motoriska övningar, för att utveckla kognitivt tänkande. Det finns en syn på att kognition och 
motorik inte behöver höra samman, vilket pedagogerna visar, men motoriken kan ändå vara 
en viktig faktor för en kognitiv utveckling (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002, s. 122). Vi 
anser att motoriken gynnar inlärning och med det menar vi att barn som får röra på sig oftare 
har lättare för att sitta still, fokusera och koncentrera sig. Vårt antagande bekräftas av 
Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002, s. 123) som menar att fysisk aktivitet ger kroppen 
mer energi, vilket gör att man blir benägen att utvecklas såväl fysiskt som psykiskt. 
 
Motoriken kan, som vi ovan beskrivit, ha en betydelse för den kognitiva utvecklingen men 
likaväl har perception, enligt Holle (1987, ss. 18-19), en betydelse för att barnet utvecklar sin 
motoriska utveckling. Som följd av det utvecklas kognitionen, som öppnar nya möjligheter 
för perceptuellt lärande. Ericsson (2003, s. 42) påpekar att kognition hör ihop med perception 
och rörelse. Perceptionen, som handlar om att de sinnesintryck som barn får ska kunna 
bearbetas och användas i barnets rörelser, är viktiga i processen. Motorik är beroende av att 
kroppens olika sinnen utvecklas och därför anser vi att det är något som behöver utvecklas i 
samband med andra utvecklingsområden hos barnet. I samband med motorik nämns oftast det 
kinestetiska och det vestibulära sinnet som viktiga i barnets utveckling. För att barnet ska 
utveckla de områden vi föreslagit i enkäten, krävs det att barnet utvecklat en motorik, som 
enligt Ayres (1988, s. 15) utvecklats genom sensorisk integration.  
 
Flera pedagoger angav egna förslag på vad barns motorik kan vara bra för. Språket kom upp 
som en oväntad följd av barns motorik, vilket vi som undersökare tidigare inte tänkt på. Även 
leken nämndes som ett alternativ vi inte tagit med. Grindberg och Jagtøien (2000, ss. 83-84) 
skriver att leken och motorik hör samman och vi har erfarenhet av att barn framförallt i leken 
också utvecklar sitt språk. Flera av respondenterna ansåg att barns motorik har betydelse för 
nästan all utveckling, vilket vi på många sätt kan hålla med om. Piaget (1988, ss. 12-13) 
beskriver att assimilation och ackommodation är viktiga i barnets helhetliga utveckling. Då 
man ställer vårt resultat i förhållande till Piagets teori, kan man förstå assimilationen som då 
barnet förstår och lär sig saker med hjälp av sina tidigare kunskaper och erfarenheter, 
exempelvis lär man sig språket efter att man utvecklat en god motorik. Ackommodation sker 
då barnet istället måste anpassa sig och sin erfarenhet, efter nya mönster. Barnet utvecklas och 
lär sig nya saker.  
 
Precis som pedagogerna i undersökningen, menar Piaget (1964, s. 177) att barns motorik 
ligger till grund för dess fortsatta utveckling. I det första, sensomotoriska stadiet, lär sig 
barnet nya saker genom sinnesupplevelser och motorik, det är en ständig utveckling av 
intelligens, sinnen och kropp. Vi anser, liksom Piaget, att barn utvecklas via handlingar som 
ger erfarenhet och som leder till utveckling (Piaget 1964, s. 177; 1988, s. 3). Ibland kan barn 
ha svårigheter och enligt Ericsson (2003, s. 35) kan svårigheter i framför allt den 
grovmotoriska utvecklingen leda till problem med tal, koncentration och inlärning. Hon 
kopplar sin beskrivning till Piaget som förklarar att om barnets rörelser hämmas kan det leda 
till färre sensomotoriska erfarenheter och på så vis även svårigheter med den intellektuella 
utvecklingen. I likhet med detta resonemang anser vi att man tydligt kan se att motoriken både 
har betydelse för andra utvecklingsområden men är även beroende av annan utveckling.   
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Ytterligare något pedagogerna nämnde var att de båda hjärnhalvorna, höger och vänster, 
aktiveras genom rörelse och språkstimulans. Den tanken leder oss naturligtvis till vår 
teoretiska ram, där Holle (1985, s. 17) förklarar att de två hjärnhalvorna är beroende av 
varandra. Enligt henne är det skillnad på hjärnhalvorna, den vänstra är intellektuell och den 
högra kreativ. När båda hjärnhalvorna utvecklas kan barnet klara av de motoriska delarna. 
Samtidigt är rörelse grundläggande för att hela hjärnan ska kunna fungera. Dessa områden 
som författarna och pedagogerna har lyft fram är tänkvärda och är något som vi tidigare inte 
ansåg var betydelsefulla.  
 

8.2.6 Trygghet kring motorik 
Trots att förskollärare och barnskötare har visat olikheter i många frågor, känner sig samtliga 
trygga i sin yrkesroll när det gäller att stötta barns motoriska träning. Grindberg och Jagtøien 
(2000, s. 126) menar att man bör ha kunskaperna i det man lär ut. Vi hoppas att samtliga 
pedagoger har en kunskap om motorik och vet vad de ska göra för att hjälpa barn i deras 
motoriska utveckling. Holle (1985, s. 17) beskriver att pedagogerna också behöver förstå att 
barn måste röra sig för att hjärnan ska kunna fungera. Hon betonar vikten av att barn som inte 
tränat upp vissa delar av motoriken, kan behöva hjälp med det senare i livet. Pedagogen 
behöver ha en viss kunskap om barns motorik för att ha möjlighet att se bakom barns 
beteende och iaktta vad barnet gör omedvetet (Grindberg & Jagtøien 2000, s. 126). Vi anser 
att pedagogen är viktig för barnet och har en betydelsefull roll. Man bör som pedagog vara 
observant på barnen på sin avdelning. Läroplanen för förskolan beskriver att pedagogen är en 
viktig förebild för barnet och eftersom pedagogen har som uppgift att träna barns motorik är 
det naturligtvis väldigt positivt att så många pedagoger i vår undersökning känner en trygghet 
i sin yrkesroll (Lpfö 1998, s. 5). 
 

8.3 Avslutande sammanfattning 
Vi kan konstatera att de flesta pedagoger, förskollärare och barnskötare, arbetar med motorisk 
träning i förskolan idag. Flera av pedagogerna har liknande tankar med vad författare och 
forskning visar, men vi är inte säkra på att de själva alltid är medvetna om det. Läroplanen 
användes inte i så stor utsträckning som vi hade trott, men eftersom pedagogerna ändå hade 
en bra uppfattning om vad det står angående motorik, drar vi slutsatsen att de redan vet vad 
den innehåller. Vi anser att det är intressant att barnskötare använder den oftare än 
förskollärare, vilket vi tror kan bero på att barnskötarna inte behandlat den lika aktivt i 
utbildningen.  
 
Syftet med vår undersökning var att ta reda på olika pedagogers arbete med motorisk träning i 
förskolan idag, vilket vi tydligt sett i respondenternas svar. Vi ser att förskollärare och 
barnskötare verkar vara medvetna om att motorik och rörelse är betydelsefullt för barns 
utveckling och lärande, vilket författare och forskare bekräftar. Vi kunde klart urskilja 
pedagogernas syn på motorisk träning. Samtliga anser att det är viktigt att barn ofta erbjuds 
möjligheter till rörelse och motorisk träning. Som vi beskrev i inledningen är barn idag ofta 
stillasittande, med aktiviteter som inte stimulerar deras motorik. Ellneby (2007, ss. 59-60) 
varnar för att barn idag ägnar för mycket tid åt till exempelvis datorspel och TV och det finns 
en risk att barn lär sig att det är roligare att exempelvis se på TV än att röra på sig. Likaså 
menar Dessen (1990, s. 7) att barn har ett naturligt behov av att röra på sig och att de ofta 
upplever det som något roligt. Vi kan konstatera att pedagogerna har en annan bild av barns 
motoriska träning än media. Enligt pedagogerna tränar barn ofta motoriken omedvetet och i 
förskolan arbetar man med det dagligen eller varje vecka. Vi anser därför att debatten om att 
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barn blir allt mer stillasittande kanske är större än vad verkligheten påvisar. Debatten är ändå 
relevant och vi menar att det är bra att göra samhället uppmärksam på vart utveckling kan 
vara på väg.   
 
Pedagogerna har en viktig roll i barns rörelseutveckling och ska finnas som ett stöd för barnet. 
Forskarna anser att de vuxna ska vara aktiva i barns motoriska utveckling, vilket pedagogerna 
i vår undersökning verkar vara, då de minst varje vecka arbetar med någon form av motorisk 
stimulans. Vi ser att pedagogerna ofta har ett återkommande inslag om motorik i 
verksamheten, vilket besvarar en av våra frågeställningar. Som författare och forskare 
påpekar hör rörelse ihop med utveckling, inlärning och andra förmågor, vilket förskollärare 
och barnskötare samtycker till.  
 

8.4 Didaktiska konsekvenser 
I en idealisk förskola önskar vi, med stöd av empiri och forskning, att pedagogerna har en 
förståelse för att motoriken spelar en betydande roll för barnets utveckling. Vi menar att man 
ska arbeta aktivt och genomtänkt med motorisk rörelse, såväl inom- som utomhus. Genom att 
arbeta med motorik kan barnets övriga utveckling främjas men med förutsättning att 
pedagogerna har kunskap om vad de gör. Vi har tidigare nämnt att yrkesgrupper och dess 
utbildningar skiljer sig åt och av egna erfarenheter har vi förstått att det är av vikt att man har 
ett didaktiskt förhållningssätt när man arbetar med barn. I verksamheten bör man alltid 
fundera igenom vad man ska göra, hur något ska genomföras, men framförallt varför 
momentet är viktigt. Forskningen utvecklas ständigt och nya rön framkommer, vilket gör att 
ens kunskap måste förnyas. Vi anser att det är betydelsefullt att pedagoger i förskolan ofta 
erbjuds fortbildning för att kunskapen ska kunna aktualiseras. Fortbildning kan ge pedagoger 
inspiration och ny erfarenhet så att de i sin tur kan stimulera barn till att exempelvis vilja röra 
på sig. 
 
Man bör ha i åtanke att alla barn är olika och har skilda behov och förutsättningar. Det är en 
pedagogisk utmaning, men också ett uppdrag, att tillgodose varje barn och ta hänsyn till 
barnens olika förutsättningar och behov (Lpfö 1998, s. 4). Det innebär att verksamheten 
generellt inte kan utformas på ett sätt, utan ständigt måste anpassas. Vad den här 
undersökningen inte belyst är barn med genetiskt motoriska svårigheter. Det är en pedagogisk 
utmaning, att i mötet med barn med liknande svårigheter, stimulera till inlärning på andra sätt 
än genom rörelse. Som pedagog är det viktigt att man känner sig trygg i sin yrkesroll och att 
man kan bemöta alla barn på liknande sätt. Det är viktigt att alltid ha individens möjligheter i 
fokus. Föräldrarna är experter på sina barn och det är därför av betydelse att ha ett gott 
samarbete. Även om pedagoger vet vad som är bra för barnet är det inte alltid säkert att de vet 
vad varje barn bäst behöver. Ibland måste man ta hjälp av andra yrkesspecialister som 
exempelvis en specialpedagog eller sjukgymnast.  
 

8.5 Fortsatt forskning 
Då undersökningen visat att förskollärare och barnskötare har olika tankar och erfarenheter 
om motorik skulle det, till vidare forskning, vara intressant att ta reda på hur de två 
yrkeskategorierna skiljer sig åt. Om utbildningarna ser olika ut och om deras kunskaper 
varierar inom andra områden än motorik. 
 
Något vi valt att inte lägga fokus på i undersökningen är barn med genetiskt motoriska hinder. 
Då vi inte sökt information om ämnet är vi inte insatta i omfånget av det, men vi skulle tycka 
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att det vore spännande att, med liknande syfte som vårt, studera dessa barns väg till inlärning. 
Barn med exempelvis rörelsehinder är inte mindre intellektuella personer. Vi har funderat på 
hur det kommer sig att barn med rörelsehinder kan tillägna sig samma intelligens, då motorik 
normalt är en viktig faktor för barns utveckling av inlärning. Holle (1985, s. 21; 1987, s. 77) 
ger en förklaring på ovanstående och menar att barn som saknar någon av sinnenas funktioner 
kan kompensera det genom att träna upp något eller flera andra sinnen. Det vore intressant att 
undersöka hur, eller vilka sinnen barn tränar upp istället. 
 
Vi har heller inte belyst hur pedagoger i dagens förskola konkret arbetar med motorik. En 
alternativ inriktning på om det skiljer sig mellan en förskola med motoriks inriktning från en 
utan, hade varit intressant att ta del av. Det finns flera olika områden att forska på då motorik 
är ett intressant och stort ämne.   
 

8.6 Tack till 
Vi vill härmed tacka vår handledare, Mary-Anne Holfve-Sabel, för sitt engagemang och för 
det stöd hon varit för oss. I processen har det varit oerhört tryggt att ha vår handledare vid vår 
sida, då hon har varit noggrann, saklig, haft ett intresse för att vi ska prestera bra, samt hjälpt 
oss när vi som bäst behövt det. Med en rik erfarenhet och god förståelse, har hon underlättat 
vårt arbete enormt.  
 
Vi vill även tacka alla pedagoger som tagit sig tid för att hjälpa oss genomföra vår 
undersökning genom att svara på vår enkät. Utan dem hade vi inte haft något resultat att 
bearbeta.  
 
Slutligen vill vi även tacka alla studiekamrater, vilka vi har diskuterat och utbytt idéer 
tillsammans med.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Missivbrev 
 

Enkätundersökning om motorisk träning i förskolan 

Enkäten som Du har blivit tilldelad innehåller frågor om barns motorik i förskolan. Syftet 
med vår undersökning är att ta reda på olika pedagogers arbete med motorisk träning i 
förskolan idag. Motorik är barnets olika kroppsliga rörelser. Med motorisk träning menar vi 
att man genom rörelser tränar kroppens utveckling. Vi vill genom vår undersökning ta reda på 
vad pedagoger har för syn på motorisk träning och om det finns fokus på motorik i förskolan.  
 
Vi som genomför undersökningen är två lärarstudenter från Högskolan i Borås, som läser med 
inriktning mot förskolan. Eftersom vår inriktning är mot förskolan ligger vårt intresse att få 
reda på vad pedagoger, som är verksamma i en barngrupp, har för tankar. Undersökningen 
ingår i vårt examensarbete och vi har valt att genomföra en enkät som ska delas ut till Dig, 
och ett 100-tal andra pedagoger från några olika kommundelar.   
 
Enkäten som Du har erhållit är naturligtvis frivillig att delta i, men vi vore ytterst tacksamma 
om Du skulle vilja hjälpa oss att genomföra vår undersökning. I detta sammanhang spelar det 
ingen roll vem Du är, utan vad Du har för tankar, därför är Du som svarar anonym. Vi 
behandlar varje enkät konfidentiellt, vilket innebär att det endast är vi som undersöker, som 
kommer att ha tillgång till den. Ingen obehörig kommer att kunna ta del av din enkät.  
 
När Du fyllt i enkäten lämnar Du den i det kuvert som lämnas på Din avdelning. Vi kommer 
att insamla enkäterna fredagen den 21 november.  
 
Om Du har frågor eller funderingar är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss:  

 
 

Linnéa Magnusson  XXXX-XXX XXX sXXXXXX@utb.hb.se 
Camilla Molin  XXXX-XXX XXX sXXXXXX@utb.hb.se 

 
 
 
 
 

Tack på förhand för Din medverkan!  
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Bilaga 2- Enkät 
Enkätundersökning om motorik 

 
Enkäten är uppbyggd i sex delar, du besvarar varje fråga med ett kryss i rutan  . Vid vissa 
frågor kan flera alternativ kryssas i, vilka dessa är anges vid respektive fråga. Enkäten 
innehåller dessutom frågor där du får möjlighet att lägga till egna svar. Vi önskar att du fyller 
i enkäten utifrån dina personliga tankar och erfarenheter, och inte efter vad du tror är det 
”rätta” svaret. Detta för att vi vill få en sanningsenlig bild av hur man arbetar med motorisk 
träning i förskolan idag. 
 
Del 1: Bakgrund 
 
1. Är du  Man  

  Kvinna 

 
2. Vilken befattning/utbildning har du? 

 Förskollärare  Barnskötare 

 Fritidspedagog  Lärare mot grundskolans tidigare åldrar (år F-5)   

 Annan________________________________________________________ 

 
3. Vilka åldrar på barnen har du i din nuvarande barngrupp?  

 Småbarnsavdelning (ca 1-3 år)  

 Syskonavdelning (ca 3-5 år) 

 Integrerad avdelning (ca 1-5 år) 

 
4. Hur länge har du arbetat med barn i förskoleåldern? 

 0-5 år  6-10 år 

 11-15 år  16 år eller mer  

 
Del 2: Läroplanen 
 
5. Hur ofta tar du fram och konkret använder dig av Läroplanen?  

 Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Mer sällan    Aldrig 

 

6. Har du en ungefärlig uppfattning om vad det står om motorik i Läroplanen? 

 Ja   Nej 

 
7. Anser du att det står tillräckligt om motorik i Läroplanen? 

 Ja   Nej  Vet ej 
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Del 3: Tankar om motorik 
 
8a. Har du erfarenhet av hur man arbetar med barns motorik?  

 Ja   Nej 

8b. Om ja, från vad har du fått det? (Kryssa i en eller flera) 

 Yrkesutbildning  Yrkeserfarenhet  

 Fortbildning  Andra erfarenheter _________________________________ 

 
9. Hur ofta arbetar ni med motorisk träning? 

 Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Mer sällan    Aldrig 

 
10. Hur ofta har ni någon planerad och återkommande verksamhet som huvudsakligen  
stimulerar motorik? 

 Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Mer sällan    Aldrig 

 
11. Hur ofta tror du att barn tränar sin motorik omedvetet? 

 Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Mer sällan    Aldrig 

 
12. Hur ofta tror du barn utvecklar sin motorik oberoende av vuxna? 

 Dagligen  Varje vecka  Varje månad  Mer sällan    Aldrig 

 
Del 4: Motorisk träning 
 
13a. Tycker du att det är skillnad på att arbeta med motorisk träning i grupp om flera  
barn och att arbeta med barn individuellt? 

 Ja   Nej 

13b. Om ja, vilket tror du är mest stimulerande för barnen? 

 I grupp  Individuellt 

 
14a. Arbetar ditt arbetslag med motorisk träning i grupp om flera barn? 

 Ja   Nej 

14b. Om ja, vilket är vanligast att ni arbetar med? 

 I grupp  Individuellt 
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15a. Tycker du att det, i din barngrupp, är skillnad på de äldre respektive yngre  
barnens behov av motorisk träning? 

 Ja   Nej 

15b. Om ja, vilka tror du har mest behov av motorisk träning?  

 Äldre barn  Yngre barn 

 
16a. Arbetar ni i arbetslaget med motorisk träning med såväl era äldre som era yngre  
barn? 

 Ja   Nej 

16b. Om ja, vilket är vanligast att ni arbetar med? 

 Äldre barn  Yngre barn 

 
Del 5: Bristande motorisk förmåga 
 
17a. Har du mött barn som har uppenbara motoriska svårigheter? (ex. är klumpiga, eller  
har svårigheter med grov- eller finmotorik) 

 Ja   Nej 

17b. Om ja, hur arbetar ni vidare med detta? (Kryssa i en eller flera) 

 Observerar barnet 

 Arbetar individuellt med barnets motoriska svårigheter  

 Arbetar med motorik i större grupper.  

 Annat_______________________________________________________ 

 
18a. Om du mött barn med uppenbara motoriska svårigheter, tar du då hjälp av andra? 

 Ja   Nej 

18b. Om ja, hur går du tillväga? (Kryssa i en eller flera) 

 Rådfrågar föräldrar 

 Diskuterar i arbetslaget 

 Rådfrågar specialpedagog  

 Tar kontakt med sjukgymnast/specialist 

 Något annat__________________________________________________ 
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Del 6: Motorikens betydelse 
 
Många forskare talar om motoriken som viktig för olika saker i barns utveckling. Nedan följer 
ett urval av påståenden som vi vill att du tar ställning till. Markera det svarsalternativ som 
stämmer bäst överens med dina egna erfarenheter och upplevelser. 
    
19. Barns motoriska utveckling har betydelse för barns… 
  
 Instämmer      Instämmer    Instämmer  Instämmer 
      helt     delvis                något inte alls 
 
… kognitiva inlärning     

… sociala kompetens     

… kroppsuppfattning     

… koordinationsförmåga     

… koncentrationsförmåga     

 

… självförtroende     

… lust till att lära     

… fantasi     

… kreativitet     

… hälsa     

 

Finns det ytterligare något som barns motoriska utveckling har betydelse för?  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
20. Känner du dig trygg i din yrkesroll när det gäller att träna barns motorik? 

 Ja   Nej 

 
 
 
 
 

 
Tack för att Du tog Dig tid att fylla i vår enkät! 

 
 


