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Abstrakt 

________________________________________________________________ 

Helena Alvarmo och Linnea Alvarmo 

 

Barns grovmotoriska utveckling  

En jämförelse av barns aktivitet på förskolans gård och i skogen 

Development of Childhood Gross Motor skills 

A comparison of children’s activity at the Preschool garden and the Forest 

 

                                                                                                                Antal sidor: 33 

 

Syftet med denna studie är att jämföra förskolans gård och skogen sett utifrån barns 

grovmotoriska utveckling. Syftet är även att se om det är av någon betydelse att lämna 

förskolans gård för en utflykt till skogen för att grovmotoriken ska stimuleras ytterligare.  

Frågor som tas upp är vilka möjligheter och hinder för grovmotorisk utveckling som finns i 

varje miljö, vilka grovmotoriska grundformer barnen använder och i vilken utsträckning. 

Genom att observera barnen i den fria leken, placera stegräknare på vissa barn och utföra 

platsobservationer över förskolans gård och de tre olika skogsmiljöerna besvaras ovanstående 

frågor. Resultatet visar på att den gård som i studien observeras har alla möjligheter att bidra 

till barnens grovmotoriska utveckling medan skogsmiljöerna ger olika förutsättningar 

beroende på vilken skog som besöks. Resultatet visar dock att barnen går i snitt fler steg och 

ägnar sig åt fler grovmotoriska aktiviteter i skogen än på gården. Observationerna visar att 

den barngrupp som är med i studien tränar sju av nio grovmotoriska grundformer i varje 

miljö. Sex av dessa grundformer syns i båda miljöerna även om det är i olika utsträckning. I 

båda miljöerna är det grundformerna gå och balans som tränas i störst utsträckning. 

Grundformerna stödja och hoppa förkommer dock bara i varsin miljö, stödja på gården och 

hoppa i skogen. Att rulla förkommer inte i någon miljö alls. 

 

Nyckelord: Barn, förskolans gård, grovmotorik, grundformer, skogen 
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1. Inledning 
 

Många av dagens barn växer upp i en miljö som på flera sätt präglas av stillasittande, där 

rörelseaktiviteter inte alltid prioriteras. Detta medför att den grovmotoriska utvecklingen i 

flera fall kommer åt sidan. Att det är viktigt med en väl utvecklad motorik hävdar flera 

forskare till exempel Sigmundsson & Pedersen (2004) och Jagtøien m.fl. (2002). Likaså finns 

det mycket som visar på att utomhusmiljön ger goda förutsättningar att träna upp och utveckla 

just grovmotoriken, se exempelvis Ellneby (2003) och Granberg (2000). 

 

På de allra flesta förskolor är det ett självklart inslag att varje dag ha någon form av 

uteaktivitet. Dessa uteaktiviteter innebär i många fall lek ute på förskolans gård. Men räcker 

det med att enbart släppa ut barnen på gården för att leka fritt eller krävs det extra stimulans i 

andra miljöer? På vissa förskolor är det nämligen inte givet att lämna gården och ge sig iväg 

till andra platser. Hur påverkar dessa beslut, att lämna eller inte lämna gården, barnens 

möjlighet till motorisk utveckling? Är det till exempel någon skillnad för barnen att vistas i 

skogsmiljöer jämfört med att bara vara ute på förskolgården när det gäller deras 

grovmotoriska utveckling? 

 

Det finns studier som visar på att 40 % av eleverna som går i sjätte klass inte kan utföra 

grovmotoriska grundformer som till exempel kasta, stödja, balansera och rulla på ett 

tillfredsställande sätt (Nyberg & Tidén, 2004). Detta resultat kan på många vis låta 

skrämmande då flera forskare hävdar att en väl utvecklad grovmotorik har samband med den 

fysiska och sociala utvecklingen, se exempelvis Forsström (1986) och Grindberg och 

Jagtøien, (2000). Bland annat menar Nyberg & Tidén (2004) att de rörelser som tidigt i livet 

blir inlärda och befästa även hänger med upp i vuxen ålder. Det kan i sin tur vara avgörande 

för i vilken utsträckning man ägnar sig åt fysisk aktivitet längre fram i livet. En annan fördel 

med god motorik tar Ellneby (2008) och Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) upp. De 

menar att en god kroppskännedom oftast leder till en bra självkänsla. Andra fördelar som går 

att finna är en bättre koncentration och inlärningsförmåga hos individen (Grindberg & Langlo 

Jagtøien 2000). De barn som däremot har problem med sin motorik kan på grund av detta bli 

begränsade när de till exempel ska ge sig in i lekens värld vilket på många sätt kan vara 

förödande för det lilla barnet (Langlo Jagtøien m.fl., 2002). 

 

Det som nämns ovan är bara några exempel på vad en god motorik kan leda till. För att 

utveckla och träna upp sin grovmotorik krävs det dock att barnen får möjlighet att röra på sig. 

Mårtensson (2004) tar upp ett dilemma som innebär att dagens barn på flera sätt blivit 

begränsade när det gäller att få röra sig fritt och vistas i utomhusmiljöer. Detta beror bland 

annat på den tidspress som förekommer i många familjer och att man helt enkelt prioriterar 

annat på sin lediga tid. Men ansvaret ligger inte enbart på föräldrarna. Skolverkets statistik 

visar nämligen att 95 % av alla 3-5åringar gick i förskolan hösten 2011. Denna siffra är den 

högsta någonsin och de senaste tio åren har en ökning av barn i förskolan skett konstant 

(http://www.skolverket.se). Med tanke på det som Mårtensson (2004) nämner om många 

familjers val av aktiviteter och hur stor andel barn som totalt sett vistas på förskolan så går det 

inte att blunda för att vi som pedagoger har ett stort ansvar för barnens fysiska, och på så sätt 

även eventuellt deras sociala framtid. Den stora frågan är hur vi på bästa sätt kan hjälpa dessa 

barn att nå goda grovmotoriska färdigheter? 

 

Genom att forska i detta ämne hoppas vi få kunskap om hur vi kan hjälpa och stimulera 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/2.1862/2.4317/2.2552/fler-barn-an-nagonsin-i-forskolan-1.170263
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barnen på bästa sätt så att de får möjlighet att utveckla en god grovmotorik. Det finns även en 

stor fördel med att synliggöra de möjligheter och hinder som finns i respektive miljö. På så vis 

blir det lättare för oss som pedagoger att veta hur vi kan erbjuda och anpassa en stimulerande 

miljö som känns givande och utmanande för barnen.  

 

Vi har helt enkelt valt att göra denna studie för att få fram mer kunskap inom detta ämne så att 

de barn som vistats på förskolan ska få de bästa förutsättningarna när det gäller att utveckla 

sin grovmotorik och på så vis även få goda förutsättningar att utvecklas på många andra plan. 
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2. Syfte och Frågeställningar 
 
I denna studie jämförs förskolegården och skogen sett utifrån barns grovmotoriska utveckling. 

Syftet är att synliggöra på vilket sätt varje miljö kan gynna barnens möjlighet till en 

grovmotorisk utveckling. Genom att kartlägga och analysera vad för aktiviteter som barnen 

ägnar sig åt, hur miljön ser ut och vad det finns för material att tillgå på de olika platserna 

hoppas vi kunna visa på vad som lockar fram barnens vilja och lust till att röra på sig. Syftet 

är även på så sätt att se om det är av betydelse att lämna förskolans gård för att grovmotoriken 

ska stimuleras ytterligare.  
 
Med andra ord är målet med denna studie att få fram hur de två olika utevistelserna skiljer sig 

för barnen men också vilka likheter som finns. Våra frågeställningar är: 
 

 Vilka möjligheter och hinder för grovmotorisk utveckling går att finna i varje miljö? 

 
 I vilken utsträckning används de grovmotoriska grundformerna i de två olika 

miljöerna? Är det någon skillnad? 

 
 Vilka grovmotoriska grundformer använder barnen och i vilken utsträckning i 

förhållande till varandra? 
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3. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer det att ske en litteraturgenomgång. Vad styrdokument, allmän litteratur 

och tidigare forskning säger om ämnet kommer här att tas upp. 

3.1 Läroplanerna 

I Skolverket (2010) kan vi läsa att förskolan har ett uppdrag som bygger på 

att utomhusvistelsen ska ge barnen möjlighet att få leka både i planerad förskolemiljö men 

också i naturmiljö. Förskolläraren har också ansvar för att barnet får ”stöd och stimulans i sin 

motoriska utveckling” (Skolverket 2010:11). Det finns även strävansmål som säger att varje 

barn ska ha möjlighet att just utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning.  

 

Om man läser grundskolans läroplan kan man se att barnen i årskurs ett till tre har som mål att 

utveckla grovmotoriska grundformer som till exempel springa, hoppa och klättra. När 

eleverna går i sjätte klass ska de kunna delta i olika spel, lekar och idrotter som innefattar de 

motoriska grundformerna för att nå ett godkänt betyg. Dessa rörelser ska kunna anpassas och 

varieras till olika miljöer och aktiviteter (Skolverket, 2011). 

 

 3.2 Motorisk utveckling 

De grundläggande motoriska färdigheterna tränas upp under barnets sex första år (Dessen, 

1990). Det motoriska beteendet påverkas både av psykologiska, fysiologiska och 

biomekaniska faktorer. Med andra ord påverkas den motoriska utvecklingen till exempel av 

barnets motivation (psykologi), trötthet (fysiologi) och kroppens storlek och tyngd 

(biomekanik) (Sigmundsson & Pedersen, 2004). Hur motorisk utveckling sker kan även 

utvecklas med hjälp av Grindbergs och Jagtøiens (2000) teori. De menar att det finns två 

centrala förhållanden när det gäller motorisk utveckling. Det är de fysiska förutsättningarna 

(en strukturell grund) och mängden av rörelseerfarenheter (en funktionell grund). Dessa två 

grunder är beroende av varandra. Den strukturella grunden är en förutsättning för att kunna 

tillägna sig rörelseerfarenheter samtidigt som rörelseerfarenheterna är en förutsättning för att 

utvecklingen ska kunna fortsätta normalt.  

 

Sigmundsson och Pedersen (2004) poängterar hur viktigt det är att motoriken tränas. Då 

nervsystemet lagrar information om olika rörelser och rörelselösningar innebär det att ju mer 

man övar, desto bättre blir rörelserna. Jagtøien m.fl. (2002) har samma teori. De menar att när 

nervsystemet mognar så klarar hjärnan av att återta olika rörelsemönster och koppla samman 

dessa till längre rörelseförlopp. Hjärnans förmåga att anpassa rörelserna till olika situationer, 

lära sig nya rörelser och att ställa om från en rörelse till en annan blir bättre ju mer träning och 

erfarenhet den får. Att kunna uppträda flexibelt i olika situationer hänger alltså ihop med att 

man tillägnat sig många rörelseerfarenheter i olika miljöer.  

 

För att nå en god motorisk utveckling menar Dessen (1990) att det behöver ske en samordning 

mellan kroppens rörelse, syn och balans. Just balanssinnet menar hon är en underskattad men 

dock väldigt viktig del av den motoriska utvecklingen. Att denna del ofta glöms bort kan 

enkelt förklaras genom att balansträningen många gånger sköter sig själv. 

 

Forsström poängterar hur viktigt det är att ha med sig barns olikheter när man ska finna 

metoder för motorisk utveckling. Barnen ska inte formas och anpassas till likadana individer. 
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“Deras personlighet ska inte förändras, men däremot bör de få hjälp att kunna uttrycka sig på 

ett nyanserat sätt genom sina rörelser, att få tillgång till alla kroppens rörelsemöjligheter” 

(1986:37). För att nå detta menar Grindberg & Jagtøien (2000) att en viktig förutsättning är att 

barnet har fått positiva upplevelser av fysisk aktivitet. För att motiveras till rörelse är det av 

stor vikt att de aktiviteter som erbjuds både innehåller spänning och utmaningar. Miljön 

behöver innehålla prövningar och hinder som lockar barnen till motorisk lek. 

 

3.3 Varför det är viktigt med god motorik 
Leken är en viktig del i ett barns utveckling. För att ge sig in i leken på ett obehindrat sätt 

krävs det att barnet kan lita på sin egna fysiska förmåga och känner sig förtrogen med sina 

egna kroppsrörelser. Råder det osäkerhet kring hur de använder sin kropp kan det därför bli 

problematiskt då deras möjligheter till lek blir begränsade (Jagtøien m.fl., 2002). Får barnen 

vara ute och röra på sig dagligen kan det vara till god hjälp. Fysisk aktivitet leder till att 

barnen lär känna sin kropp och ofta leder det även till en god självkänsla (Ellneby, 2003). 

Även Forsström (1986) ser fördelar med en god kroppskontroll då hon menar att det ger bättre 

förutsättningar för kommunikation, både via talat språk och kroppsspråk. Barnets förmåga att 

genom sin kropp ta emot och uttrycka känslor påverkar också deras identitetsuppfattning. Att 

den fysiska utvecklingen hör samman med ens självuppfattning tror även Jagtøien m.fl. 

(2002) på. De menar att människan under sina första år ser sig själv som en enhetlig skapelse 

där kropp, känslor och tankar ingår i en helhet. De menar att de fysiska, motoriska, psykiska 

och sociala delarna hör ihop. Det innebär att om det ena området stimuleras påverkas även de 

andra delarna. Har man med andra ord utvecklat en god motorik så påverkas antagligen de 

andra delarna också åt ett positivt håll. 

 

Då man känner trygghet i sin egen kropp finns det goda möjligheter till att bli delaktig i en 

social gemenskap. Den kroppsliga tryggheten leder ofta till att det är lättare att känna tillit till 

andra människor till skillnad om man hade varit rörelsemässigt osäker. En annan fördel med 

fysisk aktivitet är att man ofta får lättare att koncentrera sig, vilket många gånger även leder 

till en bättre inlärningsförmåga (Grindberg & Jagtøien, 2000). Ericsson (2003) har gjort en 

studie som visar på att de barn som har en outvecklad grovmotorik många gånger har problem 

att koncentrera sig i skolan och har svårare både inom matematik och svenska.  Även Ellneby 

(2003) tar upp vikten av att få röra på sig. “Förmågan att organisera och samordna sina sinnen 

är en förutsättning för att senare utveckla förmågan till abstrakt och logiskt tänkande. Barn 

behöver därför rikligt med aktiviteter som stimulerar såväl led- och muskelsinnet som 

balanssinnet och som ger dem chans att samordna intrycken från dessa sinnen. De behöver 

springa, snurra, rulla, gunga, hoppa åka rutschkana, klättra, leka i skogen och i vatten, 

balansera och åka kana. Brist på möjlighet att leka utomhus och överkonsumtion av TV, video 

och datorer är nackdel för denna utveckling” (2003:36). 

 

3.4 Förskolans ansvar 

Det kan vara stora skillnader om man jämför olika förskolegårdar. Både storlek och innehåll 

kan variera beroende på vilka lagar, riktlinjer och prioriteringar som rådde då de byggdes. 

Dessa olikheter ger helt skilda förutsättningar för utevistelsen (Mårtensson, 2004). Grindberg 

& Jagtøien (2000) anser att det är förskolans plikt att ge barnen goda förutsättningar för att 

utöva fysisk aktivitet. De menar att barn i sin natur har ett stort behov av att få röra på sig. Ser 

man till barnets totala utveckling så är en allsidig rörelseerfarenhet en viktig del i det hela. 

Insulander (1977) ser då vikten av att förskolan erbjuder barnen en spännande, meningsfull 

och variationsrik utemiljö.  
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3.5 Naturvistelsens betydelse 

Dagens barn är på flera sätt begränsade i sina möjligheter till att vistas och röra sig fritt 

utomhus. Detta beror bland annat på att många familjer väljer tillrättalagda miljöer som är 

tänkta för just barnfamiljer när man ger sig ut på aktiviteter (Mårtensson, 2004). På grund av 

att många barn tillbringar mycket tid på dessa tillrättalagda miljöer med plana underlag är det 

extra viktigt att även ge sig ut i skogen eller annan naturmiljö. Anledningen till detta är att 

dessa naturliga miljöer ger en mer allsidig träning (Ericsson, 2002). Även Dahlgren och 

Szczepanski (1997) ser fördelen med att vistas ute i naturen då det kan förebygga fysiska 

problem som benskörhet och fetma. 

 

3.6 Miljö som gynnar grovmotorisk utveckling 
Redan för många år sedan såg man betydelsen av barns rörelselekar. Insulander (1977) 

påpekar att barnen måste få chansen att utveckla sina rörelser. Att springa, klättra, rutscha, 

hänga i repstegar, cykla, ta sig uppför och nedför, gunga och balansera är några exempel som 

hjälper dem att utvecklas både fysiskt och psykiskt. Detta är en syn som hänger med även i 

dag. Jagtøien m.fl. (2002) anser att det är viktigt med en miljö som är rik och innehåller 

allsidiga utmaningar. Har barnen tillgång till detta utvecklar de många grundläggande rörelser 

som till exempel springa, hoppa, kasta, fånga, hänga och gunga. 

 

Att vara utomhus är något som Granberg (2000) ser som en stor fördel. Hon menar att 

utomhusmiljön ger många möjligheter till fysisk aktivitet. Som exempel tar Norén-Björn 

(1993) upp hur stora, öppna ytor som ängar och hagar lockar barnen till spring och olika slags 

grupplekar. Granberg (2000) menar även att många lekredskap är anpassade för varierade 

aktiviteter där grundläggande grovmotoriska rörelser tränas upp. Att marken är naturligt 

ojämn är också en fördel som innebär att man automatiskt tränar upp förmågan att styra över 

sin kropp.  

Norén-Björn (1993) menar att en miljö som både lockar och utmanar motiverar hela barnet att 

delta, vilket i sin tur leder till en kraftig inlärning. Även Jagtøien m.fl. (2002) tar upp miljöns 

betydelse för motorisk utveckling. De menar att de barn som vistas i en rik och stimulerande 

miljö själva utvecklar sitt rörelsemönster då de ständigt söker efter mer utmanande 

rörelseuppgifter. Sett utifrån de rörelser som barnet klarar av utvecklar de nya rörelsemönster 

oavbrutet. 

 

3.7 Förskolans gård 
De flesta förskolor innehåller fasta lekredskap som till exempel rutschkana, gungor och 

klätterställningar vilket är viktiga redskap för den motoriska utvecklingen (Granberg, 2000). 

Andra redskap som ofta finns är gungbrädor, styltor och olika varianter av snurredskap. Dessa 

redskap tillsammans med rutschkanor och gungor utvecklar barnens balanssinne (Ellneby, 

2003). Norén-Björn (1993) anser också att åka rutschkana är en viktig lek. Den hjälper barnen 

att samordna yttre och inre sinnesintryck samtidigt som den är bra för deras motoriska 

utveckling. Hon menar också att det är viktigt att det finns lekredskap där det syns att det är 

en bil, ett hus eller en båt med ratt för att stimulera barnens lek ytterligare. Exempel på andra 

aktiviteter som bör finnas tillgängliga för barnen på gården är sandlådor, plats för stafflier, 

bord att sitta vid och lekstugor. Mårtensson (2004) menar också att mycket av barnens lek 

utspelar sig bland gårdens naturliga växtlighet som till exempel olika buskar. 

 

Granberg (2000) anser att terrängen bör vara varierad. Det ska finnas ojämnheter, lutningar, 
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trappor, öppna platser, plana ytor och platser där balansövningar kan utföras på ett säkert sätt. 

Platser där barnen kan krypa över, under och igenom är också något som bör finnas på 

gården. “Utemiljön måste svara mot barns behov av allsidig motorisk övning. Den ska locka 

till utforskande lek och träning.” (2000:14). För de barn som är äldre behöver det även finnas 

utmaningar som bra klätterträd eller stora stenar att klättra i och på (Norén-Björn, 1993). 

 

3.8 Jämförelse av förskolegårdar 
Grahn m.fl. (1997) har genomfört en undersökning där två grupper med barn jämförs i bland 

annat motorisk utveckling. Det som skiljer dessa barngrupper åt är deras förskolegårdar. Den 

ena gruppen vistas mycket utomhus och har en gård som liknar en uppvuxen trädgård där 

växtmaterialet utgör grundstommen. Den andra barngruppen vistas totalt sett mindre tid 

utomhus och håller då till på en gård med mycket hårdgjort material och med en begränsad 

växtlighet. Vid tre tillfällen genomfördes grovmotoriska tester. Dessa tester visade att de barn 

som vistades mycket utomhus och som hade tillgång till ”naturgården” hade bättre motoriska 

förmågor. Framförallt kunde man se det i vighet, balans och allmän styrka i händer och bål. 

Förklaringen till detta resultat kunde författarna finna i att dessa barn kunde, utifrån deras 

egna behov, leka i en varierad miljö med kuperad terräng med träd, stenblock och täta 

buskage. Gården gav dem obegränsade möjligheter till platsskapande och fantasilek medan 

barngruppen på den andra gården skapade starkare band till den lösa lekutrustningen. På 

naturgården fanns snarare ”möjligheterna inbäddade i miljön” (Grahn m.fl. 1997:94). 

 

3.9 Grovmotorik i naturen 

Det finns modern forskning som visar på att “barn som vistas mycket ute i naturen får ett 

bättre rörelsemönster, blir bättre på att leka och umgås med kamrater än barn som vistas 

mycket inomhus på trånga ytor” (Ellneby, 2003:103). Granberg (2000) menar att alla våra 

sinnen stimuleras då vi vistas i naturen. Hon påvisar också att terrängen i en skog oftast är 

mer varierad än vad många förskolegårdar erbjuder. Att vistas i miljöer med variationsrik 

terräng ger bra rörelseträning. Även Ellneby (2003) är helt inne på denna linje och menar att 

barn som vistas i naturen generellt får bättre motorik. Då barnen rör sig i ojämna terränger 

tränas flera av deras muskelgrupper och detta leder till att de får starkare händer, armar, ben 

men också god balans.  

 

3.10 Naturen som lekplats 

I naturen ges det utmaningar på ett annat sätt än på en uppbyggd lekplats (Villumsen, 2010). 

Den erbjuder mängder av utmanade redskap och inspirerande lekmaterial för kroppsliga 

övningar och lekar. Terrängens utformning och det material som naturligt finns att tillgå 

stimulerar just fantasin och berikar på så sätt leken (Granberg 2000).  Att naturen är fri från 

sociomateria ser Dahlgren & Szczepanski (1997) som en fördel. Att komma ifrån alla dessa 

material som styr våra beteenden och rörelsemönster kan hjälpa om man vill komma ifrån en 

styrd och prestationsinriktad verksamhet. Insulander (1977) anser även att naturliga klätterträd 

är bättre än uppbyggda klätterställningar. Hon menar att klätterträden följer barnens rörelse på 

ett annat vis samtidigt som det krävs en helt annan uppmärksamhet och balans från det 

klättrande barnet. Ellneby (2003) ser även naturens fördelar då den erbjuder aktiviteter som 

att hoppa över diken, balansera på stenar och stubbar och bara vandra omkring i ojämna 

terrängen. Dessa exempel är viktiga i barnens balansutveckling. En annan fördel med naturen 

ser Norén-Björn m.fl. (1993). De menar att den innehåller utmaningar för alla åldrar. För det 

minsta barnet kan det innebära att flytta ett löv medan det äldre barnet bygger en koja. 

 

Att naturen i sig lockar många barn finns det flera som uppmärksammat. Bland annat menar 
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Granberg (2000) att småbarn oftast på eget initiativ söker upp miljöer likt dessa. Även Norén-

Björn m.fl. (1993) har sett att barnen ofta söker sig till naturpartier om det finns några som 

ligger i närheten. Väl i skogsmiljön menar Johansson (1990) att barnen lockas till rörelse 

genom att bara vistas i miljön. ”Ingenstans finns så mycket att upptäcka, så mycket att leka 

med som i en vanlig skogsbacke” (1990:20). Hon tar upp olika faser som barnen genomgår 

när de kommer ut i naturen. Första fasen innefattar barnens upptäckt av naturens variation 

som sedan leder till den andra fasen. Den andra fasen kan ses som en undersökarfas där 

barnen undersöker sin omgivning. 

 

Granberg (2000) poängterar vikten av att återkomma till samma plats flera gånger. Om det 

finns en plats man ständigt återvänder till kan lekar fortsätta där de senast slutade och på så 

vis utvecklas vidare. Om man ständigt besöker nya platser finns det även en risk att barnen 

inte hinner undersöka och utforska detaljer på ett djupare plan då de måste orientera sig i den 

nya miljön. 

 

3.11 Pedagogens roll 
Utemiljön på de allra flesta förskolor erbjuder många olika typer av aktiviteter. Utformningen 

av uterummet kan dock vara av olika kvalité. I de miljöer som kan ses som mindre 

inspirerande har de vuxna en viktig roll i att vara öppna för de möjligheter som finns 

(Grindberg & Jagtøien, 2000). För att ge barnen goda möjligheter för motorisk utveckling 

anser Sigmundsson och Pedersen (2004) att man som pedagog kan organisera olika motoriska 

aktiviteter på den egna gården med jämna mellanrum. Exempel på detta kan vara att samla 

hela barngruppen runt klätterställningen och låta alla prova under vuxen uppsyn. Tanken med 

detta är att inspirera och introducera de barn som inte själva tar initiativ till nya aktiviteter 

med en förhoppning att de vid ett senare tillfälle själva väljer samma aktivitet. Pedagoger kan 

även ha i åtanke, då de är på utflykter, att de inte alltid behöver välja den enkla, snabba vägen 

hem. Barn upplever det ofta mer spännande och stimulerande att upptäcka nya vägar. Att som 

pedagog utmana barnen genom att klättra uppför trappor eller någon backe, krypa under eller 

över staket är något som stimulerar barnens motoriska utveckling (Ellneby, 2003). 

 

Ellneby (2003) anser att ett barn behöver känna sig tryggt för att våga ge sig in i nya 

situationer (a.a). För vissa barn kan vistelsen i naturen upplevas som otrygg och inte alls ses 

som något lustfyllt. Som pedagog är det då viktigt att skapa en trygghet i miljön. Genom att 

samtala och ta reda på barnens föreställningar om naturen kan man som pedagog få reda på 

vad man ska lägga fokus på för att barnen ska trivas (Ericsson 2002). Att sätta sig ner och 

iaktta barnen för att se vad de egentligen leker och gör kan också vara viktigt. Kennedy 

(2004) pratar mycket om hur de på sin förskola lägger upp arbetet genom att observera 

barnen. Man får på detta sätt reda på vad barnen säger och gör. Man får också en vetskap om 

vad barnet kan och vad det intresserar sig av. Även Änggård (2006) tar upp detta. ”Genom att 

intressera sig för barns meningsskapande i vardagliga miljöer har man möjlighet att få syn på 

aspekter som det annars är lätt för en vuxen att förbise“ (Änggård 2006:11). Genom att 

observera barnen kan man med andra ord få syn på vad för aktiviteter de ägnar sig åt, vilket 

kan vara betydelsefullt för att bland annat synliggöra rådande möjligheter för motorisk 

utveckling. 
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4. Teoriavsnitt 
4.1 Motorik 

Alla de processer som sker i vår kropp i samband med fysisk aktivitet kallas motorik. Motorik 

i sin tur kan delas upp i fin- och grovmotorik. Grovmotorik handlar främst om rörelser där 

större muskelgrupper som armar, mage, rygg och ben hjälper till (Jagtøien m.fl., 2002). När 

man utför stora rörelser som att sitta, krypa, gå, hoppa, klättra och så vidare är det med andra 

ord grovmotorik man talar om (Grindberg & Jagtøien, 2000). 

4.2 Definition av motorisk utveckling 
Motorisk utveckling kan beskrivas som en “förändring i motoriskt beteende över tid” 

(Jagtøien m.fl., 2002:60). Under en lång tid har det varit vanligt att se motorisk utveckling 

som ett begrepp som enbart handlar om den utveckling som sker under de första levnadsåren. 

Begreppet har dock utvidgats med tiden vilket innebär att man idag ser motorisk utveckling 

som en livslång process (Sigmundsson & Pedersen, 2004). 

4.3 Grovmotoriska grundformer 

Det finns vissa grundformer i vårt rörelsemönster som till exempel gå, springa och balansera. 

Dessa grundformer är något vi under hela uppväxten strävar efter att utveckla tillsammans 

med begreppsbildning och kroppsuppfattning. Grovmotoriska grundformer som kommer att 

tas upp är rulla, springa, gå, stödja, klättra, hoppa, balansera, hänga och kasta-fånga. Att rulla 

kan innebära både att man ligger på sidan och snurrar runt eller att man slår en kullerbytta. 

När det gäller springa innefattar det både att springa fritt omkring, rakt fram eller huller om 

buller. Att gå innebär både att gå framåt, bakåt, på tå och på hälar. Stödja kan vara att stå på 

alla fyra (hand-hand-fot-fot), hoppa harskutt, hjula och stå på händer. Klättra innebär att man 

ska kunna klättra upp och ner i ett träd som exempel. Under begreppet hoppa ingår det att 

man ska kunna hoppa på ett ben, jämfota men också över olika föremål. När man kollar 

närmre på balansera så innefattar det att hitta balansen på ett ben, två ben och andra 

kroppsdelar. Hänga innebär till exempel att hänga i armarna på olika vis. Kasta – fånga 

handlar om att kunna kasta en boll/ett föremål till varandra med olika tyngd och storlekar. 

Även att kunna fånga det som kastas går under detta begrepp (Ståhl m.fl., 1997). 
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5. Metod 
 

5.1 Metodval 
Denna studie är till största del kvantitativ. ”Med kvantitativt inriktad forskning menar man 

sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder” (Patel & Davidson, 2011:13–14). För att få svar på våra frågeställningar är 

det främst denna typ av forskning vi behövde inrikta oss på, då vi rent konkret ville se vad 

barnen ägnade sig åt för aktiviteter och samtidigt tränade för grovmotorik. Att översätta 

aktiviteterna till statistik ansåg vi skulle göra resultatet mer lättöverskådligt och enklare att 

förstå. För att få svar på frågeställningen angående miljöernas möjligheter och hinder 

användes däremot ett mer kvalitativt förhållningssätt när de olika miljöerna analyserades. 

Kvalitativ forskning fokuserar främst på ”mjuk” data, till exempel tolkande analyser (Patel & 

Davidsson, 2011). Att studien består av olika delar, både konkreta diagram och tolkande 

analyser av platsobservationerna, medför även att vi utgått från olika forskningstraditioner. 

Patel och Davidson (2011) menar att positivismen oftast utgörs av kvantitativa studier där 

statistiska hårddatametoder används för analys medan hermeneutiken snarare står för de 

kvalitativa studierna som ger utrymme för forskaren att vara mer öppen, subjektiv och 

engagerad. De delar av studien där resultaten presenteras och analyseras med hjälp av 

diagram av olika slag intar vi ett positivistiskt förhållningssätt medan platsobservationernas 

analyser går mer åt det hermeneutiska. Samtliga resultat analyseras dock i slutändan med 

hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Thomassen (2007) tar upp den hermeneutiska 

cirkelns funktion som bygger på hur forskarens analys ständigt pendlar mellan helhet och 

delar. Genom att förstå delarna leder det till en fördjupad förståelse av helheten. I studiens 

analys användes denna tankegång då resultatet vändes fram och tillbaka många gånger och 

där vi såg hur olika faktorer påverkade resultatets utgång, där små delar påverkade helheten 

och tvärtom.  

 

5.2 Undersökningsgrupp 
Observationerna utfördes på en förskola som vi båda känner till och arbetat på tidigare. 

Anledningen bakom valet av förskola var att vi såg fördelarna med att känna till 

verksamheten och barnen sedan innan. Som exempel visste vi att barngruppen hade som rutin 

att en gång i veckan lämna gården för en skogsutflykt. Både att vi kände barnen sedan tidigare 

och att vi inte gick in och ändrade på några rutiner ledde till att barnen var avslappnade och 

kunde visa sitt ”rätta jag”. 
 
Barngruppen som observerades bestod av fjorton barn. Dessa var mellan fyra och fem år 

gamla. Att just den åldersgruppen valdes för studien beror på att vi ville att barnen redan 

skulle ha uppnått en viss grovmotorisk mognad.  När barnet nått fem år är normalt sett 

färdigheter som klättra, hoppa, stå på ett ben, studsa, fånga och gunga väl utvecklade 

(Ellneby, 2003). I sin tur leder det till att barnen har oerhört många möjligheter i val av 

aktiviteter och har även på så sätt många möjligheter att utveckla och förfina sin grovmotorik 

ytterligare.  

 
5.3 Metod för datainsamling 
För att få fram resultatet användes direkta observationer. Det innebär att man observerar och 

noterar de saker som sker där och då, samtidigt som de sker (Grindberg & Jagtøien, 2000). Vi 

valde att utföra, en i huvudsak, strukturerad observation men som samtidigt hade viss tendens 
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åt det ostrukturerade hållet. Med en strukturerad observation menar man att det finns ett väl 

preciserat problemområde där man innan har kunnat lägga upp kategorier för det som ska 

observeras. En ostrukturerad observation innebär i sin tur att man inte har något 

observationsschema för att kunna registrera allt man ser (Bryman, 2011). Att fokus skulle 

ligga på vad barnens ägnade sig åt för aktiviteter var något som var bestämt sedan innan. Ett 

observationsschema som liknade ett rutsystem formulerades fram. Varje barn var uppskrivet i 

ena marginalen och hade sex rutor efter sig där det fanns plats för att fylla i pågående 

aktiviteter (Bilaga A). Så långt kan observationerna ses som strukturerade. Att ha ett 

observationsschema med ett kryssystem med förutbestämda aktiviteter eller grundformer 

uteslöts däremot då det funnits en risk att vi som observatörer hade blivit för styrda och inte 

sett det som verkligen skedde. För att undvika denna fallgrop fyllde vi i varje ruta med fri 

text, för att i efterhand kunna analysera och strukturera upp barnens aktiviteter utifrån de 

grovmotoriska grundformerna. Detta gör att observationen till viss del går under definitionen 

ostrukturerad (Bryman, 2011). Det genomfördes även ostrukturerade platsobservationer där 

miljöerna grundligt undersöktes vad gäller material, växtlighet, terräng och möjlighet till 

fysisk aktivitet. Dessa dokumenterades genom löpande text och enkla skisser. 

 
Fyra utvalda barn fick vid varje observationstillfälle som de deltog i ha en stegräknare på sig. 

Totalt sett bar barnen stegräknarna vid minst två tillfällen i varje miljö. Tanken bakom detta 

var att se hur rörelseaktiviteten skiljde sig i de två olika miljöerna, om de gick att se något 

tydligt mönster. 

 

5.4 Genomförande 
För att få tillräckligt med underlag genomfördes sex observationer, tre gånger på gården och 

tre gånger i skogen. Med begreppet ”skogen” menas i detta fall tre helt olika skogsmiljöer 

men som alla ändå kan klassas under detta begrepp. Den skogsmiljö som i kommande studie 

kommer att benämnas som ”skogen 1” är den skog som barnen varit i många gånger, de andra 

två skogsmiljöerna är nya för barnen. Till hjälp användes ett observationsschema (Bilaga A). 

Var tionde minut, under en timmes period, fördes anteckningar över vad varje barn ägnade sig 

åt för aktivitet. Totalt sett blev det med andra ord sex aktivitetsanteckningar per barn och 

observation.  
 
Under observationerna intogs en icke deltagande roll. Det innebar att vi som observatörer var 

närvarande men deltog inte aktivt i någon aktivitet (Grindberg & Jagtøien 2000). Patel och 

Davidson (2011) menar att även om man inte är deltagande kan det trots allt påverka 

individernas beteende till en början. De anser då att man bör avvakta med observationerna till 

individerna vant sig vid observatörernas närvaro. Detta dilemma försökte vi komma runt 

genom att vistas i barngruppen en stund innan observationerna startade och förklara för dem 

att vi var “osynliga” och att det var de andra pedagogerna som fanns till hands. Anledningen 

till att en icke deltagande observation valdes var att vi ville se en så vanlig utelek eller 

skogsutflykt som möjligt.  
 

5.5 Analys och bearbetning  

Observationsschemana analyserades med hjälp av de grovmotoriska grundformerna. Förutom 

de definitioner på begreppen som finns i teoriavsnittet (kap. 5) har det även lagts till några 

egna definitioner under vissa begrepp. Som exempel så har de aktiviteter där barnen stod och 

slog med pinnar räknats under begreppet kasta-fånga. Detta eftersom vi ansåg att det var en 

kaströrelse som utfördes under denna aktivitet. Då barnen kröp runt på marken och körde med 

traktorer har aktiviteten kategoriserats under ”stödja”. I ena skogsmiljön var det även en 
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lekfull praktikant som var med. Flera barn brottades med denne och hängde i hans armar, 

axlar och ben. Detta fick gå under grundformen hänga. Att gå eller springa runt i de kuperade 

skogsmiljöerna fick förutom gå/springa även bli kategoriserade under ”balans” då den 

ojämna marken automatiskt tränar detta (Ellneby, 2003). Varje aktivitet på 

observationsschemat markerades därefter med en eller flera grundformer eller ett kryss. 

Krysset innebar att aktiviteten som utfördes inte tränade någon grovmotorisk grundform i 

större utsträckning. 

  

För att få fram resultaten på ett tydligt och lättöverskådligt vis presenterades dessa i ett 

cirkeldiagram. I de diagram som visade fördelningen av de grundformer som användes i varje 

miljö uteslöts de aktiviteter som inte innehöll någon grovmotorisk grundform. Detta på grund 

av att vi just ville se fördelningen av den grovmotorik som användes. Dessa diagram 

kompletterades med två andra cirklar (ett för varje miljö). Dessa visade hur stor andel av alla 

förekommande aktiviteter som var grovmotoriskt gynnande. I denna uträkning såg vi till 

antalet kryss i förhållande till de aktiviteter som tränade grovmotoriken.  

 

När det gäller analysen av stegräknarresultatet har två stapeldiagram gjorts. Det ena 

diagrammet visar varje barns snittsteg i de två olika miljöerna. Det andra diagrammet visar 

barnens stegantal under varje observationstillfälle som de deltagit i. Att detta diagram kändes 

viktigt att ha med beror på att det kan vara intressant att se om varje miljö alltid ger likvärdigt 

stegantal eller om det skiljer sig från gång till gång. 

 

Förutom steganalyserna har resultaten utgått från hela barngruppen. I vissa fall görs det dock 

individuella kopplingar. I enskilda fall, då det huvudsakliga resultatet visats med hjälp av 

diagram, har även barnen analyserats var för sig, vilket presenterats i löpande text.    

 

5.6 Metodkritik 
Något man kan vara kritisk till är undersökningens omfattning. Att genomföra tre 

observationer på respektive plats kanske är i minsta laget. Att observationerna enbart 

genomfördes på en enda förskola leder också till att underlaget blir i minsta laget. Att denna 

förskola dessutom har en gård med flera olika naturinslag ger självklart andra utslag än om vi 

hade varit på en annan gård som såg ut på ett annat sätt.  För en närmre beskrivning av 

förskolans gård, se avsnitt ”Förskolans gård”, kapitel 7.  
 
Att undersökningen utfördes på en förskola där vi båda var kända sedan innan kan ses som 

positivt då det inte blev några konstigheter när vi dök upp för att observera. Barnen upplevdes 

trygga och lugna trots att vi fanns runt omkring med penna och papper. Hade det varit två 

främmande människor kanske barngruppen hade agerat på ett annat, mer oroligt vis. 
Observationsschemat som användes gjorde att observationerna kunde genomföras på ett 

enkelt och systematiskt sätt. Att vi inte använde oss av ett kryssystem med förutbestämda 

aktiviteter, utan istället valde att fritt anteckna pågående aktivitet i varje barns ruta kan även 

efter ses som en stor fördel. Tack vare detta gick det att vara mer flexibel.  

 

Som människa och forskare har man alltid en ryggsäck med erfarenheter, förväntningar och 

föreställningar med sig. Kennedy (2004) poängterar att när barnen observeras är de vår 

subjektiva bild man ser. Den är präglad av våra kunskaper och erfarenheter vilket vi alltid 

måste ha med oss. Vårt metodval med ren aktivitetsbeskrivning och förutbestämd tidsintervall 

anser vi till viss del tog oss runt detta ”problem”. När miljöernas möjligheter och hinder 

analyserades sattes vi dock på prövning då egna erfarenheter och förväntningar tog plats i 
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analysdiskussionerna. Att vi var medvetna om detta dilemma hjälpte oss trots allt att fokusera 

på att vara så objektiva som möjligt.  
 

5.7 Etiska aspekter 
Inom svensk forskning finns det fyra huvudkrav som vetenskapsrådet har satt upp angående de 

forskningsetiska principerna. Dessa är till för att skydda individen som deltar i forskningen och 

handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011). 

Informationskravet bygger på att forskaren ska informera alla berörda personer om vilket 

syftet är med studien. Detta gjordes i vårt fall innan observationerna utfördes på förskolan. De 

berörda föräldrar fick ett brev där de informerades om vår undersökning (Bilaga B). Barnen 

fick också information om vad vi gjorde på förskolan. Det andra kravet är samtyckeskravet. 

Denna punkt handlar om att deltagarna själva ska kunna bestämma om det vill vara med eller 

inte. Då barnen är under 15 år ska också vårdnadshavare ge tillåtelse om barnen får delta 

vilket de fick göra genom det brev som skickades ut. Barnen fick även ge sin tillåtelse när det 

gäller att bli observerade. De barn som bar stegräknare fick även förfrågan innan om de kunde 

tänka sig att ha denna på sig. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de personer som 

deltagit i studien ska behandlas på ett sådant vis att obehöriga inte kan ta del av information 

angående de deltagande. Det innebär även att enskilda människor i studien inte ska kunna 

vara identifierbara. Under arbetets gång har alla relevanta papper förvarats så enbart vi som 

arbetat med dem har haft tillgång till dem. Att barnens namn inte nämns i studien, eller visas 

på bilagor i arbetet visar också att vi utgått ifrån konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet 

bygger på att de insamlade uppgifterna enbart används till forskningsändamålet. Detta har 

funnits i vår åtanke då materialet som används kommer att förstöras och slängas då studien är 

slutförd (Vetenskapsrådet). 
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6. Resultat 
Resultatet kommer här nedan att presenteras i stycken som utgår ifrån studiens 

frågeställningar. Dessa tar upp frågor som handlar om de olika miljöernas möjligheter och 

hinder för grovmotorisk utveckling. I vilken utsträckning av alla barnens aktiviteter som är 

grovmotoriskt gynnande är också något som undersökts. Hur fördelningen ser ut mellan de 

grovmotoriska grundformerna kommer också att tas upp. För en tydligare överblick så 

används figur och olika diagram som komplement till texten. 

6.1 Platsobservationer 
Varje miljö har observerats där både naturliga och uppbyggda föremål har noterats. Även löst 

material som barnen använt i sina lekar har antecknats.  

6.1.1 Förskolans gård 
Gården innehåller fasta lekredskap som däckgungor, gungställning för yngre barn, gungbräda, 

klätterställning, rutschkanor och en stor sandlåda. Det finns även en asfalterad cykelväg med 

tillhörande tunnel, en båt, bord med bänkar, små hus och en gunghäst. Största delen av 

marken är täckt av gräs men det finns även områden med sand och asfalt. Intill förskolans hus 

finns det rabatter med blommor och buskar. På gården går det även att finna små fruktträd, 

kastanjeträd, björkar och buskar. Längst ner på gården är det en kulle där även en större 

rutschkana finns (Figur 1). 

Översikt – förskolans gård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Skiss över förskolans gård där observationerna ägde rum. 

Exempel på löst material som barnen använde under observationerna var cyklar, sandleksaker, 

bollar, traktorer, styltor, vattenbana, vattenkannor och rockringar. 
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6.1.2 Skog 1 
Detta var en större dunge som främst bestod av tallar. Skogen upplevdes luftig då det var 

några meters avstånd mellan träden. Marken var i sin tur relativt tuvig och ojämn. Den 

innehöll även många större stubbar och lösa grenar. Det fanns även ett flertal omkullvälta 

träd, stora högar med pinnar och kojor som barnen tidigare byggt upp. Skogen innehöll även 

träd (både stående och nedfallna) som fungerade utmärkt som klätterträd. I dungens ytterkant 

fanns det stenmurar och stängsel som avgränsade mot åkrarna runt omkring. I sin helhet 

upplevdes skogen som överskådlig där pedagogerna hade god uppsyn över barnen. Förutom 

de naturliga föremålen som fanns i skogen hade pedagogerna tagit med ett långt rep som flera 

av barnen lekte med under den fria leken.  

6.1.3 Skog 2 
Den andra skogen som observerades var en lövskog som mestadels bestod av björkar. Denna 

lövskog upplevdes från början som en öppen och ljus plats. Vid dungens kant fanns det ett 

anlagt stenbord med tillhörande stenbänkar. Vid närmre observation gick det att se en mark 

som var mycket snårig på grund av många hallonrevor och småpinnar som stack rakt upp. På 

marken fanns det även småpinnar. Stora delar av dungen bestod annars av våtmark. Träden 

som fanns gav inga möjligheter till klättring då de var höga med bara stam. Det fanns dock ett 

träd som man kunde klättra upp i mellan stammarna, som ett litet “bo”. I dungens kant fanns 

det även jordhögar. Löst material som pedagogen tog med till denna utflykt var en insektsbok. 

6.1.4 Skog 3 
Sista skogsobservationen genomfördes i en tät hasselskog. Lövträden stod tätt och var låga 

med många, tunna grenar. Detta medförde att båda barn och vuxna i flera fall fick huka sig för 

att ta sig fram. Marken var full av vissna löv, småpinnar och blommor. Det fanns även en del 

rishögar och nedfallna träd. Flera träd var vissna och hade grenar som lätt gick av. Pedagogen 

hade även denna gång med sig en insektsbok. 

6.1.5 Sammanfattning 
Gården innehöll många fasta lekredskap som till exempel gungor, rutschkana, klätterställning 

och en träbåt. Marken bestod främst av gräs även om sand och asfalt förekom. Skog 1 bestod 

av tallar. Det fanns en del nedfallna klätterträd och många stubbar att hoppa på. I skog 2 var 

det en väldigt kuperad och svårframkomlig mark och lövträden som fanns erbjöd inga direkta 

klättermöjligheter. Skog 3 bestod till största del av hassel och var väldigt tät. Träden och 

grenarna som fanns var inte speciellt klättervänliga då de var svaga och vissna. 

6.2 Miljöernas möjligheter och hinder utifrån observationer 

Både plats- och barnobservationerna ligger till grund när miljöerna granskats. Sett utifrån 

detta har barnens möjligheter och hinder för grovmotorisk utveckling i varje miljö analyserats.  

6.2.1 Förskolegårdens möjligheter 

Gården ger utrymme för barnen att både springa och gå. Det finns stora ytor att röra sig på 

och marken är jämn och lättframkomlig. Den jämna marken, och de stora gräsytorna gynnar 

även aktiviteter som att stödja och rulla. Att det finns en kulle på gården är också något som 

kan locka barnen till fler rullaktiviteter. Balansen stimuleras på många vis genom till exempel 

gungor, gungbräda, cyklar och rutschkanor. Gå balansgång på sandlådans kant är också en 

aktivitet som är lättillgänglig för barnen. Att det finns en klätterställning gör att 

grovmotoriska grundformer som att klättra, hänga och hoppa kan tränas. Träbåten är också ett 

föremål som kan gynna dessa grundformer då barnen klättrar upp, hänger i taket för att sedan 
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hoppa ur den. Att kasta och fånga kan barnen utöva med hjälp av det lösa material som finns 

att tillgå. I första hand är det bollar i olika storlekar som används.  

6.2.2 Förskolegårdens hinder 

Även om det finns stora möjligheter på gården till varierad grovmotorisk träning kan en 

problematik vara att barnen väljer samma aktiviteter dag efter dag vilket i vissa fall visade sig 

under observationerna. Det finns inget som direkt hindrar barnet att utföra sin gamla, trygga 

lek. Det erbjuds även många andra aktiviteter som inte stimulerar grovmotoriken som till 

exempel sitta i sandlådan, läsa böcker, leka med vattenbana och kökslekar. För den fysiska 

utvecklingens skull kan detta vara ett problem då vissa barn kanske enbart väljer aktiviteter 

likt dessa.  

En annan problematik på förskolans gård kan vara att barnen vistas där så ofta så den inte 

erbjuder några nya spänningsmoment för dem. När det väl dyker upp något nytt visade det sig 

under barnobservationerna att det snabbt drog till sig flera barn. Exempel på detta var en 

vattenbana och en planteringsaktivitet. I dessa fall var alla ”nyheter” stillasittande aktiviteter 

där grovmotoriken inte stimulerades.  

Ett annat hinder som kan uppstå är att materialet som finns på gården och i förrådet inte 

räcker till. Sker det ingen turtagning räcker inte två däckgungor och en gungbräda så långt. 

Även det lösa materialet som till exempel cyklar, styltor och rockringar finns i begränsade 

upplagor. 

6.2.3 Skogens möjligheter  
I alla tre skogsmiljöerna fanns det goda möjligheter att vandra runt. Naturmaterialet lockade 

även till rörelse då vissa barn i skog 1 gick runt och samlade pinnar medan det var många 

barn i skog 3 som gick runt och plockade blommor. I skog 1 fanns det även goda möjligheter 

till springaktiviteter då marken var relativt springvänlig och det var tillräckligt glest mellan 

träden. Vad gäller balansträningen gav alla tre skogmiljöerna goda möjligheter. Bara genom 

att gå på den ojämna marken tränade barnen sin balans omedvetet. Flera barn stod även och 

balanserade på de stubbar och stenar som fanns vilket också var tydlig balansträning. 

Framförallt i skog 1 fanns det även möjlighet till andra, mer utpräglade balansaktiviteter som 

att gå balansgång på de omkullvälta träden. 

 

Alla skogmiljöerna erbjöd hoppaktiviteter på olika sätt. Små stubbar och omkullfallna träd i 

skog 1 och 3 fungerade utmärkt att hoppa ner ifrån, i skog 2 fanns det stenbänkar som 

fungerade på ett liknande sätt. Även om det var en ojämn mark även i skog 1 så var den 

tillräckligt platt för att springa runt och hoppa över stubbar och dylikt nere på marken. Det 

upplevdes svårare i skog 2 och 3. När det gäller möjligheter till att klättra var det främst skog 

1 som kunde bidra till detta. I skog 1 fanns det flera träd som erbjöd klättring, främst i form av 

liggande träd på marken. I skog 2 fanns det ett träd (egentligen flera träd som var hopväxta) 

som man kunde klättra upp i.  

 

Alla skogsmiljöerna gav möjlighet till kasta - fånga aktiviteter med till exempel pinnar och 

kottar även om det inte är det självklaraste aktiviteterna (och inte alltid accepterade ur 

säkerhetssynpunkt av pedagogerna). Flera barn använde dock pinnar i sin lek genom att stå 

och slå med dem mot andra pinnar. Även om de inte kastade iväg dem, ansåg vi att det var en 

kaströrelse som utfördes i denna aktivitet. 
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En annan fördel som observationerna visade var att skogen erbjuder mängder av liknande 

material som till exempel pinnar, stenar och stubbar. Detta medför bland annat att många barn 

kan vara aktiva med liknande aktiviteter samtidigt. 

6.2.4 Skogens hinder 
Skog 2 och 3 var uppväxta på ett sådant vis att springlekar var svåra att genomföra. I skog 2 

var det främst hallonrevorna och småpinnarna som stack rätt upp som försvårade aktiviteten 

medan problemet i skog 3 var att träden växte så tätt.  

 

I alla skogarna var marken så pass ojämn och kuperad att rullekar eller aktiviteter som att 

krypa runt och stödja inte var ett självklart val för barnen. Det fanns heller ingen kulle eller 

liknande som kunde locka till aktiviteter som att rulla ner för. Ser man till 

klättringsmöjligheterna i varje skog var det lite svårare i skog 2 och 3. Förutom de hopväxta 

träden i skog 2 fanns det varken nedfallna träd att klättra på eller klättergrenar i lämplig höjd 

på de växande träden. Skog 3 hade några liggande träd och många grenar som stack ut vilket 

hade varit lämpligt för både klättrande och hängande. Problematiken som fanns där var 

kvalitén på träden. De var alldeles för tunna eller vissna för att orka med klättrande och 

hängande barn.  

6.2.5 Sammanfattning 
Gårdens material och terräng gör att det finns goda möjligheter att träna alla grovmotoriska 

grundformer. Det som kan hindra barnens grovmotoriska utveckling är att barnen väljer att 

utöva samma aktiviteter dag efter dag. En annan problematik är att det finns många aktiviteter 

på gården som inte gynnar grovmotoriken. Detta kan medföra att vissa barn enbart ägnar sig 

åt dessa och den grovmotoriska träningen uteblir.  

Alla skogsmiljöerna gav goda möjligheter till att träna balansen både när barnen gick runt, 

men också i aktiviteter som att stå på stubbar och balansera på träd. Hoppaktiviteter fanns det 

möjlighet att utöva i samtliga skogar. I skog 1 fanns det också goda möjligheter till att klättra 

och springa. I skog 2 och 3 var det just dessa två grundformer som var svåra att utföra på 

grund av trädens utformning och markens terräng. Den snåriga och ojämna marken 

begränsade även möjligheterna till att rulla och stödja.  

6.3 I vilken utsträckning grovmotoriken används i skogen och på gården 

Av de aktiviteter som noterades i skogen var det 87 % som på något vis tränade 

grovmotoriken. Motsvarande observation på gården visade att 66 % av de aktiviteter som 

barnen ägnade sig åt där var någon form av grovmotorisk träning. Detta innebär i sin tur att 

13% av de noterade skogsaktiviteterna och 34% av gårdens aktiviteter var lekar som inte 

stimulerade grovmotoriken. Resultatet visar med andra ord att barnen totalt sett var mer 

grovmotoriskt aktiva i skogmiljöerna än på sin egen gård (Diagram 1 och 2). 
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Resultatet ovan visar på att barnen var mer grovmotoriskt aktiva i skogsmiljöerna. Sett till 

enskilda barns mängd av grovmotoriska aktiviteter får vi dock fram ett resultat som visar att 

skogen inte behöver vara den mest gynnande miljö för samtliga barn. Av nio barn (valde ut de 

barn som vistats minst två ggr/miljö) var det sex stycken som totalt sett var betydligt mer 

grovmotoriskt aktiva i skogsmiljöerna om man jämför mot gården. Två barn hade aktiviteter 

som var grovmotoriskt likvärdiga i båda miljöerna medan det var ett barn som var mer aktiv 

på gården än i skogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Diagrammet visar enskilda barns snittsteg i skogsmiljöerna och 

 på gården.  

Alla fyra barn som bar stegräknare gjorde i snitt fler steg i skogsmiljöerna än på gården 

(Diagram 3). Med begreppet ”skogen” innebär det tre olika skogsmiljöer medan begreppet 

”gården” står för samma förskolgård. För tre av barnen skiljde det mer än 400 steg mellan 

gården och skogen. När det gäller det fjärde barnet rörde det sig om en skillnad på 150 steg. 

Tabellen visar dock att detta barn (barn 4) var aktiv i båda miljöerna då den hade högre snitt 

steg på gården än vad till exempel barn 3 hade i skogen. Ser man på antal steg vid varje 

observationstillfälle går det tydligt avläsa att skog 1 var den miljö som barnen gick mest i 

(Diagram 4). Jämförs skog 1 med skog 3 går det se att samtliga barn med stegräknare gick 

Diagram 1. Diagrammet visar fördelningen 

mellan grovmotoriska och icke grovmotoriska 

aktiviteter på förskolans gård. 

 

Diagram 2. Diagrammet visar fördelningen 

mellan grovmotoriska och icke 

grovmotoriska aktiviteter i skogen 
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dubbelt så många steg i skog 1 som i skog 3. Av de observationer som utfördes på gården var 

det första observationstillfället som utmärkte sig. De steg som noterades då var i princip det 

lägsta antalet steg sett över alla observationstillfällen. I övrigt gav gården varierat antal steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Diagram 4. Diagrammet visar enskilda barns stegantal i varje miljö. 

 

En extra grovmotorisk fördel som skogsutflykterna visade var att hela barngruppen fick ge sig 

ut på en gemensam promenad. Vare sig det är aktiva eller mindre aktiva barn måste alla ta sig 

till den plats som är tänkt för dagen. Lek ute på den egna gården kräver enbart ett fåtal steg 

innan barnen kan påbörja sin fria lek. På de skogutflykter som genomfördes under 

observationerna fick hela barngruppen gå en promenad för att komma på plats. För att ta sig 

dit och hem handlade det i dessa fall ungefär om 2500 steg per barn. Dessa promenader på 

sammanlagt en halvtimme fram och tillbaka gav totalt sett mer steg än vad en timmes lek i 

skogen eller på gården gav. Slutsatsen av detta är att skogsutflykterna får hela barngruppen 

aktiv i form av gående medan resultatet av en dag med lek på egna gården helt beror på vad 

varje enskilt barn väljer att utföra för aktiviteter. 

6.3.1 Sammanfattning 

Observationerna visar i sin helhet att barnen använder sig av fler grovmotoriska grundformer  

i skogsmiljön än på förskolegården. Det finns dock undantag då tre av nio barn inte rörde sig 

mer i skogen. De barn som hade stegräknare på sig gick i snitt fler steg i skogen än vad de 

gjorde på gården. Bortser man däremot från stegantalet i skog 1 så ger övriga 

observationstillfällen ett mer likvärdigt resultat. Vid vissa tillfällen gav gården fler steg än 

skogen och tvärtom. 

6.4 Grovmotoriska grundformer som förekommer 

I båda miljöerna gick det att se de flesta grovmotoriska grundformerna i barnens lek. De mest 

framträdande grundformerna i båda miljöerna var balans och ”gå”. I skogen stod dessa två 

tillsammans för 82 % av alla grovmotoriska aktiviteter medan de på gården var 70 %.  
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De grovmotoriska grundformer som användes i liknande utsträckning i de båda miljöerna var 

främst balans och hänga. Även om andelen balansträning är relativt lika i de båda miljöerna så 

stimulerades den på olika sätt. I skogen var mycket av balansträningen bara genom att gå runt 

på den ojämna marken. På gården var det aktiviteter så som cykla, gunga, åka rutschkana och 

gå styltor som tränade balansen. Ser man på de bakomliggande aktiviteterna på grundformen 

hänga var det klätterställningen och en gungställning som var i fokus på gården. I skogen var 

det en lekfull praktikant som flera barn hängde i när de brottades. Den grovmotoriska 

grundformen rulla användes också i samma utsträckning i båda miljöerna, den användes inte 

alls. 

De grundformer som skiljde sig en hel del i jämförelsen var gå och springa. Även om det var 

höga procentsatser på gåendet i båda miljöerna hade skogen en större andel av aktiviteter som 

gjorde att barnen gick. Gården hade i sin tur fler procent av aktiviteterna som lockade till 

spring. Adderas dessa två grovmotoriska grundformer i varje miljö visar det sig dock att båda 

totala procentsatserna hamnar på samma summa, 37 % av alla aktiviteter.  

Det fanns även två grundformer som enbart förekom i var sin miljö. På gården var det flera 

barn som körde med traktorer och andra sandleksaker vilket tränade grovmotoriska 

grundformen stödja. Någon liknande aktivitet förekom inte i skogen. I skogen var det i sin tur 

flera barn som hoppade både över och uppifrån olika material medan gårdens observationer 

inte visade denna grovmotoriska grundform någon gång.  

De två grundformerna klättra och kasta/fånga förekom i båda miljöerna. Att klättra var något 

som gjordes i större utsträckning på förskolegården. Barnen klättrade i klätterställningen men 

också på en träbåt. I skogen var det i första hand omkullfallna träd som barnen kunde klättra 

på. Kasta och fånga var något vanligare i skogsmiljön. Barnen kastade och slog med pinnar. 

På gården kastade och studsade barnen med bollar då denna grundform utövades.  

Diagram 5. Diagrammet visar den procentuella 

fördelningen mellan de grovmotoriska 

grundformerna som barnen använde i skogen.  

Diagram 6. Diagrammet visar den procentuella 

fördelningen mellan de grovmotoriska 

grundformerna som barnen använde på gården. 
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6.4.1 Sammanfattning 
Vad som framgick av observationerna var att grundformen balans var väldigt dominant och i 

lika mängd i båda miljöerna. Sett till hur den tränades var det dock väldigt olika i skogen och 

på gården. Något annat som förekom i liknande utsträckning var grundformen hänga. Att 

barnen gick mycket i de båda miljöerna är också något som observationerna visade även om 

det var relativt högre procentsats i skogen än på gården. Springaktiviteter var däremot mycket 

vanligare på gården då de stod för 10 % av grundformerna jämfört med skogens 1 %. Klättra 

var en mer förekommande aktivitet på gården medan kasta/fånga var vanligare i skogen. 

Observationerna visade att aktiviteter som att hoppa enbart förekom i skogen medan 

grundformen stödja bara tränades på gården. Rulla förekom inte i någon av miljöerna.  
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7. Analys 
I denna del kommer studiens resultat förstås och analyseras med hjälp av litteratur och 

tidigare forskning inom området. Genom detta kommer det fram förklaringar och en djupare 

förståelse över varför resultatet såg ut som det gjorde. 

7.1  Miljöernas möjligheter och hinder utifrån observationer 
Platsobservationen tillsammans med barnobservationerna visade på att det fanns goda 

möjligheter att träna alla grovmotoriska grundformer på förskolans gård. Det varierade 

utbudet av båda fasta lekredskap, det lösa materialet och terrängens utformning bildade en 

helhet som kunde erbjuda barnen mängder av rörelseaktiviteter. Detta anser både Jagtøien 

m.fl. (2002) och Granberg (2000) är viktigt. De menar att miljön bör ge många möjligheter till 

fysisk aktivitet och innehålla allsidiga utmaningar så att barnen motiveras till rörelse. Har de 

tillgång till dessa varierade aktiviteter har de möjlighet att utveckla många grundläggande 

rörelser som till exempel gå, springa, klättra och hoppa. Även Insulander (1977) poängterar 

att barnen måste få chansen att utveckla sina rörelser genom att till exempel cykla, gunga och 

balansera. Granberg (2000) lyfter även vikten av terrängens utformning. Den bör vara 

varierad och bestå av ojämnheter, lutningar, öppna planer och ytor och platser där 

balansövningar kan utföras.  Alla de olika delar som författarna ovan nämnt som viktiga 

komponenter i barnens motoriska utveckling gick att finna på den observerade gården.  

Gårdens hinder som observationerna visade var att många barn valde stillasittande aktiviteter 

som till exempel vattenlek och sandlåda. Aktiviteter likt dessa är ändå något som Norén-Björn 

(1993) anser ska finnas på förskolans gård. Grindberg & Jagtøien (2000) menar att barnens 

val av lek styrs av vad som känns spännande och utmanande. För att barnen ska lockas till 

motorisk lek behöver dessa innehålla prövningar och hinder som upplevs motiverande. 

Observationerna visade att gården i sig inte innehöll några direkta nyheter för barnen då de 

många gånger valde att utföra samma aktivitet. Vissa barn valde oftast sandlådan medan 

andra föredrog cykeln. Vid några tillfällen drog pedagogerna igång nya projekt (vattenbana 

och plantering) vilket genast lockade flertalet barn. Precis som Grindberg & Jagtøien (2000) 

tog upp påverkades barnens aktiviteter av de nya, spännande händelserna. Under 

observationerna var dessa nya projekt till största del stillasittande. Den grovmotoriska 

utvecklingen kom i dessa fall i skymundan. 

Samtliga skogsmiljöer som observerades gav goda förutsättningar att träna balansen, främst 

genom den ojämna terrängen. Ellneby (2003) menar att när barnen får röra sig i ojämn terräng 

tränas just balansen. Även Granberg (2000) ser fördelen med den ojämna marken då hon 

menar att barnen automatiskt får träna sin balans och kroppskontroll när de vistas i miljöer likt 

dessa. Skogsmiljöerna gav även goda möjligheter att träna balansen genom att stå på stubbar 

och stenar. Aktiviteter likt dessa är något som Ellneby (2003) anser är en viktig del i barnets 

balansutveckling. Skogsmiljöerna lockade även barnen till mycket rörelse då observationerna 

visade på många exempel där barnen gick runt och samlade och plockade olika föremål. Att 

det var mycket rörelse bland barnen just i dessa miljöer kan förklaras genom Johanssons 

(1990) teori. Hon menar att miljön i sig lockar barnen till att röra på sig då det finns så mycket 

att upptäcka och utforska. Villumsen (2010) håller med då han menar att naturen ger 

utmaningar på ett helt annat sätt än en uppbyggd lekplats. Observationerna visade även att 

skogsmiljöerna innehöll mycket likvärdigt material som ledde till att många barn kunde vara 

aktiva med liknande aktiviteter samtidigt. Den stora mängd av redskap och lekmaterial som 

upplevs utmanande och inspirerande är just något som Granberg (2000) ser som en fördel 

med naturen. 
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Ser man till de hinder som skogsobservationerna visade var det främst den kuperade och 

ojämna marken som hämmade barnen att utföra lekar som innehöll grundformerna rulla och 

stödja. Dessa grovmotoriska grundformer tränas till exempel genom att rulla runt på magen, 

slå kullerbyttor, krypa runt på händer och fötter eller att hjula (Ståhl m.fl., 1997). Är marken 

full av pinnar, kottar och revor kan man tänka sig att aktiviteter där händer och övrig kropp är 

nere på marken inte är speciellt lockande. Ett annat hinder som främst märktes i skog 2 och 3 

var att marken var så pass ojämn och träden så tätväxta att även möjligheten till att springa var 

begränsad. Norén-Björn (1993) menar att stora, öppna ytor är något som lockar till spring. 

Dessa två skogsmiljöer, där träden växte tätt, kan ses som rena motsatsen till de stora ytor 

som Norén-Björn skriver om. Detta kan vara förklaringen till att barnen inte sågs springa i 

dessa två miljöer.  

7.2  I vilken utsträckning grovmotoriken används i skogen och på gården 
Om man jämför i vilken utsträckning barnen utövade grovmotoriska aktiviteter i 

skogsmiljöerna och på gården går det att se att barnen var mer grovmotoriskt aktiva i skogen. 

I skogsmiljöerna var det 87 % av aktiviteterna som tränade grovmotoriken medan gårdens 

observationer visade att 66 % av barnens lekar gynnade de grovmotoriska grundformerna. En 

förklaring till detta resultat går att finna i Granbergs och Villumsens tankar om naturen. 

Granberg (2000) menar att naturen innehåller mängder av utmanande redskap och 

inspirerande lekmaterial för just kroppsliga övningar och lekar. Det material som finns 

tillgängligt och terrängens utformning stimulerar fantasin och berikar på så vis leken. Även 

Villumsen (2010) är inne på detta spår som anser att naturen ger utmaningar på ett annat sätt 

än vad en uppbyggd lekplats gör. 

När enskilda barns grovmotoriska aktiviteter analyserades visade det sig dock att 

skogsmiljöerna inte alltid behöver ge mer grovmotorisk träning än förskolans gård. Två av nio 

barn tränade grovmotoriken i samma utsträckning i båda miljöerna medan ett av dessa nio 

barn var mer grovmotoriskt aktiv på gården. Att det finns barn som är mer aktiva på gården än 

i skogen kan bland annat bero på barnens olika intressen och förmåga att dra igång lekar som 

bygger på fantasi.  Även om Dahlgren & Szczepanski (1997) ser fördelen med att skogen är 

fri från sociomateria så ser Norén-Björn (1993) fördelen med föreställande lekredskap. De 

menar att dessa lekredskap som till exempel föreställer en bil, ett hus eller en båt med ratt 

stimulerar barnens lek ytterligare. En annan förklaring kan vara barnets inställning till miljön. 

Ericsson (2002) menar att vissa barn kan uppleva naturen som en otrygg plats. Ellneby (2003) 

anser samtidigt att tryggheten är en viktig del för att just kunna ge sig in i nya situationer. 

Med detta i baktanke kan vi finna ett alternativ till förklaring varför en del barn är mer aktiva i 

vissa miljöer. Det barn som i resultatet visade sig vara väldigt passivt i skogsmiljöerna men 

aktiv på gården kan möjligtvis stämma in under Ericssons (2002) och Ellnebys (2003) teori då 

gården förmodligen upplevdes som en tryggare plats.  

Resultatet över barnens stegantal visar att samtliga barn som bar stegräknare gick i snitt fler 

steg i skogen än på gården. En förklaring till att barnen i genomsnitt gick fler steg i skogen 

kan förstås genom Johanssons (1990) erfarenheter. Hon menar att barnen lockas till rörelse 

när de kommer ut i naturen. Då barnen är nyfikna och har en lust att upptäcka sin omgivning 

leder det i sin tur till mycket rörelse. När varje observationstillfälle analyserades gick det 

tydligt att se att skogsmiljö 1 var den miljö som samtliga barn gick mest i. Första 

observationstillfället på gården visade motsatsen, det var det tillfället som totalt sett minst steg 

registrerades. I övrigt gav de olika observationerna varierat stegantal, ibland gav skogen mer 

och ibland gården. En anledning till gårdens varierade stegantal kan förstås genom alla de 

olika aktiviteter som erbjuds. Förskolans gård innehåller olika redskap som gynnar 
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grovmotorisk rörelse, till exempel gungor, klätterställningar och rutschkanor (Granberg, 

2000). Men det finns också mycket material på gården som inte stimulerar grovmotoriken i 

någon större utsträckning. Norén-Björn (1993) ger exempel på aktiviteter som bör förekomma 

på en gård som till exempel att leka i sandlådan, vattenlek, sitta och måla vid ett bord och leka 

i lekstugor (a.a.). Att det finns så varierande aktiviteter att välja emellan som både innehåller 

mycket rörelse och stillasittande är en förklaring till att stegantalet kunde variera på nästan 

1000 steg mellan de olika observationstillfällena på gården. 

7.3 Grovmotoriska grundformer som förekommer 
Både i skogen och på gården var det de grovmotoriska grundformerna balans och gå som 

dominerade stort (tillsammans 82 % i skogen och 70 % på gården). En närmre analys av 

observationerna visar dock att även om balansövningen förekom i liknande utsträckning i 

båda miljöerna så tränades den på skilda sätt, genom olika aktiviteter. Ellneby (2003) lyfter 

fram skogens möjligheter vad gäller balansträning i form av trädklättring, vandring i den 

ojämna terrängen och balansering på stenar och stubbar. Dessa balansövningar, främst 

vandringen, var just det som observationerna i skogsmiljöerna visade. På gården finns det ofta 

lekredskap som till exempel rutschkanor och gungor (Granberg, 2000). Även gungbrädor och 

styltor är något som ofta förekommer i denna miljö (Ellneby, 2003). Gårdsobservationer 

visade att den balansträning som förekom där utgick i de flesta fall från dessa lekredskap.    

När grundformerna gå och springa analyserades var det gården som stod för mest spring 

medan skogen i huvudsak stod för gångaktiviteterna. Förklaringen till att gården innehöll fler 

springlekar än skogen kan finnas i Norén-Björns (1993) teori. Hon menar att öppna ytor 

lockar barnen till spring. Förskolans gård erbjöd stora, öppna gräsytor där barnen kunde 

springa vilket skogen inte gjorde i samma utsträckning. Räknas grundformerna gå och springa 

ihop i båda miljöerna så står de dock för samma procentsats av de grovmotoriska grundformer 

som utövades, 37 %. Att barnen gick mindre på gården kompenserades alltså upp med att 

barnen oftare valde att springa där jämfört mot i skogen. Att rörelser som gå och springa ändå 

tillsammans utgjorde mer än en tredjedel av de förekommande grovmotoriska aktiviteterna i 

båda miljöerna har Grindberg & Jagtøien (2000) en förklaring till. De menar att barnen i sin 

natur har ett stort behov av att röra på sig vilket även observationerna visade på.  

Även om grundformen klättra förekom i båda miljöerna var det en vanligare syn på gården. 

En klätterställning och en träbåt var det som främst lockade till klätterlekar på gården. I 

skogsmiljöerna var det främst i skog 1 som klättring förekom, de andra två skogsmiljöerna 

gav inte barnen några större möjligheter till den sysselsättningen. Trots resultatet som visar på 

att gårdens konstgjorda redskap lockade barnen till mer klättring än skogsmiljöernas naturliga 

material poängterar Insulander (1977) att det är bättre för barnen att klättra i naturliga 

klätterträd än uppbyggda klätterställningar. Detta eftersom de naturliga träden följer barnens 

rörelser på ett annat vis och kräver en annan uppmärksamhet och balans från barnets sida 

jämfört mot att klättra i en uppbyggd ställning. 
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8. Diskussion 
I denna studie var syftet att synliggöra på vilket sätt förskolans gård och skogen kan bidra till 

barnens grovmotoriska utveckling. Med denna vetskap som grund var tanken att vi skulle få 

se om det är av någon betydelse att lämna förskolans gård för en utflykt till skogen sett utifrån 

ett grovmotoriskt perspektiv. 

8.1 Olika skogsmiljöer ger olika möjligheter 
Något som en närmre analys av resultatet visade var att olika skogmiljöer kan ge helt skilda 

upplevelser och möjligheter när det gäller barns grovmotoriska utveckling. 

Platsobservationerna över skogsmiljöerna visade att skog 1 gav större möjligheter av det 

mesta, träd att klättra i och på, springvänligt avstånd mellan träden, stubbar och stenar att 

balansera på, mycket löst material i form av pinnar och kottar att leka med och så vidare. 

Analysen av barnens stegantal visade även att samtliga barn med stegräknare gick mest under 

första skogens observation. Denna miljö gav mellan 600 och 1500 fler steg än det 

observationstillfället som gav näst flest steg. Om denna skogsvistelse inte varit med i studien 

hade resultatet antagligen sett helt annorlunda ut. Gården och skogen hade förmodligen haft 

ett jämnare resultat sett till barnens snittsteg i varje miljö. Samtidigt går det även vända på 

detta argument. Hade studien enbart utgått från skog 1 och gården hade resultatet antagligen 

visat på större skillnad mellan de två miljöerna. En förklaring till att just skog 1 var så pass 

överlägsen när det gäller steg, vilket också är ett tecken på att barnen var väldigt aktiva, kan 

vara att denna skogsmiljö var välkänd för barnen sedan innan. Under hela läsåret har denna 

skogsdunge besökts en gång i veckan. Just vikten av att få återkomma till samma plats ser 

Granberg (2000) fördelen med. Hon menar att om man återvänder till samma plats gång efter 

gång kan lekar fortsätta där de senast slutade. Besöker man ständigt nya platser riskerar man 

att barnen inte hinner utforska och undersöka saker på ett djupare plan. Detta kan även vara en 

av förklaringarna till att skog 2 och skog 3 inte alls gav stegutslag i samma utsträckning som 

skog 1 gjorde. Skog 2 och 3 var nya platser för barnen vilket gjorde att de antagligen hade 

fullt upp med att känna in miljön och se vad den hade att erbjuda. Samtidigt kan denna teori 

vara motsägelsefull då nya miljöer som utforskas borde leda till fler steg. Att det inte blev så i 

dessa fall kan bero på det som platsobservationerna visade. Marken var kuperad och svår att 

ta sig fram på, träden växte tätt, det var brist på bra klätterträd och så vidare. En slutsats vi 

kan dra av detta är att olika skogsmiljöer ger olika grovmotoriska förutsättningar. Bara för att 

man tar med barnen till en skog behöver inte detta leda till att barnen utvecklar en god 

grovmotorik. Det handlar både om skogens naturliga utformning men också hur vana och 

trygga barnen är i miljön.  

8.2 Grovmotorikens användning i de olika miljöerna 
Studiens resultat visar på att barnen totalt sett ägnade sig åt fler grovmotoriska aktiviteter i 

skogen än på gården. En förklaring till detta tror vi främst beror på att skogsmiljöerna i sig 

erbjuder färre inbjudande aktiviteter som inte gynnar grovmotoriken än vad gården gör. 

Självklart kan även skogen erbjuda icke grovmotoriska aktiviteter som till exempel att sitta 

still och utforska miljöns växter och djur. Observationerna som utförts visar dock att gården 

innehåller mer material och föremål som bjuder in till mer stillasittande, som till exempel sitta 

i sandlådan, läsa bok på trappan och laga mat i ”köket” än vad skogen gör. En annan 

problematik med gården sett utifrån den grovmotoriska utvecklingen är att många barn har 

sina självklara aktiviteter, som de alltid gör. Fördelen med skogsutflykterna som vi ser är att 

barnen tvingas hitta på någon annan lek. Att skogen inte har de föremål och material som 

finns på gården leder till att barnen får använda sin kreativitet och hitta på andra aktiviteter 
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som ersätter dessa vilket även Dahlgren och Szczepanski (1997) ser som skogens fördel. Här 

kan vi dock se ett problem för de barn som inte har den kreativiteten och fantasin som ändå 

krävs för att dra igång en lek utan föreställande material med givna funktioner. I dessa fall 

finns en stor risk till att barnen blir passiva och den grovmotoriska träningen uteblir helt. För 

även om resultatet över hela barngruppen visar på att skogen är en miljö som lockar till mer 

grovmotoriska aktiviteter än gården så finns det enskilda barn som inte följer detta mönster. 

Tre av nio barn var inte mer grovmotoriskt aktiva i skogen än på gården vilket står för 33 % 

av barnen. Två av dessa barn var i och för sig lika aktiva i båda miljöerna vilket kan ha sin 

förklaring i att de i sin natur är aktiva barn. Även om de är aktiva i båda miljöerna kan det 

dock vara så att de stimulerar olika grundformer på de olika platserna. Därför anser vi att det 

kan det vara minst så viktigt för dessa barn att ta sig till skogen. Men det finns de barn som till 

en början inte har något större utbyte av skogsbesöken grovmotoriskt sett. Det barn som i vår 

studie var mer aktiv på gården kan representera denna grupp. Skogsutflykterna blev till största 

del en passiv tillställning då inga direkta lekar förekom hos detta barn. Detta visar att skogen i 

sig inte behöver vara en plats som passar alla. Det är just det som Ericsson (2002) tar upp då 

hon menar att naturen inte behöver vara en lustfylld plats då miljön kan upplevas som otrygg 

och inte alls rolig. Det är i detta läge man som pedagog får en viktig roll att skapa en trygghet 

i miljön för barnet vilket även Ericsson (2002) hävdar. 

8.3 Fördelning av de grovmotoriska grundformerna i de två miljöerna 
Observationerna visade att barnen tränade sju av nio grundformer i varje miljö. Sex av dessa 

grundformer gick att se i båda miljöerna även om det var i olika utsträckning. Det fanns även 

två grundformer som bara förekom i varsin miljö. På gården såg vi barnen stödja vilket inte 

förekom i skogen. Skogen i sin tur visade på barn som hoppade vilket inte gården gjorde. Att 

barnen inte sågs stödja i skogen har sin naturliga förklaring i terrängens utformning. Som 

många gånger nämnts i både studiens resultat och analys så var skogsmiljöernas mark så pass 

kuperade och taggiga att de inte lockade till lekar på marken. Att barnen inte sågs hoppa på 

gården kan däremot ses som mer överraskande. Gården gav ändå många möjligheter till att 

hoppa till exempel från båten, klätterställningen, stenen och gungorna. Ändå var det ingen 

aktivitet som syntes under våra observationer. Varför det var så kan mycket väl ha sin 

förklaring i det stora utbudet av aktiviteter på gården, att aktiviteten ”hoppa” försvann i 

mängden. En annan förklaring kan vara att hoppandet i sig många gånger inte tar en så stor 

plats i gårdens lekar som i skogens. I skogen får denna grundform många gånger en större 

plats i lekarna då barnen till exempel hoppar mellan stubbarna, över grenar eller från träd. I 

skogen blir det med andra ord lättare spontana hoppaktiviteter. Även om gården i sig 

innehåller många lämpliga föremål att hoppa ifrån så är marken i mellan dessa föremål jämn 

och ”välskött”. Till skillnad från skogen saknar den alltså det spontana hoppandet över de små 

pinnarna och mellan stubbarna.  

 

Ett annat resultat från vår studie var att klättring var vanligare på förskolans gård än i skogen. 

Detta är något som kan ses som överraskande då många säkert förknippar skogen med att 

klättra. Orsaken till detta resultat är till största sannolikhet att studien utfördes i tre olika 

skogsmiljöer där enbart en av dessa gav riktigt goda möjligheter till just denna aktivitet. Av 

de tre observationerna som utfördes på gården gav samtliga goda möjligheter till att klättra. 

Med detta sagt menar vi att denna del av resultatet inte ska tas på allt för stort allvar. Återigen 

kan vi konstatera att olika skogsmiljöer ger olika möjligheter.  
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8.4 Pedagogens roll 
En annan faktor som kan ha en stor del i barnens grovmotoriska utveckling är pedagogens 

förhållningssätt och engagemang. Observationerna på gården visade hur aktiviteter som 

pedagogerna startade upp lockade till sig många barn. I detta fall var det i och för sig 

aktiviteter som inte stimulerade grovmotoriken i någon större utsträckning. Observationernas 

exempel visar ändå på att de nya aktiviteter som pedagogerna drog igång lockade barnen att 

delta. Detta menar vi borde fungera även när det gäller att stimulera grovmotoriken. 

Sigmundsson och Pedersen (2004) anser att man som pedagog bör organisera olika motoriska 

aktiviteter på den egna gården med jämna mellanrum. Till exempel menar de att man kan 

samla hela barngruppen runt klätterställningen där alla barnen kan få klättra och hänga under 

vuxen uppsyn. Tanken med detta är att inspirera barnen att själva välja samma aktivitet vid ett 

senare tillfälle. Observationerna visade att gården gav barnen alla möjligheter till att utveckla 

de grovmotoriska grundformerna. Däremot fanns det även mängder av sysselsättningar som 

inte gynnade den grovmotoriska utvecklingen. Det är just detta som är gårdens dilemma sett 

utifrån den grovmotoriska utvecklingens synvinkel. Det är här vi menar att pedagogen får en 

viktig roll genom att till exempel göra som Sigmundsson och Pedersen (2004) gav som 

exempel här ovan. Detta tankesätt anser vi även bör följa med ut i naturen. Som exempel 

menar Ellneby (2003) att man som pedagog inte alltid behöver välja de enkla och snabba 

vägarna. Barn uppskattar ofta nya och lite annorlunda aktiviteter där de till exempel får klättra 

över och krypa under det som kommer i deras väg.  

 

Som pedagog bör ett mål vara att samtliga barn i gruppen ska utvecklas grovmotoriskt. Därför 

anser vi, med studiens reslutat som bakgrund, att det är viktigt att lämna gården för andra 

miljöer. Även om gården i sig har alla möjligheter så kan en utflykt till en närliggande 

skogsdunge få hela barngruppen att vara aktiv. Både promenaden dit och hem men också den 

naturliga och omedvetna balansträningen som den ojämna terrängen ger är något som 

stimulerar delar av grovmotoriken. Då flera författare även lägger vikt vid att barnen vill ha 

spänning och utmaningar anser vi att en skogsutflykt ger goda förutsättningar för detta jämfört 

mot gården. 

 

Om man som pedagog är öppen för de möjligheter som finns, oavsett hur miljön egentligen är 

utformad, har barnen stora möjligheter att utvecklas grovmotoriskt. Om pedagogen har 

kunskap och ser betydelsen av sin egen roll i barnens motoriska utveckling kan detta leda 

långt. Vare sig det gäller att arrangera aktiviteter på den uppbyggda gården eller i den 

naturliga skogsmiljön är det bara fantasin och engagemanget som sätter gränser. 

8.5 Pedagogiska implikationer 
Inför vår kommande yrkesroll som förskollärare har denna studie bekräftat en del av våra 

föreställningar men också väckt vissa nya tankar som kan vara bra att ha med sig. När det 

gäller vikten av att stundtals lämna förskolans gård för att till exempel göra en utflykt till 

skogen har denna studie visat på att det kan vara av betydelse för barnens grovmotoriska 

utveckling. Resultatet, som vi tidigare nämnt, visade att barnen totalt sett gick fler steg och 

ägnade sig åt fler grovmotoriska aktiviteter i skogen än på gården. Detta resultat är något som 

vi bör ha med oss i vår kommande yrkesroll som en motivation till att just lämna gården. 

Dock har platsobservationen över just denna gård visat att den har alla möjligheter som finns 

att utveckla samtliga av de grovmotoriska grundformerna. Det är här som vi kan se hur viktig 

vår egen roll, som blivande pedagoger, är i barnens grovmotoriska utveckling. Gården 

behöver inte enbart fungera som en arena för fri lek utan man kan som pedagog mycket väl 
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arrangera olika aktiviteter och lekar i denna miljö som stimulerar grovmotoriken. Fördelen 

med att genomföra dessa pedagogledda aktiviteter på gården är att de kan inspirera till fortsatt 

lek. För även om man tar med barnen på många utflykter så är ändå gården den utemiljö som 

barnen vistas mest i.  

 

Något som vi också kan ta med oss från denna studie är olika skogsmiljöers påverkan. Att ta 

med barnen till skogen kan innebära helt olika förutsättningar för lek och grovmotorisk 

utveckling beroende på hur den ser ut. Studien har visat att olika skogsmiljöer stimulerar och 

aktiverar barnen på helt olika vis. Med detta i åtanke ser vi hur viktigt det kan vara som 

pedagog att stanna upp och observera miljön och även hur barnen beter sig i den. Då 

läroplanen är fylld av strävansmål som man ska arbeta efter måste vi ändå kunna se om vi 

som pedagoger tillsammans med den aktuella miljön kan bidra till att nå dessa mål. 

8.6 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har många tankar kring vidare forskning dykt upp. Något som har fångat 

vårt intresse är hur de enskilda barnen beter sig i de olika miljöerna. Då målet bör vara att 

samtliga barn ska utvecklas grovmotoriskt skulle det vara av intresse att genomföra en mer 

grundläggande studie likt denna som analyserar enskilda barns aktiviteter i de olika miljöerna. 

Vilka aktiviteter ägnar de sig åt på gården och i skogen? Är det samma grovmotoriska 

grundformer som tränas? Lockar någon miljö till mer rörelse? Genom att analysera varje 

barns rörelsemönster kan man se vad för träning av grovmotoriken som saknas i deras fria lek. 

Genom detta får man fram vad pedagogerna kan behöva göra för extrainsatser. Det kan till 

exempel vara att bygga upp en spännande hinderbana med flera motoriska inslag eller ha fler 

pedagogledda aktiviteter som gynnar grovmotoriken. Genom att få svar på ovanstående frågor 

kan man även få syn på om det är samma barn som är aktiva/passiva i båda miljöerna. Det i 

sin tur kan visa om de två olika miljöerna kan ses som ett komplement för att samtliga barn i 

gruppen ska utvecklas grovmotoriskt. 

 

Även pedagogernas roll i barnens motoriska utveckling skulle vara intressant att forska vidare 

på. Hur stor betydelse har pedagogernas förhållningssätt? Hur viktigt är det att pedagogerna 

har kunskap och sedan även förmågan att använda den i praktiken? Hur viktigt tycker 

pedagogerna själva det är att stimulera barnens grovmotoriska utveckling?  

 

Då denna studie ofrivilligt utgick från tre olika skogmiljöer väcktes även här tankar till vidare 

forskning. Då vi märkte hur de tre miljöerna gav olika resultat menar vi att det skulle vara av 

intresse att fördjupa sig i just olika skogsmiljöers möjligheter och hinder. Hur stimulerar de 

olika miljöerna barnen till att röra på sig? Vad är det för något som lockar till aktiva lekar? 

Hur ser ”den perfekta” skogsmiljön ut sett utifrån den grovmotoriska utvecklingens 

perspektiv? 

8.7 Metoddiskussion 
Hur metodvalet påverkat studiens resultat kan diskuteras. Första tanken handlar om valet av 

att enbart utföra studien på en förskola. Att denna förskola dessutom har en väl genomtänkt 

gård som innehåller flera olika naturinslag har förmodligen påverkat resultatet. Hade studien 

utförts på en annan förskola med andra förutsättningar så hade självklart resultatet kunnat se 

annorlunda ut. Därför hade det varit intressant om vi utfört studien på fler förskolor, för att få 

ett vidare perspektiv.  
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Att vi valde att genomföra observationerna med tio minuters intervaller kan även det påverkat 

det slutgiltiga resultatet. Mellan observationerna hann vissa barn byta aktiviteter flertalet 

gånger. Hade observationerna istället utförts med fem minuters intervaller hade fler aktiviteter 

noterats vilket medfört att resultatet blivit mer detaljerat. Om det hade lett till ett annat 

slutgiltigt resultat är dock inget vi kan svara på. Att observationerna genomfördes genom att 

fritt anteckna barnens pågående aktiviteter har vi däremot sett som en stor fördel. Detta har 

gjort att vi haft möjlighet att använda observationsresultaten på många olika vis och kunnat 

välja ut det vi varit intresserade av att analysera.  

 

Det som tagit mycket fokus i denna studie är att vi inte fick genomföra skogsobservationerna i 

samma skog på grund av att betesdjur släpptes ut där efter första observationstillfället. Då 

barnen var vana att vistas i denna skog och den erbjöd fler grovmotoriska möjligheter än de 

andra två skogsmiljöerna som observerades är vi ganska säkra på att resultatet hade blivit 

annorlunda. Resultatet hade även känts mer ”rättvist” om man fått jämföra förskolans gård 

mot en skogsmiljö då barnen åtminstone hade haft tre tillfällen på sig att påbörja lekar och 

aktiviteter där . Även om det fanns en viss besvikelse över att skogsobservationerna fick utgå 

ifrån tre olika miljöer så kan vi trots allt se att det medförde vissa fördelar. Då vi fick 

förmånen att se hur olika skogmiljöer kan se ut och hur barnen agerade i dessa har en kunskap 

kring olika miljöers möjligheter och hinder vuxit fram vilket kan vara av stor vikt då man 

arbetar med barn och människor. 
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Observation – Gården/Skogen 
Tillfälle: 

 

Namn Kl.  Kl.  Kl. Kl. Kl. Kl. 

 

      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

    

Väder 

 

Miljöbeskrivning 

 

Löst material som barnen använder 

 

Allmän information 

BILAGA A 
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Hej alla föräldrar 

Vi heter Linnea & Helena Alvarmo och studerar till lärare i förskolan (förskollärare) vid 

Linneuniversitetet. Vi ska nu börja skriva vårt examensarbete. 

Att det är bra för era barn att vistas utomhus finns det mycket forskning som visar på. Bland 

annat är många utomhusmiljöer perfekta platser för barnen att utveckla och öva upp sin 

grovmotorik. Men det finns många faktorer som spelar in, så som miljöns uppbyggnad och 

barnens motivation. 

Vi har därför valt att göra en undersökning som jämför barnens aktiviteter på förskolans gård 

och i skogen. Genom att observera vad det är för aktiviteter som barnen ägnar sig åt på de 

olika platserna hoppas vi kunna få fram ett mönster där vi kan se vad som lockar fram barnens 

vilja och lust att utveckla sin grovmotorik. Är någon miljö mer gynnsam än den andra? 

För att göra studien behöver vi tillåtelse från er föräldrar att ert barn får bli observerat. 

I studien kommer varken barnens eller förskolans namn att nämnas utan vi är enbart 

ute efter att se vad för aktiviteter och lekar som sker på de olika platserna. 

 

Vi ber er att fylla i lappen och lämna in snarast till någon av förskolans personal. 

Har ni frågor får ni självklart kontakta någon av oss. 

Tack på förhand! 

 

Helena 0485-32425och Linnea 0485-32058 

…………………………………………………………………………………………… 

Barnets namn: ________________ 

____JA, mitt barn får delta i studien 

____NEJ, mitt barn får inte delta i studien 

 

 

 Underskrift föräldrar 

 

BILAGA B 


