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SAMMANFATTNING

De finmotoriska förmågorna är oerhört viktiga vad det gäller den mänskliga läs- och 
skrivförmågan, då handen behöver vara tränad för att göra små rörelser och ögonen ska 
kunna följa dessa rörelser. Barn som har svårigheter med de finmotoriska förmågorna 
blir beroende av andra, då de kan få svårt att klara av vardagliga bestyr så som att klä på 
sig själva och använda bestick. Något som försvårar arbetet med de finmotoriska 
förmågorna utomhus är att barn använder vantar stora delar av året och att tillgång till
materiel som utmanar handrörelser plockas fram mer sällan under vinterhalvåret på 
grund av kylan. Detta gör att barn inom I ur och skur-förskolor som oftast är ute får 
mindre träning av de finmotoriska förmågorna under kalla årstider. Vi har jämfört I ur 
och skur-förskolor med förskolor utan den inriktningen, vad det gäller arbetet med de 
finmotoriska förmågorna. För att få svar på vår frågeställning använde vi oss av 
telefonintervjuer till fyra I ur och skur-förskolor och fyra förskolor utan den 
inriktningen. I intervjuerna frågade vi om vilken materiel som fanns tillgänglig för 
barnen, hur de arbetar med de finmotoriska förmågorna i planerade aktiviteter samt hur 
ofta de hade planerade aktiviteter. Genom de här frågorna fick vi fram svar på hur 
medvetet de olika förskolorna arbetar med de finmotoriska förmågorna. Det visade sig 
att det inte skiljde sig något mellan de olika typerna av förskolor, något vi inte håller 
med om efter egna erfarenheter. Största delen av de olika förskolorna ansåg att de 
finmotoriska förmågorna tränas automatiskt i den fria leken och vardagen, något som
tidigare studier säger emot då barn ofta väljer bort den typen av aktivitet vid fri lek. Våra 
intervjuer visar endast på vad pedagogerna anser och inte på vad som faktiskt sker, 
därför hade en observationsstudie varit bra att komplettera med.

Nyckelord: finmotoriska förmågor, motorik, I ur och skur, utomhuspedagogik, förskola, 
läs- och skrivförmågor.



ABSTRACT

The fine motor ability is extremely important when it comes to reading and writing 
skills, since the hand needs to be trained to do small movements and the eyes needs to be 
able to follow these movements. Children who have difficulties with the fine motor 
ability become dependence of others, since they have problems clothing themselves and 
using cutlery. The development of the fine motor ability becomes difficult when the 
children use mittens outdoors since they are in the way and material that challenges the 
fine motor skills isn´t as available during the cold seasons. This doesn´t allow children at 
I ur och skur preschools, which are all-time outdoor preschools, the same training of fine 
motor ability during cold seasons. The aim of this study is to compare I ur och skur
preschools with preschools without that direction, regarding the development of fine 
motor ability. To answer our questions we used telephone interviews to four I ur och 
skur preschools and four preschools without that direction. In the interviews we asked 
about what material was available for the children, how they trained the fine motor 
ability in planned activities and how often they had planned activities. By means of these 
questions we got answers that showed how deliberately the different preschools worked 
with the fine motor ability. The study showed that there was not any difference between 
the preschools, something we do not agree on based on own experiences. Most 
preschools claimed that the fine motor ability automatically trained in free play and 
everyday experiences. Our interviews only showed what the preschool teachers claim
and not what really happens in the preschool, thus an observation study would have been 
a good complement, considering this.

Keywords: fine motor ability, motor ability, I ur och skur, outdoor education, preschool, 
reading and writing skills. 

FÖRORD

Intresset för ämnet väcktes när en av oss gjorde sin VFU på en I ur och skur-förskola 
och kunde se skillnader i aktiviteter och materiel som barnen använde jämfört med 
tidigare VFU-platser på förskolor utan I ur och skur-inriktning. Därför ville vi undersöka 
detta vidare och se om träningen av de finmotoriska förmågorna skiljer sig från förskolor 
utan den typen av inriktning. Vi har i vår utbildning mot förskollärare respektive lärare 
mot fritidshem läst inriktning natur, friluftsliv och lärande. I den här inriktningen har vi 
fått lära oss om positiva effekter av att använda utomhuspedagogik. Vi kunde dock se 
antydningar, efter våra VFU perioder, av att det finns möjliga negativa effekter av
utomhuspedagogik. 

Vi vill tacka de pedagoger som ställde upp på intervju och vår handledare som har stöttat 
oss i vårt examensarbete.
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1 INTRODUKTION

Att lära sig läsa och skriva kan bli mycket problematiskt för barn som har problem 
med de finmotoriska förmågorna eftersom händerna behöver vara tränade för att göra 
små rörelser och ögonen till att följa rörelserna (Langlo Jagtøien, Hansen &
Annerstedt 2002). Svårigheter som hör ihop med sämre utvecklade finmotoriska 
förmågor är vardagliga händelser som exempelvis att klä på sig själv och använda 
bestick (Rule & Stewart 2002). Detta leder till att barnet blir beroende av andra för 
att klara av vardagen, vilket kan leda till sämre självkänsla och minskad motivation
(a.a.). Svårigheter med de finmotoriska förmågorna kan också ge konsekvenser som 
till exempel att handskriften blir svår att tyda (Malloy-Miller, Polatajko & Anstett 
1995). För att motverka att barn får dessa svårigheter är det av stor betydelse att 
observera och utmana de finmotoriska förmågorna redan i tidig ålder (Brown 2010).

Barns finmotoriska förmågor är inget som tränas bara genom att de har tillgång till 
materiel för det ändamålet, det ska vara planerade aktiviteter där alla barn deltar,
menar Marr, Cermark, Cohn och Hendersons (2004). 

När vi i vår studie diskuterar de finmotoriska förmågorna menar vi de rörelser som 
har betydelse för barns läs- och skrivutveckling, vilket innebär rörelser med händer 
och öga-handkoordinationen. Finmotoriska förmågor är vanligtvis rörelser som 
utförs med händerna (Sigmundsson & Vorland Pederesen 2004). Att dela upp 
motorik i finmotoriska förmågor som skulle innebära små muskelgrupper och 
grovmotoriska förmågor som skulle innebära stora muskelgrupper är svårt, eftersom 
de båda typerna av muskelgrupper vanligen används tillsammans (a.a.). 

Läroplanen tar bara upp motoriken som en helhet och visar inte specifikt på 
betydelsen av de finmotoriska förmågorna, ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse 
för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 2010, s.10).

Baserat på våra erfarenheter efter genomgångna VFU:er, har vi sett att barn på I ur 
och skur-förskolor, som oftast är utomhus, väljer aktiviteter som snarare utmanar de 
grovmotoriska förmågorna än de finmotoriska förmågorna. Detta kan bero på att 
materiel som utmanar de finmotoriska förmågorna inte finns lika tillgängligt 
utomhus samt att kyla och vantar kan ställa till problem stora delar av året då det blir 
svårt att använda händerna. Vi har dock inte kunnat se om dessa brister som finns 
utomhus lett till negativa effekter, då vår vistelse på förskolorna varit för kort. Vi har 
valt att undersöka hur I ur och skur-förskolor arbetar med de finmotoriska 
förmågorna jämfört med förskolor utan den inriktningen. Åldern på barnen vi valt att 
undersöka är fyra- till femåringar, eftersom de snart slutar förskolan och en viss nivå 
i de finmotoriska förmågorna borde vara uppnådd för att inte ge problem i 
förskoleklassen. Det barnet bör klara av är exempelvis att ögonen på ett jämnt och 
säkert sätt kan röra sig från sida till sida samt ett utvecklat tumvecksgrepp (Langlo 
Jagtøien m.fl. 2002, Ellneby 2007).

Vi vill undersöka vilken typ av aktiviteter och materiel som pedagogerna använder 
och anser tränar de finmotoriska förmågorna på de olika förskolorna. Det vi lägger
fokus på när vi menar de finmotoriska förmågorna, är alltså öga-handkoordinationen
och handutvecklingen, eftersom det har visat sig viktigt i barns läs- och 
skrivutveckling.
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2 BAKGRUND

2.1 Motorisk utveckling 

Alla människor har en del motoriska färdigheter medfödda men vi behöver både 
mognad och övning för att kunna utveckla dem ordentligt (Schmidt & Wrisberg 
2001, Langlo Jagtøien m.fl.2002). Några exempel på nedärvda färdigheter vilka vi 
klarar av utan allt för mycket träning är bland annat att gå och tugga, medan för 
andra motoriska färdigheter kan vi behöva en mycket större mängd träning (Schmidt 
& Wrisberg 2001). Grundformer som inte är medfödda utan medvetet måste övas in 
är till exempel att skriva och att cykla (Langlo Jagtøien m.fl. 2002). Desto fler olika 
rörelsemönster och sinnesintryck som hjärnan får samt lär sig att koppla ihop, desto 
bättre flyt blir det i rörelserna (a.a.). När en rörelse ofta upprepas på nästan samma 
sätt gör det att hjärnan lär sig känna igen signalerna vilket leder fram till att rörelsen 
lagras i hjärnan, som till slut gör att den blir automatiserad (a.a.). Automatiserad 
rörelse innebär att hjärnan inte behöver koncentrera sig på hur rörelsen ska utföras 
(a.a.). Fyra faser som den motoriska utvecklingen kan delas upp i (Langlo Jagtøien 
m.fl. 2002).

∑ reflexrörelser från cirka 4 månader till 1 års ålder, 

∑ mognadsbestämda rörelser från 1 till 2 års ålder, 

∑ grundläggande naturliga rörelser från 2 till 7 års ålder 

∑ färdighetsrelaterade rörelser från 7 till 14 års ålder.  

Vi har valt att studera grundläggande naturliga rörelser från två till sju års ålder. 
Under de här åren lär sig hjärnan och kroppen att behärska enkla rörelser först, sedan 
kan rörelserna fogas samman till rörelseserier (Langlo Jagtøien m.fl. 2002). När 
hjärnan och kroppen har mognat och fått mer erfarenhet blir rörelseserierna mer 
identiska och rytmiska vilket sedan gör att barnet har förmågan att enkelt och smidigt 
gå från en rörelse till en annan (a.a.). En rik och stimulerande miljö gör att barnet 
själv förbättrar sina rörelsemönster men när det kommer till rörelser som inte är 
medfödda så är hjärnan i behov av att se hur rörelserna går till (a.a.). Eftersom barnet 
använder sig av synen och försöker göra likadant när nya rörelser ska övas in, tar det 
en stor del av hjärnans motoriska förmåga i anspråk (a.a.). Det är också av vikt att 
barnet får öva och repetera rörelser tills de blir automatiserade (Ericsson 2005a). Får 
inte barnet den stimulans som det behöver kan automatiserandet inte ske (a.a.). 
Piagets grundtankar om barns utveckling är bland annat att barn utvecklas på många 
olika sätt (Jerlang 2008). I början handlar det om att känna och röra sig fram och 
senare med hjälp av språket och tänkandet i symboler (a.a.). Piaget menade att en del 
tillgångar till utveckling kunde barnet bara ta till sig om det var moget för det, hade 
möjlighet att träna det samt att det fanns ett socialt utbyte med andra människor
(a.a.). 

Vad det gäller handens finmotoriska utveckling från tre månader till sex års ålder, 
skriver Ellneby (2007) att runt två års ålder börjar tvärgreppet användas. Tvärgreppet 
innebär att barnet håller tvärs över pennan där tummen och handen pekar nedåt (a.a.). 
Greppet är ponerat vilket innebär att armen är inåtroterande och när barnet använder 
sig av det här greppet är det en grovmotorisk rörelse, eftersom barnet inte använder 
handleden utan skuldra och arm (a.a.). Det är först i tre till fyra års ålder som barn 
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bara använder fingrarna till att hålla med så kallat penselgrepp eller 
fingertoppsgrepp, rörelsen sker nu i handleden men armen är fortfarande ponerad. 
Runt fem års ålder ändras penselgreppet till tumvecksgreppet, barnet håller då i en 
penna med tumme pek- och långfinger (a.a.). Den här rörelsen sker med hjälp av 
underarm, handled och fingrar samt att handen nu är supinerad som innebär att 
handen är utåtroterande (a.a.). Denna rörelse som utvecklas sist av alla fingerrörelser 
när barnet är i fem års ålder är:

Tummen ska kunna föras mot var och en av de andra fingertopparna. 
Tummen ska dessutom vara så rörlig att den kan röras i en cirkel kring sin 
egen bas och läggas tvärs över handflatan med tumnageln uppåt. Om 
tummen inte kan ”opponera” eller vrida sig, blir pincettgreppet dåligt 
utvecklat. (a.a. s. 85)

Att pincettgreppet är viktigt att fokusera på i lägre åldrar påpekar även Rule och 
Stewart (2002). Med hjälp av pincettgreppet kan barn utveckla de mer exakta och 
noggranna finmotoriska rörelserna med olika redskap (Langlo Jagtøien m.fl.2002). 
Även glädje och motivation i det barnet gör, påverkar hur rörelserna utförs och 
därmed hur utvecklingen fortskrider, vilket är viktigt att inte glömma bort (a.a.).

2.2 Finmotorikens betydelse för läs- och skrivutveckling

Finmotoriska förmågor är viktigt att träna upp för annars kan barnen få problem med 
att läsa och skriva (Langlo Jagtøien m.fl. 2002). Läs- och skrivinlärningen kan 
försvåras om barnen inte har tränat upp händerna till att göra små rörelser och 
ögonen till att följa dessa rörelser (a.a.). När barn är i fem års ålder ska de på ett 
säkert och jämnt sätt kunna flytta blicken från sida till sida, vilket är en rörelse som 
har stor betydelse för att kunna följa en text (a.a.). Välutvecklade finmotoriska 
förmågor behövs för att klara av öga-hand- och öga-fotkoordination bra, eftersom det 
är synsinnet som påverkar rörelserna väldigt mycket (a.a.). Barn som har problem 
med de finmotoriska förmågorna har även problem med att klä på sig själva, äta, 
hantera pennor, kritor och saxar, vilket innebär att de blir beroende av andra och får 
svårt för att klara sig i skolan samt att uppfylla de krav som skolan ställer (Rule &
Stewart 2002). Både Langlo Jagtøien m.fl. (2002) och Rule och Stewart (2002) 
menar alltså att barn med bristande finmotoriska förmågor får svårigheter i skolan. 
Barn med finmotoriska problem har svårt för handskrivning och det har också visat 
sig att de har mer beteendeproblem än andra barn (Rule & Stewart 2002). Barnen 
med finmotoriska problem nådde inte heller upp till målen i den grad som de andra 
barnen i studien, vilket gav dem en känsla av otillräcklighet (a.a.). Barn som hade
bristande finmotoriska förmågor, tyckte även att skriva för hand var svårt och jobbigt 
(a.a.).

En studie har visat att flera av de barn som i skolan hade svårt för att skriva, hade 
bristande finmotoriska förmågor, vilket gjorde att deras skrift blev svårtolkad, samt 
att de själva kände svårigheter i att skriva (Hamstra Bletz & Blöte 1993). Det gick att 
se barnens svårigheter genom att de vände bakochfram på vissa bokstäver, storleken 
på bokstäver ändrades i samma text och att skriva rakt var även det en svårighet 
(a.a.). Studien visar alltså resultat som stärker de svårigheter som Langlo Jagtøien
m.fl. (2002) och Rule och Stewart (2002) menar kan bli till följd av bristande 
finmotoriska förmågor. Även andra författare tar upp svårigheter som kan uppstå, 
exempelvis så kan bristande finmotoriska förmågor göra att barnet har problem med
att hålla i pennor och därmed får svårigheter i att skriva och rita (Brown 2010). När 
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barn har bristande finmotoriska förmågor påverkar det handskriften kraftigt vilket 
kan resultera i att de får försämrad produktivitet, prestation och självkänsla (Malloy-
Miller m.fl. 1995). 

En långtidsstudie från Finland av barn som i fem års ålder har blivit märkta som 
klumpiga efter en rad olika tester, visar att klumpighet inte är något som växer bort 
för alla (Cantell, Smyth & Ahonen 1994). Tester på barnens motoriska förmågor och 
IQ gjordes vid 7, 9, 11 och 15 års ålder, samma tester gjordes även på en 
kontrollgrupp av barn i samma åldrar, från samma stad och av samma kön (a.a.). 
Studien började med två grupper av barn, de som blev märkta klumpiga och de som 
tillhörde kontrollgruppen, efter testet vid 7 års ålder skapades dock en tredje grupp, 
de barn som inte längre kan kallas för klumpiga men som ändå inte har fullt
utvecklade motoriska förmågor (a.a.). Barn som hade IQ lägre än 80 och barn som 
fått diagnosen cerebral palsy (CP) plockades bort från studien. När tester gjordes vid 
11 års ålder kunde man se att de barn som fortfarande var klumpiga gjorde sämre 
ifrån sig i skolan när det gäller att läsa, skriva och räkna (a.a.). Vid 15 års ålder gick 
det genom tester och intervjuer se att gruppen barn som fortfarande var klumpiga 
inte hade lägre självkänsla, färre vänner eller lägre acceptans än de andra två 
grupperna (a.a.). Dock kunde man se att de inte var lika socialt aktiva eller ingick i 
några lagsporter, utan hellre spelade dator och tittade på film (a.a.). Det fanns också 
en tydlig tendens till att de klumpiga barnen även hade lägre ambitioner till valet av 
gymnasieutbildning (a.a.). Författarna avslutar med: ”Some children do "grow out of 
it"; some do not.” (a.a. s. 127). En annan studie visar på vikten av att tidigt upptäcka 
och utmana yngre barns finmotoriska förmågor, eftersom det här är starkt kopplat till 
läs- och skrivutveckling (Brown 2010). Möjligheterna till att förebygga läs- och 
skrivsvårigheter ökar om finmotoriska svagheter upptäcks i tidig ålder (a.a.).  

2.3 Aktiviteter och materiel som stödjer de finmotoriska 
förmågorna
Även om de flesta förskolemiljöer inomhus innehåller mycket materiel för de 
finmotoriska förmågorna, behövs det planerade och utmanande aktiviteter från 
pedagogerna för att stödja utvecklingen (Rule & Stewart 2002). Att planerade 
aktiviteter för de finmotoriska förmågorna behövs visar den observationsstudie som 
Marr m.fl. (2004) har gjort. Studien visade på att barn ofta under fri lek valde bort 
aktiviteter där de finmotoriska förmågorna användes, trots att det fanns tillgång till 
materiel som på olika nivåer utmanade de finmotoriska förmågorna. Öga-
handkoordinationen kan övas genom exempelvis bollek och bollspel (Ericsson 
2005b). Ericsson (2005a) skriver om Bunkefloprojektet, en studie som pågick under 
fyra år. Studien gjordes för att utröna om mer motorikutvecklande aktiviteter för 
eleverna gav bättre resultat i skolämnena (a.a.). Eleverna fick en extra idrottslektion 
varje vecka, samt varje dag skulle alla elever vara med och utföra ett visst urval av 
rörelser. Användandet av bland annat rockringar, ärtpåsar och bollar är verktyg som 
tränar öga-handkoordinationen vilket även resulterade i att eleverna utvecklade sina
finmotoriska förmågor (a.a.). När musklerna i händer och fingrar tränas upp blir öga-
handkoordinationen säkrare, något som kan påverka elever till att inte spänna sig lika 
mycket vid skrivning (a.a.). Förutom övningar där det behövs materiel är det bra att 
använda olika ramsor där handen och fingrarnas motorik övas (a.a.). Övningar som 
att sammanbinda prickar med streck åt alla håll och att klippa efter ritade streck där 
svårigheten ökar från rakt streck till snirkliga streck, tränar upp bland annat öga-
handkoordinationen (Holle (1987).
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Om motoriken i handen är sämre utvecklad är det ibland känseln i handen som 
behöver tränas och inte handgreppet (Ellneby 2007). Barnen kan göra detta med 
materiel och aktiviteter som exempelvis sand, lera, fingerfärg samt ramsor med 
fingerrörelser (a.a.). Även aktiviteter som att måla och att rita bör uppmuntras av 
pedagoger eftersom detta tränar de muskler som används vid skrivning (McMurray, 
Drysdale & Jordan 2009). Greppet man använder för att hålla i en penna är svårt att 
lära sig, dock kan det underlättas genom att barnen får använda triangelformade 
pennor som stöd (a.a.). Andra övningar för att träna fingrarnas motoriska förmågor är 
exempelvis att sortera knappar av varierande storlekar i olika behållare, sortera 
ekollon med tänger, fånga korkar av varierande storlekar i vatten och små hänglås 
med nycklar, där barnet får leta fram rätt nyckel till rätt lås (Carvell 2006, Huffman 
& Fortenberry 2011). Pincettgreppet används och utmanas även genom mer 
vardagliga saker som till exempel att knyta skor, knäppa knappar, hålla i och 
använda sig av pennor, skedar och nålar (Rule & Stewart 2002). Ju fler rörelser som 
barn lär sig göra med händerna desto lättare blir det att lära sig nya rörelser (Holle 
1987). Det finns specifika övningar och rörelser att göra beroende på vad barnet 
behöver träna (a.a.). Antalet repetitioner av övningarna varierar från en gång per dag 
till att en övning upprepas tio gånger, först sakta och sedan snabbare efterhand som 
barnet behärskar rörelsen (a.a.). Det handlar om att sakta men säkert bygga upp både 
muskelstyrka och rörelse.

2.4 I ur och skur-förskola

En ledande del i I ur och skur-verksamheten är att man tillbringar tid både inomhus 
och utomhus, pedagogerna själva får ta ställning vilken fördelning som passar bäst
beroende på aktivitet samt barngrupp (Friluftsfrämjandet 2012a). I ur och skur-
verksamheten är skapad av Friluftsfrämjandet och pedagogiken finns tillgänglig för 
skola, fritidshem, förskola och pedagogisk omsorg (Friluftsfrämjandet 2012b). att På 
I ur och skur-förskolorna är grundidén att arbeta med barn genom ett lustfyllt 
lärande, där de med hela sin kropp och alla sina sinnen, får undersöka och upptäcka
(Friluftsfrämjandet 2012c). De arbetar också för att barngruppen ska känna 
gemenskap i och kring naturen, för att skapa en nyfiken och miljömedveten 
inställning hos barnen (a.a.). Vi kan dessutom läsa att de arbetar efter de fyra F:en 
som innebär fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet (a.a.). Alla pedagoger som 
arbetar på I ur och skur-förskolor ska ha utomhuspedagogisk och 
friluftslivskompetens (Friluftsfrämjandet 2012d). När det gäller finmotoriska 
förmågor skriver man så som svar på en allmänfråga: 

Hur blir det med finmotoriken? Stämmer det att barnen aldrig är inne 
och finpysslar?

Det är en frågeställning som är mycket intressant, den frågan får vi ofta 
höra inom I Ur och Skur. Att utveckla sin finmotorik är lika viktigt som 
all annan utveckling, så naturligtvis tillgodoser vi det inom I Ur och Skur. 
Vi arbetar och pysslar både inomhus och utomhus beroende på årstiden, 
både med naturmateriel som kottar, snäckor och små stenar och med 
pussel, pärlor, pennor och kritor. (Friluftsfrämjandet 2012d).
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

3.1 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka om I ur och skur-förskolor tränar barns 
finmotoriska förmågor mindre, jämfört med förskolor utan den typen av inriktning. 
Vi vill även undersöka om det går att se tydliga skillnader på aktiviteter och materiel,
som förskolorna arbetar med för att utveckla barns finmotoriska förmågor.

3.2 Frågeställning

1. Anser pedagogerna att det finns materiel tillgängligt för barnen som utmanar 
de finmotoriska förmågorna?

2. Hur ofta, anser pedagogerna, att de har planerade aktiviteter som utmanar
utvecklandet av de finmotoriska förmågorna?

3. Hur anser pedagogerna att de utmanar varje individ i de finmotoriska 
förmågorna?

4. Hur skiljer sig pedagogernas arbete med de finmotoriska förmågorna i I ur 
och skur-förskolor jämfört med pedagogerna i förskolor utan den 
inriktningen?
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4 METOD
För att få svar på vår frågeställning använde vi oss av kvalitativa och 
semistrukturerade intervjuer (bilaga 1), vilket Patel och Davidsson (2003) menar ger 
personen som intervjuas, friheten att svara med sina egna ord. Vi kompletterade 
intervjuerna med fyra frågor med fasta svarsalternativ (bilaga 2), vilket innebär att 
frågorna har en hög grad av både standardisering och strukturering. Patel och 
Davidsson (2003) tar upp att den typen av frågor är bra att använda för att kunna 
jämföra och generalisera.  

4.1 Urval och förberedelse

Vi valde i vår studie att använda oss av åtta avdelningar på åtta olika förskolor i 
södra Sverige. Fyra avdelningar hade I ur och skur som inriktning och de fyra andra 
hade inte någon speciell inriktning. Vi valde I ur och skur-förskolor för att de uttalat 
arbetar med utomhuspedagogik. 

För att uppnå en så bra validitet som möjligt valde vi att intervjua åtta olika förskolor 
som var utspridda över södra Sverige. Hade vi valt förskolor inom samma kommun, 
kunde svaren bli styrda av hur den kommunen arbetade, istället för hur I ur och skur-
förskolor och förskolor utan den inriktningen arbetade överlag.

Vi kontaktade förskolorna några veckor innan intervjuerna genomfördes och 
informerade dem lite kort om vår studie, detta skedde till en del via mail och till de 
övriga genom telefonsamtal. Med några av förskolorna bestämde vi ett specifikt 
datum och en tid samt vem som skulle bli intervjuad, medan de på några av 
förskolorna inte kände behov av detta utan där bestämdes bara vilken vecka vi skulle 
ringa. Pedagogerna fick inte i förhand tillgång till intervjufrågorna, utan de
presenterades först i intervjun.

Frågorna 1-4 (bilaga 1) ställde vi för att få en bild av hur verksamheten ser ut, vad 
det gäller storlek och ålder på barngrupperna, utbildning på pedagogerna samt hur 
många pedagoger som arbetade i barngrupperna (tabell 1). Under vår utbildning och 
VFU i lärarprogrammet har vi sett och lärt oss att utbildning och antalet pedagoger i 
en barngrupp kan spela en stor roll hur verksamheten är utformad och i det här fallet 
hur pedagogerna arbetar med att utveckla barnens finmotoriska förmågor.

Tabell 1: Information om varje I ur och skur-förskola (I) och varje förskola utan inriktning 
(F)

Förskolor med och utan I ur och 
skur-inriktning I1 I2 I3 I4 F1 F2 F3 F4

Antal förskollärare 2 0 2 2 2 2 3 2
Antal barnskötare 1 1 1 1 1 1 0 0
Antal lärare f-klass till årskurs 5 0 2 0 0 0 0 0 0
Antal personal under utbildning 0 0 0 0 0 0 0 2
Typ av avdelning 1-5 år 4-5 år 1-5 år 3-6 år 3-5 år 5 år 1-5 år 1-5 år
Antalet barn på avdelningen 18 17 18 23 22 20 15 18

Frågorna 5-8 (bilaga 1) ställdes för att få en bild av om pedagogerna arbetar 
medvetet med de finmotoriska förmågorna och i så fall hur de arbetar. De 
kompletterande frågorna (bilaga 2) ställde vi för att få reda på hur ofta planerade 
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aktiviteter sker. Aktiviteterna vi frågade om var: att rita, måla, pärla och skapa med 
lera. 

4.2 Pilotstudie

Som en förberedelse inför intervjuerna utförde vi en pilotstudie med våra frågor till 
andra förskollärare som inte ingick i undersökningen. Detta nämner Patel och 
Davidsson (2003) som en bra förberedelse inför de riktiga intervjuerna, då man får 
en chans att se om det är något som behöver förändras i frågorna eller upplägget. 
Pilotstudien gav oss bra information om vad vi behövde förändra och vilka frågor vi 
kunde ha kvar.

4.3 Etiska överväganden

Innan intervjuerna startade informerade vi respondenterna om att vi gjorde en 
ljudupptagning och att det är vårt ansvar att bevara sekretessen samt att 
ljudupptagningen skulle förstöras efter avslutad undersökning. Namn på förskolor 
och respondenter kommer att skyddas med fingerade namn. Inspelat materiel 
kommer att raderas efter det att vår undersökning är klar.

Säkerhet och konfidentialitet för våra respondenter har vi säkrat genom att följa de 
fyra forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. Vilket 
innebär att vi har informerat respondenterna om vilken uppgift de har i vår 
undersökning samt att det är frivilligt att vara med och att de kan välja att gå ur vår 
undersökning. Skulle någon respondent välja att avbryta sin delaktighet så kommer 
vi att lämna den personen ifred. 

4.4 Genomförande

Studien genomfördes med hjälp av telefonintervjuer till en pedagog på varje 
avdelning. Telefonintervjuer valdes för att förskolorna vi hade med i studien var
utspridda över södra Sverige och vi hade ingen möjlighet att ta oss till alla 
förskolorna. Därför valde vi att göra likadant för alla. Vi hade till vår hjälp 
mobiltelefon med inspelningsmöjlighet samt papper och penna för att även kunna 
föra anteckningar. Under intervjun följde vi ett manus som vi skrivit för att 
intervjuerna skulle bli så lika som möjligt och för att vi inte skulle missa någon del.
Efter telefonintervjuerna transkriberade vi dem för att kunna gå tillbaka och leta efter 
skillnader och likheter.  

4.5 Begränsningar med vår materiel

Vi var innan intervjuerna medvetna om att telefonintervjuer kan vara bristfälliga på 
grund av att respondenten inte tar tid på sig, inte tar det på allvar eller stressar 
igenom intervjun, detta kan också förstärkas ytterligare hos de respondenter som vi 
inte avtalat tid med. Det här var något som vi märkte när vi genomförde vissa 
telefonintervjuer, då några respondenter var mindre fokuserade eftersom de var 
utomhus och samtidigt i barngrupp. Respondenternas kroppspråk kunde gett oss 
antydningar på hur de ställer sig till frågorna och om svaret stämmer överens med det 
kroppen visar, vilket vi inte kunde ta del av eftersom intervjuerna skedde via telefon. 
Det kan även finnas risk för missuppfattningar om inte frågorna är tillräckligt 
tydliga.
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5 RESULTAT

5.1 Materiel som används för att barnen ska använda olika 
grepp och rörelser med händer och fingrar

5.1.1 Sammanfattning av svaren angående materiel

Materiel som användes i I ur och skur-förskolorna (I) för att barnen skulle träna sina 
finmotoriska förmågor var i huvudsak ritmateriel, pärlplattor och pussel. Ett par 
förskolor (I2 & I4) nämnde också naturmateriel i form av sand, fröer, vatten et 
cetera. Förskolorna utan inriktning (F) tar upp i stort sett samma saker, ritmateriel, 
pärlor, saxar och lego. En förskola utmärkte sig då de även använde hammare, spik 
och skruv (F1).

5.1.2 Samtliga förskolors svar angående materiel

I1: här berättade pedagogerna att barnen hela tiden hade tillgång till ritmateriel och 
pussel. Tillgång till materielet fanns både inom- och utomhus. 

I2: här hade barnen tillgång till mycket småpyssel så som pennor, saxar, lego, 
pärlplattor och mycket naturmateriel. Barnen hade också tillgång till verktyg som 
hammare, såg, filar och skruvmejslar både inom- och utomhus. 

I3: här hade barnen tillgång till ritmateriel, saxar, pussel, pärlor och lera. Denna 
materiel var något de använde ofta både inom- och utomhus, fast på vintern användes 
det i högre grad inomhus.

I4: här erbjöd pedagogerna barnen pärlplattor, vävar, spel, sykort, olika sorters 
pennor och penslar. Pedagogerna använde sig även av mycket naturmateriel som 
exempelvis kottar och fröer. Barnen hade alltid tillgång till vatten utomhus och 
kunde därmed oavsett årstid använda vattenfärger och penslar. Vattnet användes 
också till lekar där de blandade vattnet med sand och experimenterade med 
koncistensen, här tillägger dock respondenten att vantarna som används under den 
kalla årstiden ställer till problem eftersom de är i vägen när barnen leker. De 
finmotoriska förmågorna utmanades även när de utforskade smådjur och insekter. 

F1: här använde de mycket småpyssel så som pärlor saxa, penslar, pennor och 
symateriel. Barnen fick också snickra med hjälp av hammare, spik och skruv, denna
materiel fanns alltid tillgängligt inomhus och plockades även fram utomhus när 
vädret tillät. 

F2: här spelade barnen mycket spel, använde pärlor i olika storlekar, lekte med lego 
och använde saxar samt pennor. 

F3: här ritar och klipper barnen samt bygger med lego och kapplastavar mycket. De 
har också tillgång till pärlor, lera och pussel. En annan aktivitet som respondenten tar 
upp är att bläddra i böcker, då barnen utmanas i att få med ett blad i taget, genom att 
använda fingertopparna.

F4: här hade barnen hela tiden tillgång till saxar, pärlor och lego.
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5.2 Utmanandet av de finmotoriska förmågorna i planerade 
aktiviteter

5.2.1 Sammanfattning av svaren angående planerade aktiviteter

Vad det gällde utmanandet av de finmotoriska förmågorna ansåg fyra förskolor att de
medvetet planerade aktiviteter som fokuserade på att utmana de finmotoriska 
förmågorna (I2, F1, F2 och F4). Pedagogerna på de andra fyra av förskolorna (I1, I3,
I4 & F3) ansåg att de inte medvetet planerade aktiviteter som fokuserade på att 
utmana de finmotoriska förmågorna, utan de tränar barnen automatiskt genom 
vardags- och lek situationer.

Vad det gäller antalet av de planerade aktiviteterna på I ur och skur-förskolorna 
(tabell 2) kan vi se att aktiviteter som att rita och måla, är de aktiviteter som sker 
oftast. Att pärla och skapa med lera är aktiviteter som sker mer sällan. Planerade 
aktiviteter som utmanar de finmotoriska förmågorna är inget som sker särskilt ofta. 
På förskolorna utan inriktning är det i stort sett likadana svar som från I ur och skur-
förskolorna. Att rita och måla är de vanligaste aktiviteterna, samt att pärla och skapa 
med lera sker mer sällan. Planerade aktiviter för de finmotoriska förmågorna sker 
inte heller här särskilt ofta.

5.2.2 Samtliga förskolors svar angående planerade aktiviteter.

I1: här fanns ingen planerad aktivitet där det är de finmotoriska förmågorna som är i 
fokus. Pedagogerna hade inställningen att de finmotoriska förmågorna tränades 
automatiskt genom vardag och lek situationer. 

I2: här planerade pedagogerna verksamheten en vecka i taget där de finmotoriska 
förmågorna ingick i lika stor del som de andra delarna i läroplanen, till exempel 
språk och matematik. Pedagogerna använde sig ofta av temaarbeten där de medvetet 
försökte få in pyssel. 

I3: här lade pedagogerna inget fokus på utvecklandet av de finmotoriska förmågorna 
vid planering av aktiviteter. 

I4: här hade de ingen planering där pedagogerna medvetet fokuserade på de 
finmotoriska förmågorna, utan de resonerade på så sätt att det kommer med i allt 
barnen gör. 

F1: här planerade pedagogerna ofta teman där pyssel eller tillverkning av saker alltid 
fanns med i någon form. 

F2: här planerade aktiviteter så som skapande och rytmik med fingerlekar. 

F3: här planerade de inte aktiviteter som utmanade de finmotoriska förmågorna 
medvetet utan resonerade att det ändå är ett moment som kommer med då 
aktiviteterna ofta innehöll någon form av skapande. 

F4: här brukade pedagogerna arbeta efter teman där mycket skapande med lera och 
målning ingick. Vi ett tillfälle varje dag fick barnen också välja mellan fyra olika 
aktiviteter som alla utmanade de finmotoriska förmågorna.

5.2.3 Antalet planerade aktiviteter 

De kompletterande frågorna (bilaga 2) ställde vi för att få en bild av hur ofta 
pedagogerna hade planerade aktiviteter som utmanade de finmotoriska förmågorna. 
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Det framkommer i tabell 2 att de vanligaste aktiviteterna på båda typerna av 
förskolor är ritning och målning. Hur ofta de ritar och målar skiljer sig mellan de 
olika förskolorna. Av I ur och skur-förskolorna är det två förskolor som ritar någon 
gång i månaden och på resterande sker samma aktivitet minst en gång i veckan. På 
förskolorna utan inriktning hade två stycken aktiviteten en gång i veckan, den tredje 
förskolan hade aktiviteten två till tre gånger i veckan, medan den fjärde svarat 
”annat”. Vad det gällde målning så skedde den aktiviteten en gång i veckan på två av 
I ur och skur-förskolorna och resterande hade aktiviteten någon gång i månaden. Av 
de förskolorna utan inriktning hade två stycken aktiviteten målning en gång i veckan, 
den tredje förskolan hade aktiviteten någon gång i månaden och den fjärde förskolan 
svarade ”annat”. 

De aktiviteter båda typerna av förskolor arbetade mindre med var att pärla och skapa 
med lera. Vad det gällde att pärla framkom det att två I ur och skur-förskolor och två 
förskolor utan inriktning hade denna aktivitet någon gång i månaden. Resterande 
förskolor svarade ”annat”. Vid aktiviteten skapa med lera framkommer det att tre I ur 
och skur-förskolor arbetar med det någon gång i månaden, medan den sista svarade 
”annat”. Av de förskolorna utan inriktning svarade två att de hade aktiviteten någon 
gång i månaden och de andra två svarade ”annat”.

Tabell 2: Hur ofta de I ur och skur-förskolorna och förskolorna utan den inriktningen 
arbetar planerat med fyra olika aktiviter som ska utmana de finmotoriska förmågorna. F 
står för förskolorna och I står för I ur och skur-förskolorna. Siffrorna visar antalet av 
förskolorna som valt ett visst svarsalternativ, a) Varje dag, b) Två till tre gånger i veckan, c)
En gång i veckan, d) Någon gång i månaden, e) Annat.

Aktiviteter Ritar Målar Pärlar Skapar med lera
Förskolor och I ur och skur F I F I F I F I
a) Varje dag 0 0 0 0 0 0 0 0
b) 2-3ggr/v 1 1 0 0 0 0 0 0
c) 1 gång/v 2 1 2 2 0 0 0 0
d) Någon gång/mån 0 2 1 2 2 2 2 3
e) Annat 1 0 1 0 2 2 2 1

Vid svarsalternativet ”annat”, menas mer sällan än de andra svarsalternativen anger. 
En förskola utan I ur och skur-inriktning svarade ”annat” på alla frågorna då de alltid 
lät barnen välja mellan tre till fyra olika aktiviteter. De här aktiviteterna innehöll 
alltid åtminstone rita, pärla och måla, men eftersom barnen själva fick välja mellan 
de aktiviteterna kunde pedagogen inte garantera att varje barn arbetat med varje
aktivitet någon gång. 

I tabell 2 framkommer det att antalet planerade aktiviteter är väldigt lika mellan de 
olika förskolorna, samt att de inte sker särskilt ofta.

5.3 Individanpassad utmaning

5.3.1 Sammanfattning av svaren angående individanpassad 
utmaning

Vad det gällde individanpassad utmaning ansåg två av I ur och skur-förskolorna att 
barnen hjälper och motiverar varandra (I1 & I4). Andra arbetssätt som användes var 
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att anpassa aktiviteter efter barnens intresse (I2) och att pedagogerna satt tillsammans 
med barnet för att stötta (I4). På förskolorna utan inriktning följde pedagogerna 
individen och utmanade varje barn på sin egen nivå.

5.3.2 Samtliga förskolors svar angående individanpassad 
utmaning

I1: tog upp att de använde pärlor och pärlplattor för att utmana de barn som hade 
välutvecklade finmotoriska förmågor. För att motivera de barn som inte hade så 
utvecklade finmotoriska förmågor skapade pedagogerna situationer där flera barn 
sitter tillsammans och ritar, pedagogerna menade att barnen då motiverade varandra. 

I2: tog upp att för de barn som inte var så intresserade av pyssel, försökte 
pedagogerna hitta andra aktiviteter efter barnens intressen, till exempel hade de 
fångat upp flera av de barnen genom att bygga en stad av lego.

I3: tog upp att de fortsatte utmana de barn som hade välutvecklade finmotoriska 
förmågor genom att låta dem testa på att sy och väva.

I4: tog upp att ifall de upptäckte att något barn behövde träna sina finmotoriska 
förmågor planerade de aktiviteter såsom att måla vilket alla barnen deltog i, men de 
kunde också sitta ner med bara det barnet och pyssla eller liknande. Pedagogerna 
ansåg att de mindre barnen lärde sig mycket av de äldre. De barn som hade 
välutvecklade finmotoriska förmågor utmanade pedagogerna genom att fläta 
armband, vika papper till olika former och så vidare.

F1: tog upp att pedagogerna följde medvetet barnens utvekling genom att se på om 
barnen kunde klippa och forma bokstäver, ifall de upptäckte något som behövde 
vidareutvecklas stöttade pedagogerna upp detta. 

F2: tog upp att pedagogerna följde medvetet upp barnen, och kunde de se att något 
barn hade välutvecklade finmotoriska förmågor och behövde mer utmaning, så 
planerades detta in. Pedagogerna gav stöttning till de barn som behövde det i sin 
utveckling av de finmotoriska förmågorna, genom att sitta med dem vid aktivitet.  

F3: tog upp att pedagogerna försökte ha koll på varje individ och utvecklade barnen 
från barnens nivå genom att inte ställa för höga krav samt att uppmuntra det barnen 
klarade av.

F4: tog upp att pedagogerna stöttade de barn som behövde utveckla sina finmotoriska 
förmågor genom att plocka fram förenklat materiel som liknade det kamraterna lekte 
med, för att känna tillhörighet och inte hamna utanför gruppen. Respondenten tog 
upp ett exempel där ett barn inte kunde hantera smålego, pedagogerna plockade då 
fram duplo för att barnet skulle kunna vara med på sin nivå och utveklingen kunde 
då gå i barnets egen takt.

5.4 Svar på vår frågeställning

1. Alla pedagogerna på de båda typerna av förskolor tog upp i stort sett samma 
materiel som till exempel pärlor, pennor, saxar och lego. Skillnaden vi kunde 
se är att I ur och skur-förskolorna verkade använda sig av mer naturmateriel 
såsom kottar, sand och vatten. 
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2. De flesta förskolorna arbetade någon gång i månaden med planerade 
aktiviteter som utmanade de finmotoriska förmågorna. De aktiviteter som 
gjordes mest var att rita och måla. Inte heller här kan vi se någon större 
skillnad mellan I ur och skur-förskolorna och förskolorna utan den 
inriktningen. 

3. Alla pedagoger på båda typerna av förskolor arbetade ungefär likadant vid 
individanpassad utmaning. De ger både utmaning och stöttning till barnen 
och poängterar vikten av att möta varje individ på sin egen nivå.

4. Helhetsmässigt kan vi alltså inte se några större skillnader mellan I ur och 
skur-förskolor och förskolor utan den inriktningen. De skillnader vi kan se 
mellan förskolorna och arbetet med de finmotoriska förmågorna anser vi 
beror på de olika pedagogernas syn- och arbetssätt, snarare än vilken 
inriktning förskolorna har. 
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6 DISKUSSION

6.1 Jämförelse av förskolor med och utan I ur och skur-
inriktning

6.1.1 Materiel som används för att barnen ska använda olika grepp 
och rörelser med händer och fingrar

Materiel som alla förskolorna nämnde fanns tillgängligt var pennor, papper, pärlor, 
lego och saxar, något som pedagogerna på I ur och skur-förskolorna påpekade fanns 
tillgängligt även utomhus. Det är bra om pedagogerna uppmuntrar barnen till att 
använda ritmateriel, eftersom denna aktivitet tränar musklerna som används vid 
skrivning (McMurray m.fl. 2009). Två av I ur och skur-förskolorna tar upp att de 
även använder till exempel kottar, vatten och sand samt mycket annan naturmateriel
som utmanar de finmotoriska förmågorna. Vi anser att användandet av både vanligt 
förekommande materiel, så som pennor och pärlor, och naturmateriel ger en större
variation. Att det finns en större variation av materiel borde ge större möjligheter till 
att utmana de finmotoriska förmågorna även utomhus. Pedagogen på en I ur och 
skur-förskola berättade att barnen har tillgång till vatten året runt och kan använda 
det till att måla med vattenfärger, samt experimentera med konsistenser då de 
blandar vatten med annan materiel, exempelvis sand. Att leka med sand och lera gör 
att barnet tränar upp känseln i händerna, vilket gynnar de finmotoriska förmågorna 
(Ellneby 2007). Denna tillgång till vatten på förskolorna är rimligen väldigt positivit 
då barn oftast älskar att leka med vatten och experimentera med olika konsistenser, 
vilket gör att det blir ett lustfyllt lärande. På en I ur och skur-förskola och en förskola 
utan den inriktningen hade barnen tillgång till olika verktyg, som exempelvis 
hammare och skruvmejsel. Genom att använda dessa verktyg använder barnen olika
grepp och rörelser vilket ger en bra variation. Att få en bred repertoar av handrörelser 
menar Holle (1987) underlättar för barnet att lära sig nya rörelser. Det är troligen
positivt att förskolorna verkar ha mycket materiel att använda sig av och att det finns 
tillgängligt för barnen. Att barnen själva kan nå och ta materiel, anser vi resultera i 
att barnen inte blir lika beroende av pedagogerna och den tidsbrist som ofta finns på 
förskolor.

Inga skillnader kan ses mellan I ur och skur-förskolorna och förskolorna utan den 
inriktningen. Alla förskolorna ser ut att ha tillgång till ungefär samma sorts materiel. 
Att I ur och skur-förskolorna nämner mycket naturmateriel anser vi kan bero på att
de är ute i skog och natur mycket, därmed blir det en mer naturlig del för dem att 
använda sig av mycket naturmateriel. Dock anser vi att det inte innebär att 
förskolorna som inte har den typen av inriktning aldrig använder sig av 
naturmateriel. En del av respondenterna kunde berätta om väldigt mycket materiel 
som de använde, medan en del valde att säga det mest uppenbara de kunde komma 
på för tillfället. 

6.1.2 Utmanandet av de finmotoriska förmågorna i planerade 
aktiviteter

Alltså det verkade som om alla förskolorna hade mycket materiel tillgängligt för 
barnen. De förskolor som inte medvetet planerade aktiviteter som utmanade de 
finmotoriska förmågorna menade att detta tränade barnen per automatik genom att 
det fanns tillgång till materiel såsom pennor, pärlor och pysselmateriel. De menade 
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även att barnens finmotoriska förmågor tränades i vardagen och i den fria leken. Det
är något som Rule och Stewart (2002) säger emot, då de menar att det är viktigt med 
planerade och utmanande aktiviteter som har fokus på de finmotoriska förmågorna. 
Barn väljer ofta också bort aktiviteter som utmanar de finmotoriska förmågorna 
under fri lek, trots att materiel av olika svårighetsgrad finns tillgängligt (Marr m.fl. 
2004). Ute på vår VFU har vi sett tendenser till att barn väljer bort den typen av 
aktiviteter, då exempelvis pojkar oftast valt att cykla eller springa och sällan ritade, 
pysslade eller liknande, då de tyckte att dessa aktiviteter var tråkiga.

Något som vi finner intressant är att när vi ställde våra första frågor, (bilaga 1) fick vi 
fram att förskolorna utan inriktning ansåg sig ha betydligt fler planerade aktiviteter 
som tränade de finmotoriska förmågorna, än I ur och skur-förskolorna. Men när vi 
sedan återkom med de kompletterande frågorna (bilaga 2) så kunde vi se i 
sammanställningen (tabell 2) att mängden aktiviteter inte skiljer sig mycket åt i de 
olika typerna av förskolor.  Vi anser att anledningen till detta beror på att 
pedagogerna till stor del ansåg att de finmotoriska förmågorna inte är något som 
behöver tränas specifikt. Dessa pedagoger ansåg att denna träning kommer 
automatiskt med i det mesta barnen gör. Efter att ha analyserat informationen vi fått 
fram genom våra intervjuer, anser vi att kunskapen om de finmotoriska förmågornas 
betydelse för barnen längre fram är bristande. 

6.1.3 Antalet planerade aktiviteter

Det vi kan se av de kompletterande frågorna (tabell 2) är att antalet planerade 
aktiviteter inte skiljer sig mellan I ur och skur-förskolorna och förskolorna utan den 
inriktningen. Pedagogerna hade svårt att svara på frågorna eftersom de inte arbetade 
med de finmotoriska förmågorna i planerade aktiviteter, utan menade att de tränades 
i den fria leken. I de planerade aktiviteterna är det främst att rita och måla som sker. 
Vid aktiviteter som att rita och måla menar Rule och Stewart (2002) och Langlo 
Jagtøien m.fl. (2002) att handutvecklingen gynnas och då specifikt pincettgreppet av 
att bland annat hålla i och använda sig av pennor samt penslar. Även om aktiviteter 
som att rita och måla gynnar de finmotoriska förmågorna, anser vi att det i de flesta 
förskolorna finns en brist på planerade och varierade aktiviteter som utmanar barnen. 

Det är av betydelse att pedagogerna inte stressar barnen till att lära sig en viss 
rörelse, eftersom det tar tid att träna och öva upp musklerna som behövs i 
finmotoriska rörelser (Holle 1987). Det kan också vara så att barnen behöver träna 
flera olika rörelser samt upprepa dessa rörelser flera gånger per dag för att tillslut 
behärska dem (a.a.). Det här anser vi visar även på vikten av planerade aktiviteter för 
att barnen ska få större möjligheter att träna och upprepa rörelser. Förutom att pärla, 
vilket verkar vara det som pedagogerna först tänker på när det handlar om 
finmotoriska rörelser, finns det en mängd olika materiel och aktiviteter som barnen 
kan få göra och som eventuellt fångar upp fler barn intressemässigt. Materiel och 
aktiviteter som ger mer varierade handrörelser, handgrepp, öga-handkoordination 
och känselintryck är till exempel att låsa upp mindre hänglås med nyckel, sortera 
knappar av varierande storlek och materiel, fånga korkar av olika storlekar i vatten 
och så vidare (Carvell 2006, Huffman & Fortenberry 2011). 

6.1.4 Individanpassad utmaning

När det gäller att anpassa aktiviteter efter individer ser vi ingen skillnad mellan I ur 
och skur-förskolor och förskolor utan den inriktningen. Alla förskolor försökte 
medvetet se och följa upp alla barnen i deras utveckling. Märkte pedagogerna att 
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något barn behövde mer stöttning, försökte de anpassa aktiviteterna efter barnets 
intresse eller satt med hos barnet och fanns som stöd, samt la inte svårighetsnivån för 
högt. Märkte pedagogerna att något barn behövde mer stöttning, försökte de anpassa 
aktiviteterna efter barnets intresse eller satt med hos barnet och fanns som stöd, samt 
la inte svårighetsnivån för högt. För att utmana de barn med välutvecklade
finmotoriska förmågor valde pedagogerna ut svårare aktiviteter, som att väva, vika 
papper till figurer och så vidare. Pedagogerna försökte se alla barn och utmana dem 
på deras nivå, vilket vi anser kan vara svårt för pedagogerna att hinna med, eftersom 
det på hälften av förskolorna är stor spridning i ålder på barnen och därmed även 
många olika behov (tabell 1). Pedagogerna använder mer varierade utmaningar vilket 
vi anser är positivt. Dock, om handens motorik inte är så utvecklad, kan detta bero på 
att känseln i handen behöver tränas och att det inte nödvändigtvis är greppet som 
behöver tränas (Ellneby 2007). När vi tolkar svaren ser vi att det är 
handgreppsutvecklingen som pedagogerna går in för att stödja. Andra aspekter som
väger in vid utvecklingen av de finmotoriska förmågorna, som exempelvis känseln
och öga-handkoordinationen, är ingenting pedagogerna tänker på eller arbetar vidare 
med. Det här kan vi se som en brist, eftersom om det är känseln som brister hjälper 
det inte att enbart träna handgrepp. 

Det vi har fått fram genom intervjuer stämmer inte helt och hållet med vad vi sett 
tendenser till på vår VFU. Vi har då tyckt att alla barn inte automatiskt tränat de 
finmotoriska förmågorna i den fria leken utan valt andra aktiviteter som tränar de 
grovmotoriska förmågorna, som att exempelvis klättra i träd och cykla. Det kan vara
som många av pedagogerna säger, att de finmotoriska förmågorna utmanas i den fria 
leken, men vi tror ändå att flera barn inte får den utmaning de behöver för att 
utvecklas. Därför anser vi efter den här studien att det borde finnas flera kortare och 
mer varierade planerade aktiviteter i veckan, för att ge alla barn så likvärdig 
möjlighet till utveckling av de finmotoriska förmågorna som det går.

6.2 Slutsats

Det vi har kommit fram till är att ingen av förskolorna arbetar med de finmotoriska 
förmågorna i några direkt planerade aktiviteter utan pedagogerna anser att barnen får 
den finmotoriska träningen automatiskt i vardagen och i den fria leken. Det här kan 
vara en brist anser vi, eftersom barn ofta väljer bort aktiviteter som utmanar de 
finmotoriska förmågorna under fri lek (Marr m.fl. 2004). En intressant aspekt anser 
vi är att I2 är den enda förskolan med inriktning som planerar aktiviteter varje vecka 
där de finmotoriska förmågorna ingår som till exempel någon form av pyssel. 
Pedagogerna ansåg även att barnen har tillgång till mycket småpyssel och 
naturmateriel samt även verktyg av olika slag som tränar de finmotoriska 
förmågorna. I2 är den förskolan där två av personalen är utbildade till lärare från 
förskoleklass till årskurs 5 (tabell1). Vi funderar på om pedagogerna som är 
utbildade till lärare mot skolans tidiga år är mer medvetna om de finmotoriska 
förmågornas betydelse för barnen längre fram i skolan.   

Det är enbart då pedagogerna ser att något barn har brister i de finmotoriska 
förmågorna, som till exempel att inte kunna hålla i en penna, som de planerar och 
medvetet arbetar med stödmateriel samt aktiviteter som gynnar och fokuserar de 
finmotoriska förmågorna. Vi kan därför se utifrån vår materiel att pedagogerna inser 
vikten av att barnen kan behärska de finmotoriska förmågorna för att klara sig i 
skolan. Därför ställer vi oss frågande till varför de inte har mer planerade aktiviteter 
för alla barn, eftersom det kan finnas de barn som egentligen är i behov av mer 
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träning men som inte utmärker sig så tydligt. Med regelbundna, varierade och 
planerade aktiviteter får alla barn träning, vilket vi tror borde minska behovet av 
åtgärder längre fram. Vissa barn kan växa ifrån att de har mindre utvecklade 
finmotoriska förmågor men det finns barn som inte gör det och om de inte får rätt 
stöd och träning i tidig ålder kan det påverka hela barnets skolgång (Cantell, Smyth 
& Ahonen 1994). Svårigheter som barn med mindre utvecklade finmotoriska 
förmågor kan möta i skolan är otydlig handskrift, då de kan vända bak och fram på 
bokstäver och har svårt att skriva jämnstora bokstäver (Hamstra Bletz & Blöte 1993).

Vi kan inte se de skillnader som vi förväntade oss i studien, men vi anser att barnen 
på I ur och skur-förskolor tränar lite mindre på de finmotoriska förmågorna då de till 
stor del av året behöver använda vantar, vilket försvårar aktiviteter som tränar små 
fingerrörelser. Motivationen att använda händer och fingrar under den kalla delen av 
året kan också bli lidande om barnen inte har vantar då de fryser om händerna, vilket 
ger en obehagskänsla. Motivation är en viktig del i barnets utveckling, finns det 
ingen glädje och motivation kommer det att påverka hur väl barnet utför rörelserna 
(Langlo Jagtøien m.fl. 2002). 

6.3 Utvecklingsidé

Eftersom vi har tidigare erfarenheter från både I ur och skur-förskolor och förskolor 
utan den inriktningen kan vi se att vi möjligen får fram för lite information för att 
säkert kunna ge ett svar på frågeställningen. En utvecklingsidé för studien är därför 
att göra observationer i verksamheterna under en längre tid. Den sortens studie hade 
förmodligen gett en mer klar bild av hur verksamheten är upplagd och planerad för 
de finmotoriska förmågorna samt vilka aktiviteter som barnen väljer när det är fri 
lek. Att även studera hur mycket tid barnen lägger på de planerade aktiviteterna och 
aktiviteter i fri lek som utmanar de finmotoriska förmågorna, kan ge en klarare bild 
av i vilken grad de här förmågorna tränas.  
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Bilagor
Bilaga 1.

Intervjufrågor

1. Hur många pedagoger arbetar på avdelningen?

2. Vilken utbildning har personalen som jobbar på avdelningen?

3. Hur många barn finns det på avdelningen?

4. Ålder på barngruppen?

5. Vilken typ av materiel och aktiviteter använder ni er av som gör att barnen i 
4-5 års ålder använder olika rörelser och grepp med händer och fingrar?

Hur många timmar ungefär per dag har barnen tillgång till det här materielet 
och aktiviteterna?

6. Hur får ni in finmotorik i den planerade dagliga verksamheten för barn 4-5år?

7. Hur arbetar ni för att barnen ska få vidare utveckla sina finmotoriska 
förmågor?
Exempelvis om någon inte kommit så långt eller ligger långt före de andra.

8. Finns det något du vill lägga till om ert arbete med barns finmotoriska 
förmågor?
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Bilaga 2.

Kompletterande intervjufrågor

1. Hur ofta arbetar ni med att rita i en planerad aktivitet där alla barn deltar?

2. Hur ofta arbetar ni med att måla i en planerad aktivitet där alla barn deltar?

3. Hur ofta arbetar ni med att pärla i en planerad aktivitet där alla barn deltar?

4. Hur ofta arbetar ni med att skapar med lera i en planerad aktivitet där alla 
barn deltar?

Fasta svars alternativ:

a) Varje dag 
b) Två till tre gånger i veckan
c) En gång i veckan 
d) Någon gång i månaden
e) Annat


