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Sammanfattning 
Syftet med undersökningen var att studera pedagogers upplevelser av barns motorik i 

förskolemiljö. För att fördjupa samt tydligare beskriva syftet valdes några frågeställningar ut: 

Hur upplever pedagogerna motorikens betydelse i det sociala samspelet? Hur upplever 

pedagogerna motorikens betydelse i lärandet? Vad kan pedagogerna göra för att hjälpa barn 

med den motoriskautvecklingen? För att undersöka studiens syfte användes kvalitativa 

intervjuer, som genomfördes med fem stycken verksamma pedagoger i två förskolor. 

Resultatet visade att pedagogerna har olika erfarenheter och upplevelser av begreppet 

motorik, men att pedagogerna gemensamt lyfter vikten av motorikens betydelse för barns 

utveckling. Studiens slutsats är att pedagogerna samt tidigare forskning och litteratur lyfter 

motorikens betydelse för barns fortsatta utveckling. Den har en betydande roll i det sociala 

samspelet och lärandet, samt att pedagogerna har en viktig roll i barns motoriska utveckling 

genom att finnas med och stötta, uppmuntra och utmana.   

 

Nyckelord: motorik, sociala samspelet, lärande  
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Abstract 
The aim of this study was to examine how educators in preschool experience preeschool 

children’s motor skills. In order to deepen as well as more clearly describe the purpose of the 

study, a few main questions were chosen: How do the educators experience the significance 

of motor skills for social interaction? How do educators experience the significance of motor 

skills for learning? What can educators do to help with motor skill development? To examine 

the purpose of the study qualitative interviews were used, which were conducted with five 

pedagogues at two preschools. The result showed that educators have different experiences 

and perceptions of the concept of motor skills, but that the educators together highlight the 

importance of motor skills for child development. The conclusion of the study was that the 

educators as well as previous research and literature highlight the significance of motor skills 

for children’s future development. It has a significant role in social interaction and learning, 

and the educators have an important role in children’s motor skill development by being 

supporting, encouraging and challenging. 

Key words: motor skills, social interaction, learning. 
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Hela kroppen behövs för att lära 

Ögon kan se och öron kan höra 

men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära 

Hela kroppen behövs för att lära. 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå 

men benen vet bäst hur det är att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära 

hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi skall lära oss något om vår jord 

så räcker det inte med bara ord. 

Vi måste få komma det nära 

hela kroppen behövs för att lära. 

(Dikt av okänd författare) 

 

1. Inledning 
Denna dikt lägger starten för denna studie som har som syfte att undersöka hur pedagoger 

inom förskolan upplever barns motorik.  

 

Att ha kunskap om motoriken och dess betydelse för barns utveckling och framtida lärande är 

något som pedagoger inom förskola och skola har stor användning av. Att ha en kunskap om 

vad motorik innebär och vad den har för betydelse för barnen kan göra att vi förstår barnen 

bättre. Varför kan inte Anna hålla pennan, eller varför kan inte Per sitta still är frågor som 

man kanske kan ge svar på om man har kunskap om motorik. I folkhälsoinstitutets rapport 

(2008) Barns miljöer för fysisk aktivitet, kan man läsa om hur viktig regelbunden fysisk 

aktivitet är för barnens nuvarande och framtida hälsa, såväl fysisk som psykisk och socialt. 

Men mycket tyder på att den fysiska aktiviteten hos barn har minskat och att stillasittande 

aktiviteter har ökat. Denna ökning av stillasittande aktiviteter kan leda till en ökning av 

kroniska sjukdomar i framtiden såsom typ 2-diabetes, benskörhet, övervikt, och depression. 

Barnens rörelsefrihet och möjligheter till att på egenhand röra sig i sin närmiljö har under de 

senaste åren begränsats tillföljd av olika samhällshinder. Exempel på dessa samhällshinder är 

den ökade biltrafiken samt avståndet till olika mötesplatser (Faskunger, 2008).  

       

I ett samhälle där aktiviteter mer och mer flyttas till att bli stillasittande inomhus är det viktigt 

att pedagoger på förskolan lyfter fram den fysiska aktiviteten, och att det i förskolan arbetas 

med barnens rörelseglädje för att lägga en positiv grund till rörelse för barnen och på detta sätt 

främja den motoriska utvecklingen.  
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1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera pedagogers upplevelser av barns motorik i 

förskolemiljö. 

1.2 Frågeställningar 
 

 Hur upplever pedagogerna motorikens betydelse i det sociala samspelet? 

 Hur upplever pedagogerna motorikens betydelse för lärandet? 

 Hur kan pedagoger arbeta för att utveckla barns motoriska utveckling? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Vad säger läroplanen 
Pedagogerna inom förskolans verksamhet skall sträva efter att uppnå de mål som läroplanen 

för förskolan Lpfö98(reviderad 2010) nämner. Det som Lpfö98 lyfter om barns motorik är att: 

 
  Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar 

barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 

stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter”. 

Samt att målet är att barnen skall utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

(Skolverket, 2010, s 9.). 
 

 Det är därför av stor vikt att pedagogerna på förskolan tar tillvara på barns motoriska 

utveckling och finns med och stöttar upp samt uppmuntrar barnen till fysisk aktivitet under 

barnens tid på förskolan. 

2.2 Motorisk utveckling 
Motorik ingriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera våra 

kroppsliga rörelser. Man talar ofta om två olika sorter av motorik, den grovmotoriska delen 

som i huvudsak sker med hjälp av de stora muskelgrupperna i armar, rygg, mage och ben. 

Samt den finmotoriska delen som är precisa rörelser med händerna, i ansiktet och med 

fötterna (Jagtöien, Hansen & Annerstedt, 2002).   

 

Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att synliga resultat som man ser av barns 

motoriska utveckling och inlärning är att barnen gradvis tillägnar sig färdigheter så som att 

krypa, gå, springa, klättra, rita, skriva och så vidare. Bakom dessa färdigheter ligger 

emellertid processer bundna till tillväxt och mognad i samspel med yttre miljöstimulerande 

erfarenheter och lärande.  Den motoriska utvecklingen kan definieras som förändringar av 

motoriskt beteende över tid. Dessa förändringar beskrivs vanligtvis i förhållande till ålder men 

kan även relateras till färdighetsnivå. 

   

Sigmundsson och Pedersen (2004) definierar motorikens utveckling på liknande sätt som 

Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) men nämner även vikten av att även om alla barns 

motoriska utveckling vanligtvis antas vara lika för alla barn så finns det skillnader. Förutom 

att det finns individuella skillnader så förekommer även skillnader mellan kulturer, sociala 

grupper och klasser.   

 

Sigmundsson och Pederssen (2004) tar upp att träning och stimulering kan påskynda den 

motoriska utvecklingen, och att brist på träning även kan hämma den. I ett exempel på detta 

lyfter de fram en studie från norra Kina. I en fattig del av landet finns det inte tillräckligt med 

vatten för att tvätta blöjorna. Så i stället för att sätta på dem blöjor placeras barnen i säckar 

fyllda med sand. Det finns så gott om sand att den kan bytas varje dag. Barnen tillbringar 

ungefär sextontimmar om dygnet i sandsäckarna under sitt första levnadsår. Genom att 

tillbringa så mycket tid i sandsäckarna berövas barnen möjlighet till rörelse vilket har en 

negativ inverkan på deras motoriska utveckling. Det visade sig att ”sandsäcks” barnen 

uppnådde motoriska milstolpar som att sitta rakt, krypa, och rulla mycket senare än barn från 

samma område som använde blöja.     
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2.3 Motorikens betydelse för det sociala samspelet 
Under barnens första år är kroppen det viktigaste redskapet barnen har för att kunna 

kommunicera med sin omvärld. I senare åldrar använder vi oss främst av språket för att 

kommunicera, men detta gör inte vårt kroppsspråk mindre viktigt, för det är genom det som vi 

visar våra attityder och känslor (Ericsson, 2005).  

 

Jagtöien och Grindberg (2000) lyfter kroppens betydelse för lek, de nämner att kroppen kan 

ses som en inkörsport till barns lek. Att behärska grundläggande fysiska färdigheter har stor 

betydelse med tanke på barns utveckling och förmåga att leka. Att kunna sitta, stå, vrida, 

hoppa, klättra och så vidare är en grundrepertoar av färdigheter som kan varieras på oändligt 

många sätt. När barn behärskar alla grundläggande färdigheterna samt variationer av dessa i 

olika sorts lekar kommer behärskandet att bidra till att utöka barnets möjligheter till att 

uttrycka känslor, visa spontanitet, leva ut sitt rörelsebehov och variera sina infallsvinklar när 

de gäller yttringar i form och rörelse. När ett barn känner att de behärskar sin kropp och har 

tillit till sin rörelseförmåga ligger leken tillgänglig på alla plan. Om barnet däremot känner 

osäkerhet och har bristande kroppsmedvetande bidrar detta till att begränsa barnets 

lekmöjligheter.        

 

I leken är det lätt att hamna utanför om man inte bemästrar samma färdigheter som de 

kamrater som är jämnåriga. Den fysiska leken bygger ofta på färdigheter som barnen 

vanligtvis behärskar, de leker tafatt, de sparkar, kastar, hoppar och så vidare. Konsekvenserna 

för barnet som inte har samma färdigheter som kamraterna kan bli att barnet förlorar den 

sociala träningen som är beroende av samspelet med andra barn och att självkänslan kan bli 

sämre (Jagtöien, Hansen & Annerstedt, 2002). 

    

Alburg (2007) lyfter upp samma problem och nämner att barns bristande motorik kan 

begränsa barn att leka på samma villkor som sina kamrater. Om bristande motorik begränsar 

ett barn från att leka, eller om barnets ständiga misslyckanden, såväl grovmotoriskt som 

finmotoriskt, är de förståligt att barnets självkänsla dalar. I takt med lägre självkänsla minskar 

dessutom barnets motivation att försöka. Det är i dessa situationer vi vuxna pedagoger, ledare 

eller föräldrar måste reagera och agera (Alburg, 2007). 

 

Sigmundsson och Pedersen (2004) nämner att motoriska problem kan associeras med en rad 

andra problem såsom dålig självkänsla, sociala problem, koncertrationsproblem, samt ångest/ 

nervositet. Men de nämner också att detta inte får missförstås på så sätt att det är de motoriska 

problemen som orsakat dessa problem, då det inte finns något dokumenterat som styrker 

detta. 

2.4 Motorikens betydelse för lärande 
Målet med främjandet av barns motoriska utveckling är bland annat att hjälpa barnen att 

utveckla sin egen kapacitet att nå en utvecklingsnivå där många funktioner kan vara igång 

samtidigt och skapa ett sammanhängande funktionsmönster utan att dessa störs av varandra 

(Grindberg& Jagtöien, 2000). 

 

Grindberg & Jagtöien(2000) nämner att när man skall lära sig en ny rörelse, en ny motorisk 

färdighet eller ett nytt rörelsemönster krävs ett kognitivt förarbete. Man koncentrerar sig på 

den nya färdigheten man skall utöva, och man kan inte i någon högre grad tänka på andra 

saker samtidigt. När färdigheten är ordentligt inlärd automatiseras den.  
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De nämner också att motorisk och intellektuell förmåga är ömsesidigt beroende av varandra. 

Ett barn som misslyckas med teoretiska uppgifter har ofta inte lärt sig behärska de rörelser 

som uppgiften kräver. Även om barnet utför rörelsen fungerar den inte så automatiskt att 

barnet samtidigt kan koncentrera sig på innehållet i uppgiften. Detta kan tillexempel vara när 

barnet skall skriva bokstäver. Koncentrationen upptas då istället på att forma bokstaven rätt, 

eller hålla pennan rätt i handen. I dessa situationer måste man fundera över vad det är som 

krävs i förväg för att kunna hålla pennan rätt i handen. Barnet har fått en uppgift att skriva 

förtidigt i förhållande till hur långt barnet har kommit i automatiseringen av förmågan att 

hålla en penna (Grindberg& Jagtöien, 2000).  

 

Hammar och Johansson (2008) beskriver hur motoriken kan störa barnen i deras 

inlärningssituationer. I deras exempel är det en flicka och en pojke som börjat i Åk1 och som 

befinner sig på olika motoriska utvecklingsnivåer:  

 
Flickan tycker om att röra på sig och hoppar gärna hopprep, cyklar och simmar. Pojken han 

älskar att spela på datorn och titta på tv.  Dessa två har precis kommit in på lektion igen efter 

en rast och läraren håller på att informera eleverna om vad som skall ske under lektionen. 

Plötsligt tappar flickan sin penna ner på golvet. Hon böjer sig smidigt ner och tar upp pennan 

och fortsätter sedan lyssna på läraren. Nu händer samma sak för pojken. När han skall böja sig 

ned, slingrar han sina ben runt stolsbenen och kämpar för att få tag på pennan. Hela hans 

koncentration går åt till att inte ramla av stolen. När han lyckats få tag på pennan sätter han sig 

nöjd och lycklig upp igen. Samtidigt upptäcker han att han missat vad läraren sagt, så han 

räcker upp handen och frågar vad de skall göra. Läraren som ofta får denna fråga utbrister: Nu 

måste du lära dig att koncentrera dig. Hur många gånger ska jag behöva upprepa vad jag sagt? 

Du måste börja lyssna!(Hammar& Johansson, 2008, s.10)  

 

Det som Hammar och Johansson(2008) vill visa med det här exemplet är att god motorik inte 

gör eleverna bättre i de olika ämnena i skolan, men god motorik kan däremot innebära att 

eleven inte störs vid inlärningssituationerna. Så länge ett barn störs av försenad motorik störs 

inlärningsförmågan. 

 

I Ericssons (2003) studie framkommer det att barn med motoriska brister kan få problem med 

läs- och skrivinlärningen senare i skolan. Men med hjälp av fysisk aktivitet och extra motorisk 

träning i förskolan och skolan kan detta förebyggas. I studien lyfts att motoriska brister inte 

går över av sig själv och att två idrott/ rörelsestunder i veckan inte är tillräckligt för att 

stimulera dessa barns motoriska utveckling. Detta bekräftar att utan någon form av återgärd 

kommer många barn med motoriska brister ha kvar dessa långt upp i åldrarna. 

Specialundervisning i motorik borde vara en självklarhet för alla de barn som behöver det, 

helst innan de ställer till för stora problem för dem säger Ericsson (2003). Motoriska 

observationer vid skolstart ger möjlighet att tidigt fånga upp och se barn i behov av stöd och 

extra motorisk träning.              

 
2.5 Vikten av fysisk aktivitet och rörelse för barns utveckling 

I Löndals (2010) studie framkommer betydelsen av barns kroppsliga lek och rörelse i den fria 

leken. Genom den kroppsliga leken lär sig barnen förstå miljön, samt att barnen genom den 

kroppsliga leken lär sig olika rörelsemönster. Även om det för barnen enbart är lek och rörelse 

är detta en viktig del i deras fortsatta utveckling, så det är av stor vikt att låta barnen få tid till 

den fria leken. Spontat söker barnen i den kroppsliga leken efter samspel med både sin 

omgivning samt sina kamrater. Dessa samspel menar Löndal (2010) leder till en bättre 

förståelse för sin omgivning och barnen känner sig trygga. För de barn som hamnar utanför 



10 
 

dessa samspel med kamraterna kan oftare känna en otrygghet och sämre trivsel. Det är därför 

av stor vikt att pedagogerna finns och kan stötta även under en fria leken.      

 

 Sheridan (2007) betonar att förskolan har en viktig roll när det gäller att grundlägga positiva 

attityder till rörelse för barn. Barn som växer behöver röra sig för att utvecklas motoriskt. 

Många barn börjar i förskolan redan vid ett års ålder, och under just denna period i livet är de 

inne i intensiva utvecklingsfaser där de bland annat försöker bemästra och stärka sin 

motoriska kompetens. Det är därför av stor vikt att förskolan bidrar till att småbarn utmanas 

till fysiskrörelse. Om barn tidigt får rika erfarenheter till rörelse så ökas deras tillförsikt att 

använda kroppen för att utforska omvärlden. Utforskandet bidrar också till att barnen 

successivt lär sig att använda sin kropp på allt mer funktionella och kompetenta sätt. 

Sheridan(2007) nämner även i sin artikel att lärarna har nyckelrollen till att skapa 

förutsättningar för att barn i förskolan ska kunna röra sig och känna rörelseglädje. Hon 

nämner även vikten av lärarnas attityd, och hur den påverkar hur förskolan arbetar med 

rörelseglädjen som en del i verksamheten. Det handlar om att vara delaktig i det som barnen 

gör och uppmärksamma det som barnen intresseras av. Att tillsammans med kollegor studera, 

diskutera och reflektera kring barnens möjligheter till rörelse på den egna verksamheten, och 

hur vi kan få ut det bästa av den miljö och utrymmena vi har. 
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3. Teoretiskt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet som har legat till grund för att bearbeta och analysera studiens data 

och resultat har utgångspunkt i Grinberg och Jagtöiens (2000) beskrivning av 

dialogpedagogiken. 

Den bärande synen på uppfostran i dialogpedagogiken fokuserar på jämlikhet, samarbete, 

samtal och enighet mellan lärare och elev. Det skall vara ett subjekt-subjekt-förhållande, ett 

jag-du förhållande. Både barnet och den vuxne är aktiva i förhållande till ett gemensamt 

objekt.  

Målet med uppfostran och undervisning inom dialogpedagogiken är en allsidig 

personlighetsutveckling kombinerad med förståelse av samhälleliga förhållanden. Därför 

måste den vuxne inom dialogpedagogiken förhålla sig till barnet på två plan: det individuella 

och det miljömässiga. För att samspelet individ-individ och individ-miljö skall få gynnsamma 

utvecklingsvillkor ställs det stora krav på den kommunikativa handlingsförmågan. Den icke-

verbala kommunikationen genom mimik, gester, och kroppsspråk är en viktig del av vår 

kommunikativa skicklighet. 

Det som mest karakteriserar synen på utvecklingen inom dialogpedagogiken är uppfattningen 

att det pågår en ömsesidig påverkan mellan barnet fysiologiska och psykiska strukturer och de 

yttre faktorerna som miljön. Denna ömsesidiga påverkan mellan inre och yttre faktorer är 

beroende av barnets egen aktivitet. Man kan på detta sätt säga att barnet bidrar till sin egen 

utveckling genom att handla aktivt. På samma gång beror utvecklingen på de inre 

motsättningarna hos barnet, motsättningar som uppstår utifrån barnets tankar, hållningar och 

känslor.  

När pedagoger inom dialogpedagogiken skall planera fysiska aktiviteter är målet ett resultat 

av både lärarens och barnens önskemål. Målet med aktiviteten kan variera från klass till klass 

och från plats till plats. Innehållet i aktiviteterna präglas av olika teman som kan gå tvärs över 

ämnesgränserna. Innehållet präglas också av att läraren vill utveckla samarbets- och 

samspelsförmågan mellan barn- barn men även mellan barn-vuxen. Läraren skiftar även gärna 

mellan olika sätt att leda aktiviteterna och undervisningsmetod bestäms utefter hur situationen 

ser ut (Grindberg & Jagtöien, 2000).  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger på förskolan upplever barnens 

motorik. För att undersöka detta valdes kvalitativa intervjuer som metod. Med denna metod 

kunde man få en djupare diskussion och på detta sätt få en bättre förståelse för pedagogernas 

olika erfarenheter. Genom det personliga mötet, och genom samtal kunde man få intressanta 

resultat om pedagogernas förhållningssätt, målsättning, planering, samt syn på barnen, något 

som kanske inte framkommit så tydligt i en enkätundersökning (Johansson & Svedner, 2010).  

Till skillnad mot en strukturerad intervju där frågorna är bestämda i förväg, kan frågorna i den 

kvalitativa intervjun variera från intervju till intervju beroende på hur den intervjuade svarar 

och vad denne tar upp. Syftet med denna metod är att få så uttömmande svar som möjligt från 

de som blir intervjuade (Johansson & Svedner, 2010).  

4.2 Urval 
De kvalitativa intervjuerna som gjordes i studien genomfördes med pedagoger som är 

verksamma i förskolan. Sex stycken kvinnliga pedagoger tillfrågades och tackade ja till att 

delta i studien. En pedagog kunde dessvärre inte delta så det blev fem stycken kvinnliga 

pedagoger som deltog i intervjustudien. De pedagoger som medverkat i studien har alla olika 

erfarenhet av yrket från 6-27 år. Valet av pedagoger har varit medvetet, då jag har varit 

intresserad av att se om det skiljer sig något mellan dem som arbetat i 27 år och de som 

arbetat i 6 år. Av de pedagoger som deltog i studien var tre stycken barnskötare och två 

stycken förskollärare. Pedagogerna som deltagit i intervjustudien kommer från två olika 

förskolor, den ena ligger på landsbygden medan den andra ligger centralt i en mindre stad. 

4.3 Procedur 
Efter att valet av undersökningsmetod till studien var klart kontaktades förskolechefer på de 

två förskolorna där studien skulle genomföras. Detta gjordes genom telefonsamtal. Efter att ha 

fått godkännande av cheferna att besöka förskolorna och de verksamma pedagogerna 

kontaktades även dessa genom telefonsamtal. Förskolan tillfrågades om studien skulle kunna 

genomföras där. Under detta samtal bestämdes även en tid för att komma och informera 

förskolan om studien. Under detta besök informerades pedagogerna om studiens syfte 

samtidigt som ett informationsbrev(se bilaga 1)lämnades ut. Pedagogerna fick även ta del av 

intervjuguiden (se bilaga 2). 

Alla intervjuer genomfördes på respektive pedagogs arbetsplats. Under intervjuerna användes 

en mobiltelefon för att spela in intervjuerna. Detta gjorde att ett större fokus kunde läggas på 

intervjusamtalet. Åtta basfrågor användes (se bilaga 2) som under intervjun ledde till flera 

följdfrågor. På detta sätt blev samtalet mer givande och det blev mer uttömmande svar på det 

som undersöktes (Trost, 2005). Pedagogerna som deltog i intervjustudien var tillmötesgående 

och hade alla ordnat så att vi kunde sitta avskilt under intervjuerna för att på detta sätt minska 

avbrott. Varje intervju tog mellan 30-45 min.  

4.4 Tillförlitlighet 
Trost (2005) förklarar att reliabilitet och validitet är två begrepp som beskriver om man 

verkligen mäter det som man avser att mäta samt hur tillförlitlig och noggrann mätningen är. 

Dessa två begrepp används främst när man gör kvantitativa studier. Trovärdigheten utgör ett 

av de största problemen med kvalitativa studier. Som forskare måste man visa de som läser 

arbetet eller tar del av forskningsresultatet att data och analyser är trovärdiga. Detta innebär 
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att man måste kunna visa eller göra trovärdigt att data är insamlad på sådant sätt att de är 

seriösa och relevanta för den aktuella problemställningen.  

I denna undersökning har man varit noga med att undersöka det som varit relevant för denna 

studie. Genom att ta del av vad tidigare forskning samt litteratur sa om motorik kunde man gå 

in i undersökningen med en förståelse för olika perspektiv på motorik. Detta gjorde även att 

relevanta frågor med koppling till frågeställningarna samt syftet kunde skrivas. Genom att ha 

en god förståelse för det som studien fokuserat på kunde även relevanta följfrågor ställas 

under intervjuernas gång. De som medverkade under studien har alla fått samma 

förutsättningar inför intervjuerna. De fick information om studien i god väg innan 

undersökningen påbörjades så att de i lugn och ro kunde titta på basfrågorna (se bilaga 2) 

innan intervjuerna genomfördes.        

4.5 Analys 
När alla intervjuerna var färdiga var det dags att sammanställa allt material som samlats in. 

Det första steget var att lyssna igenom alla intervjuerna och transkribera dem. Genom att ha 

spelat in samtalen underlättades transkriberingen och oväsentlig information kunde hoppas 

över. Under tiden som intervjuerna spelades upp skrevs minnesanteckningar och dessa 

renskrevs sedan till sammanfattningar på var och en av intervjuerna. Detta gjorde att all 

intervjudata hade samma struktur och det blev lättare att analysera. Denna metod har fördelen 

att man skär bort allt ointressant material som inte har med studien att göra. Visserligen 

innebär detta att man går miste om en del av sitt material men samtidigt har man kvar det på 

inspelningarna (Trost, 2005).  

När det sammanställda materialet var färdigt var det dags att börja analysera den data som 

kommit fram. Detta gjordes genom att koppla materialet till frågeställningarna samt syftet, 

genom att göra detta kunde olika mönster urskiljas i materialet. Dessa mönster 

sammanfattades sedan till olika teman i datamaterialet (Trost, 2005).   

4.6 Etiskt övervägande 
Ett examensarbete måste bygga på respekt för de människor som deltar i den, därför är det 

viktigt att se över de forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har tagit fram för 

forskning (Johansson & Svedner, 2010). Innan studien påbörjades lämnades ett 

informationsbrev (se bilaga 1) ut till alla som medverkade i intervjustudien.  I detta brev så 

beskrevs studiens syfte samt vilka forskningsetiska principer man tagit hänsyn till i 

undersökningen. Dessa var följande: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet, samt Nyttjandekravet. Dessa beskrivs tydligare nedan. 

4.5.1 Informationskravet 
Som forskare skall man här informera de deltagande i undersökningen om vad det är som 

skall undersökas, samt hur deras medverkan i undersökningen behandlas. Det skall även 

nämnas vilka villkor som gäller för studiens deltagare. Informationen skall omfatta alla de 

inslag i undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta 

(Vetenskapsrådet, 2002). I brevet som lämnats ut innan studien påbörjats nämndes det vad det 

var som skulle undersökas, samt hur deras medverkan skulle behandlas.  

4.5.2 Samtyckeskravet 
Detta innebär att man som forskaren skall inhämta deltagarnas samtycke innan 

undersökningen börjar, samt att deltagarna skall informeras om att de på egen hand 

bestämmer i vilken utsträckning de vill delta. Deltagarna skall även få information om att utan 

negativa följder få avbryta sin medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Innan 
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studien påbörjades samlades alla deltagarnas samtycke in. Detta gjordes genom telefonsamtal 

och personliga möten.     

4.5.3 Konfidentialitetskravet 
Genom att ge deltagarna i undersökningen information om konfidentalitetskravet får de 

upplysning om hur deras personliga data och material kommer att förvaras. Material som kan 

spåras tillbaka till någon av de deltagande skall alltid förvaras på ett sätt som enbart forskaren 

har tillgång till. Deltagarna skall alltid informeras om hur deras anonymitet garanteras 

(Vetenskapsrådet, 2002). I brevet som lämnades ut nämndes det hur allt insamlat material och 

personlig data skulle förvaras samt vilka som skulle ha tillgång till resultatet. 

4.5.4 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att all insamlad information enbart är till för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie är till för forskningsändamål och insamlad information 

kommer enbart att användas till denna studies undersökning. Detta informerades deltagarna 

om vid informationssamtalet innan studien startade.   
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5. Resultat 

I detta kapitel presenterars resultatet av intervjustudien. Resultatet har sammanställts utifrån 

de mönster som kunde urskiljas under analysen. Utifrån detta mönster har resultatet sätts ihop 

i olika teman: Motoriken- en viktig del i barns utveckling, motoriken och det sociala ”hänger 

tätt ihop”, motoriken och lärandet ”går hand i hand”, arbetet med motoriken i förskolan.  

5.1 Motoriken en viktig del i barns utveckling 
Ett återkommande tema som nämndes under alla intervjuerna när vi pratade om motoriken i 

förskolan var hur viktig motoriken är för barns fortsatta utveckling. 

Pedagogerna upplevde att motoriken ligger till grund för barns utveckling, utan den är det 

svårt att exempelvis hoppa, springa, gå, klättra och skriva. Genom att låta barnen röra på sig 

mycket och låta dem utöva motoriken på olika sätt i en utmanande miljö utvecklas barnen så 

att de kan lära sig andra saker. En pedagog sa: ” Barn måste få röra på sig för att lära sig sitta 

still”. Några av pedagogerna nämnde även att de upplevde att grovmotoriken låg av främsta 

vikt som i sin tur utvecklades till att bli finmotorik.   

En pedagog nämnde att man ofta kan se att dessa delar hänger ihop:  

Man kan se de barn som inte kan krypa de kan senare få problem med att hålla en penna eller 

att sitta still, all motorik hänger ihop de är beroende av varandra.  

En annan pedagog nämnde samma problem och har sig själv att se tillbaka på när det gäller 

detta. Hon kröp aldrig när hon var liten vilket gjorde att hon hade reflexer kvar i nacken som i 

sin tur gjorde att hon hade svårt med att skriva och läsa i senare ålder.  

Pedagogerna var enade om att motoriken är av stor betydelse då den är med i det mesta som 

vi gör. Att arbeta med motoriken är viktigt för att utvecklas, både den grovmotoriska med att 

utveckla det kroppsliga och kroppsuppfattningen samt den finmotoriska med tillexempel 

pennfattningen.  

5.2 Motoriken och det sociala ”hänger tätt ihop” 
När vi diskuterade motoriken och det sociala samspelet var det ett begrepp som återkom bland 

flera av pedagogerna, detta var att motoriken och det sociala ”hänger tätt ihop”. Pedagogerna 

upplevde att motoriken har betydelse för barns lekar. Barn springer, hoppar, klättrar, ritar och, 

barnen tar gärna efter varandra och klarar man inte samma sak som vännerna kan självkänslan 

lätt dala. Detta kan sedan leda till att barnet hamnar utanför. 

En pedagog förklarade detta på följande sätt: 

Känner man att man klarar av eller inte påverkar detta självkänslan. Har man ingen bra 

själkänsla i de motoriska övningarna så vill man ju inte vara med kompisarna heller.  

Pedagogerna lyfte även vikten av att vara med och stötta, utmana och uppmuntra, men ibland 

även hejda de barnen som tar på sig för stora utmaningar. En pedagog tog även upp vikten av 

att motoriken förstärker samspelet mellan dem som ännu inte har talet och detta gör barnen 

genom sitt kroppsspråk.   

Två pedagoger tog under intervjuerna upp att motoriken självklart påverkar det sociala 

samspelet men att bristande motorik sällan ses som ett problem bland barnen. En av 

pedagogerna sa: 

 Barnen tar det naturligt och hjälper gärna varandra, men är det så att problem eller någon 

fundering uppstår så är det viktigt att vi som pedagoger finns där och stöttar och förklarar. 
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 Alla pedagogerna tog upp vikten av att man som pedagog skall finnas med och stötta och 

uppmuntra. Vidare nämnde de även hur viktigt det är att barnen hjälper och uppmuntrar 

varandra under de olika aktiviteterna för att på detta sätt få med alla barnen i de olika sociala 

samspelen.   

5.3 Motoriken och lärandet ”går hand i hand”  
Pedagogerna var överens om att motoriken är en viktig del i barns lärande. De nämnde att allt 

hänger ihop, motoriken och det sociala samspelet samt motoriken och lärandet. Några av 

pedagogerna sa att motoriken och lärandet ”går hand i hand”. 

 En av pedagogerna lyfte fram just hur viktigt det är att arbeta med motoriken med barnen då 

barnen lär sig mycket genom sina kroppar. Pedagogen nämnde att barnen lär sig bättre genom 

att lära sig genom kroppen och att det ”fastnar” på ett annat sätt.  Detta förklarade hon på 

följande sätt: ”Uppleva saker genom kroppen kan förstärka det som de lär sig”. 

När pedagogerna pratade om motoriken och barns lärande så uttryckte alla pedagogerna hur 

viktigt det är att barnen får röra på sig mycket för att utveckla motoriken. Flera av 

pedagogerna ansåg att det är viktigt att den motoriska utvecklingen fick ha sin gång och att 

det är viktigt att barnen går igenom de olika stadierna så som att krypa, klättra, sitta, gå. 

Pedagogerna lyfte även hur viktigt det är att barnen får gå igenom och lära sig de olika 

stadierna innan man kan kräva att barnen skall lära sig något nytt. En av pedagogerna 

förklarade detta på följande sätt: ”Det är A och O, fungerar inte det ena fungerar inte det 

andra”.  

Pedagogerna nämnde även vikten av att barnen måste röra på sig för att få in alla rörelser, för 

får man inte dessa kan reflexer sitta kvar som senare kan bidra till svårigheter. En av 

pedagogerna sa att man kan se de barn som sitter mycket stilla och som inte gillar att röra på 

sig så mycket, de kan senare i livet ha svårare för att sitta still och som i sin tur kan leda till 

koncentrationssvårigheter.  

Pedagogerna menade att det är viktigt att uppmuntra de barn som sitter mycket stilla, men att 

det också är viktigt att utmana alla barn i deras motoriska utveckling. Det är viktigt att 

uppmuntra barn till fysisk aktivitet genom det som de tycker är roligt. Detta kan man göra 

genom att locka barnen genom deras olika intressen. Pedagogerna upplevde att det är viktigt 

att uppmuntra och utmana alla barn för den motoriska utvecklingen.         

5.4 Arbetet med motoriken i förskolan 
 Pedagogerna nämnde gymnastiken och skogen som de främsta aktiviteterna som man 

arbetade med för att främja den motoriska utvecklingen. Några av pedagogerna nämnde att de 

arbetade i olika temagrupper som gymnastik, skogen och ateljén där man i alla grupperna 

tränade motorik på olika sätt, både grovmotoriskt samt finmotoriskt. Pedagogerna menade att 

genom dessa aktiviteter går det att träna motoriken på många olika sätt både grovmotoriskt 

genom att hoppa, springa, klättra och finmotoriskt genom att plocka saker som insekter, 

stenar, pinnar, och även genom att plantera blommor, och frön. Vidare framkom det i 

intervjuerna att miljön i förskolan är viktig för den motoriska utvecklingen. En bra och 

utmanande miljö utomhus där barnen kan cykla, klättra, gunga. Och också en utmanande 

inomhusmiljö med exempelvis målarrum, rörelserum och byggrum.   

Pedagogerna tog även upp att de arbetar både medvetet och omedvetet med motorik. När de 

går till skogen eller gymnastiken så gör de detta för att det främjar barns motoriska utveckling 

och detta är pedagogerna medvetna om när de går dit. Men när barnen sitter i exempelvis 

målarrummet var de inte lika medvetna om att även det främjar barns motoriska utveckling. 



17 
 

Pedagogerna nämnde att de har motoriken i bakhuvudet men att man inte tänker lika medvetet 

på den i målarrummet som man gör när det gäller gymnastiken eller skogen.  

En av pedagogerna nämnde att förr så gick man mycket mer ut och gick, man tog mycket 

promenader utöver att gå till skogen eller gymnastiken. Dessa ”spontana” promenader har 

med åren tyvärr blivit färre tillföljd av att man i förskolan fått så stora barngrupper och 

mycket dokumentation. Nu mera gör man det som man planerat så som gymnastik och skogen 

men inte så mycket spontat. Barnen får samma vardagliga utmaning men inte så mycket ny.   

En annan pedagog nämnde när vi pratade om hur pedagogerna arbetar med motoriken i 

förskolan, att hon har det med sig i alla samlingar som hon har tillsammans med barnen. Hon 

har i sin planering med att alla barnen skall röra sig en stund, sedan sitta still en stund, sedan 

röra sig en stund till, genom att arbeta på detta sätt under hela samlingen kunde man få bättre 

uppmärksamhet ansåg hon. Pedagogen sa;  

Allt detta sker under planerad verksamhet, så det är inget ”lösspring”, planerar man samlingen 

såhär får man full uppmärksamhet under den lilla stunden.  

5.5 Resultatsammanfattning 
De intervjuade pedagogerna hade alla olika erfarenheter och upplevelser av barns motorik. 

Men gemensamt så nämnde pedagogerna att motoriken är mycket viktig för barns utveckling. 

God motorik ligger till grund för barns utveckling och utan den är det svårt att gå, springa, rita 

och så vidare. Genom mycket rörelse och att träna motoriken på olika sätt i en utmanande 

miljö utvecklas barnen så att de kan lära sig nya saker. Pedagogerna menade även att 

motoriken är viktig för det sociala samspelet och lärandet.   

Pedagogerna upplevde att motoriken har betydelse för barns lekar, barnen springer, hoppar, 

klättrar, målar med mera och att barn gärna tar efter varandra. Klarar man inte att göra det 

som kamraten klarar kan det resultera i en sämre självkänsla och det kan också få till följd att 

barnet hamna utanför. Pedagogerna lyfter här att det är viktigt att man finns med och stöttar 

och uppmuntrar men även utmanar barnen. De menar också att det är viktigt att uppmuntra 

barnen till att stötta och uppmuntra varandra.   

Pedagogerna upplevde även att det är viktigt att den motoriska utvecklingen får ha sin gång 

och att barnen får gå igenom och lära sig de olika stadierna innan man kan kräva att barnen 

skall lära sig något nytt.  

Alla pedagogerna arbetade med motoriken på olika sätt, en del hade med sig den i den dagliga 

planeringen, andra fokuserade mer på det under gymnastiken och/eller i skogen. Men 

gemensamt för pedagogerna var att man ständigt jobbade med motoriken både medvetet 

genom att exempelvis gå till gymnastiken, skogen och omedvetet genom aktiviteter där 

motoriskträning inte är kärnan som exempelvis måla, plantera blommor och plocka insekter. 

Pedagogerna menade att motoriken är en viktig del i barns utveckling och därmed en viktig 

del att arbeta med i förskolan.    
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6. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger inom förskolan upplever barns 

motorik. 

För studiens tillförlitlighet kunde med fördel en pilotintervju ha genomförts. Hade en 

pilotintervju genomförts hade detta gjort att frågorna kunnat bearbetas mer ingående inför 

intervjuerna. Mer bearbetade frågor hade kanske gett mer uttömmande svar. 

Tillvägagångssättet gällande urval av pedagoger kunde också sett annorlunda ut om 

pedagoger från fler förskolor tillfrågats samt om genomförandet av studien skett på förskolor 

som inte var kända sedan innan. Detta hade gjort att studiens utfall hade sett annorlunda, 

eftersom andra pedagoger hade haft andra erfarenheter och upplevelser av begreppet motorik. 

I intervjustudien var det sex stycken pedagoger som tackade ja till att delta, men det var fem 

som deltog. Den sjätte pedagogen blev sjuk och kunde tyvärr inte genomföra sin intervju. 

Hade den sjätte pedagogen deltagit i intervjustudien kunde resultatet sett annorlunda ut. 

Resultatet i studien gäller enbart för dem som undersökts, man kan alltså inte generalisera 

detta resultat till att gälla alla pedagoger inom förskolan. Men genom det resultat som denna 

studie har fått fram man kan man säga att pedagogerna som deltagit har olika erfarenheter och 

upplevelser av barns motorik. Pedagogerna i studien ansåg att motoriken är en viktig del i 

barns utveckling, och att den har en viktig roll i det sociala samspelet samt lärandet.   

Att skriva minnesanteckningar och sedan sammanfatta det relevanta från de inspelade 

intervjuerna, underlättade bearbetningen av materialet. Att sammanfatta intervjuerna likadant 

underlättade i sin tur analysen. När sammanfattningarna var likvärdiga var det lättare att hitta 

återkommande mönster i analysen som gjorde det lättare att hitta återkommande teman. Det 

svåraste med bearbetningen av materialet var att gallra bort den information som var 

intressant men irrelevant för studiens syfte.                          

Resultatet av intervjustudien visade att pedagogerna hade olika erfarenheter och upplevelser 

av barns motorik. Gemensamt så nämnde pedagogerna vikten av motoriken för barns fortsatta 

utveckling. Pedagogerna ansåg att genom mycket rörelseaktivitet och att få träna motoriken 

på många olika sätt i en utmanande miljö utvecklas barnen till att lära sig nya saker. Jagtöien, 

Hansen och Annerstedt (2002) håller med om detta, de anser att barn gradvis tillägnar sig nya 

färdigheter som exempelvis krypa, gå, klättra, rita. Bakom dessa färdigheter ligger processer 

bundna till tillväxt och mognad i samspel med yttre miljöstimulerande erfarenheter och 

lärande.  

Pedagogerna nämnde även motorikens betydelse för barns lekar. Barn springer, hoppar, 

klättrar, målar med mera och barnen tar gärna efter varandra. Men klarar man inte samma 

saker som kamraterna kan man lätt förlora självkänslan och kanske hamna utanför. 

Pedagogerna menade därför att det är viktigt att pedagoger finns med och kan stötta och 

uppmuntra barnen under dessa situationer. De betonade också vikten av att uppmuntra barnen 

till att uppmuntra och stötta varandra. Jagtöien och Grindberg (2000) menar att kroppen kan 

ses som en inkörsport till barns lek. Att kunna behärska grundläggande fysiska färdigheter har 

stor betydelse för barns utveckling och förmåga att leka. När ett barn känner att det behärskar 

sin kropp och har tillit till sin rörelseförmåga blir leken mer tillgänglig. Men om barnet 

däremot känner osäkerhet och har bristande kroppsmedvetenhet bidrar detta till att begränsa 

barnets lekmöjligheter.  

Tidigare forskning har visat att barn kan hamna utanför leken för att de inte bemästrar samma 

färdigheter som kamraterna. Konsekvenserna för barn som inte har samma färdigheter som 

kamraterna kan bli att barnet får dålig självkänsla precis som pedagogerna nämnde och att 
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barnen förlorar den sociala träningen som är beroende av samspelet med andra barn. I takt 

med att självkänslan dalar kan även motivationen att försöka minska för barnet (Jagtöien, 

Hansen, Annerstedt, 2002; Alburg, 2007).  

Pedagogerna i undersökningen nämnde att det är viktigt att som pedagog finnas med och 

stötta och uppmuntra barnen i deras motoriska utveckling och även att uppmuntra barnen till 

mycket rörelse och fysisk aktivitet under sin tid på förskolan. Betydelsen av detta nämner 

även Ericsson (2003) och Löndal (2010) i sina studier. I Ericssons (2003) studie lyfter hon 

vikten av att pedagoger inom förskolan och skolan med hjälp av fysisk aktivitet och extra 

motorisk träning kan hjälpa till att förebygga motoriska brister. Hon nämner även att 

motoriska brister inte går över av sig själv och att två idrott-/ rörelsestunder i veckan inte är 

tillräckligt för att stimulera dessa barns motoriska utveckling. Löndal (2010) nämner i sin 

studie vikten av att låta barnen få mycket tid till den fria leken. I den fria leken söker sig gärna 

barn till den kroppsliga leken. Spontat söker barnen i den kroppsliga leken efter olika samspel 

både med sina kamrater men även med sin omgivning. Dessa samspel menar Löndal (2010) 

leder till en bättre förståelse för sin omgivning och att barnen känner sig trygga. Men för de 

barn som hamnar utanför dessa samspel med kamraterna kan oftare känna en otrygghet och 

sämre trivsel. Löndal (2010) anser därför att det är av stor vikt att man som pedagog även 

skall finnas tillgänglig under barns fria lek för att stötta och uppmuntra barnen till att delta i 

de olika samspelen. Funderar här på hur mycket pedagogerna på förskolorna finns med och 

stöttar upp under den fria leken? Uppmuntrar man barnen till att delta i de olika samspelen 

eller hur ser det egentligen ut?   

Både pedagogerna och författarna Jagtöien och Grindberg (2000) tycker det är viktigt att låta 

den motoriska utvecklingen ha sin gång, det är viktigt att barnen lär sig exempelvis krypa, gå, 

och sitta innan man kan kräva att de skall lära sig något nytt. Exempelvis måste barnet först 

lära sig att hålla en penna för att det skall kunna skriva bokstäver.  

Pedagogerna som deltog i intervjustudien arbetade med motoriken på olika sätt. Vissa 

arbetade med motoriken i den dagliga planeringen, andra fokuserade mer på motorisk träning 

under exempelvis skogsutflykter och gymnastiken. Oberoende på när man fokuserade på 

motoriken i förskolan så kvarstår att motoriken har en stor betydelse i arbetet på förskolan. 

Sheridan(2007) betonar detta också och menar att förskolan har en viktig roll när det gäller att 

grundlägga positiva attityder till rörelse för barn. Om barn tidigt får rika erfarenheter av 

rörelse ökar deras tilltro att använda kroppen för att utforska sin omvärld. 

Inom dialogpedagogiken som Grindberg och Jagtöien beskriver (2000) läggs stor vikt på 

samarbets- och samspelsförmågan mellan barn-barn och mellan barn- vuxen. 

Undersökningens resultat och tidigare forskning (Ericsson, 2003; Löndal, 2010) har visat 

vikten av att pedagoger finns med och stöttar, uppmuntrar och utmanar barnen i deras 

motoriska utveckling och i deras fysiska aktiviteter. Vidare också att barn uppmuntrar och 

stöttar varandra. Inom dialogpedagogiken som beskrivs av Grindberg och Jagtöien (2000) så 

nämns även miljön som en viktig del i barns utveckling. Pedagogerna i undersökningen ansåg 

att genom mycket rörelseaktivitet i en utmanande miljö utvecklas barnens motorik och de lär 

sig nya saker. Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) ansåg detsamma och nämner att barn 

gradvis tillägnar sig nya färdigheter och att det bakom detta ligger processer bundna till 

tillväxt och mognad i samspel med yttre miljöstimulerande erfarenheter. Att arbeta med barns 

motoriska utveckling inom dialogpedagogiken innebär att aktiviteterna och miljön är 

bestämda utifrån både pedagogernas och barnens önskemål. Aktiviteterna och miljön varierar 

från barngrupp till barngrupp och man möter barnen i deras individuella utveckling och utgår 

därifrån.       
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Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur pedagoger inom förskolan 

upplever barns motorik. Det som framkommit av denna studie är att pedagogerna hade 

mycket kunskaper, erfarenheter och upplevelser av begreppet motorik och att motoriken var 

en viktig del i förskolans arbete.  De menade att motoriken har en stor betydelse i barns 

sociala samspel och en viktig roll i barns lärande. Utan motoriken så är det svårt att utvecklas. 

Pedagogerna tar även upp vikten av att finnas med och stötta och uppmuntra barnen för att 

främja deras motoriska utveckling. Detta ligger i linje med tidigare forskning som menar att 

motoriken har stor betydelse för det sociala samspelet, lärandet och barns utveckling.  

Mot bakgrund av dialogpedagogiken skulle vidare forskning studera hur miljöns uppbyggnad 

skall se ut för att den skall utmana och ta till vara alla barns behov. Barngrupperna ändras ofta 

varje år, ändras även miljön på förskolan så ofta? Eller hur ofta sker detta?  

Pedagogernas erfarenheter och upplevelser av begreppet motorik har gett en bättre förståelse 

för motorikens betydelse i arbetet på förskolan. Att som pedagog inom förskolan ha kunskap 

om motorik är något som är viktigt, för att förskolan skall lägga grunden för det livslånga 

lärandet, och den motoriska utvecklingen är en viktig del av det. 

Det första man lärde sig, det lärde man sig när man skulle lära sig gå 

Det var sannerligen inte lätt 

Det är inget som kommer av sig själv 

(Sigmundsson & Pedersen, 2004. S, 11.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



21 
 

Referenslista 
 

Alburg, M. (2007) Stärka barns självkänsla genom rörelse. Lund: Studentlitteratur 

 

Ericsson, I. (2003) Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en 

interventionsstudie i skolår 1-3. Doktorsavhandling, Malmö högskola: Lärarutbildningen 

 

Ericsson, I. (2005) Rör dig - Lär dig motorik och inlärning.  

Stockholm: SISU Idrottsböcker 

 

Faskunger, J. (2008). Barns miljöer för fysisk aktivitet. Samhällsplanering för ökad fysisk 

aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Kalmar: Lenanders Grafiska AB. 

 

Grindberg, T, & Jagtöien, L, G. (2000) Barn i rörelse. Lund: Studentlitteratur 

 

Hammar, L & Johansson, I. (2008) Vist kan alla vara med! – i idrott, lek och spel. 

Örebro: Varsam 

 

Jagtöien, L, G, Hansen, K & Annerstedt, C. (2002) Motorik, lek och lärande. 

Göteborg: Multicare förlag AB 

 

Johansson, B, & Svedner P, O. (2010) Examensarbete i lärarutbildningen.  

Uppsala: Kunskapsföretaget 

 

Löndal, K. (2010) Revelations in bodily play-an study among children in an after-school 

programme. Doktorsavhandling, Norges idrottshögskola 

 

Sheridan, S.(2007) Att skapa förutsättningar till rörelse i förskolan. Lund: Studentlitteratur 

 

Sigmundsson, H, & Vorland Pedersen, A. (2004) Motorisk utveckling: nyare perspektiv på 

barns motorik. Lund: Studentlitteratur    

 

Skolverket (2010) Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev. Uppl.) Stockholm: Skolverket 

 

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet 

  

 

 
 

 



22 
 

Bilaga 1 
 

Hej! 
  
Mitt namn är Ulrika Lindahl, jag läser till förskolelärare på Karlstads universitet. Jag läser 

mitt sista år nu och för tillfället håller jag på att skriva mitt examensarbete.  

 

Jag har varit i kontakt med förskolechefen på er förskola och fått klartecken på att jag kan få 

komma och intervjua några av er pedagoger. Självklart är deltagandet i intervjuerna frivilligt. 

 
Här nedan har jag beskrivit lite kort hur intervjun kommer att gå tillväga, vilka skyldigheter 

jag har som intervjuare och vilka rättigheter du som blir intervjuad har. 
Intervjun tar mellan 30-60 min och det kommer att ställas frågor om hur du som pedagog 

upplever begreppet motorik. 

 
Jag vill att ni skall vara medvetna om att jag kommer att spela in samtalet med en telefon. 

Intervjun kommer sedan föras över till dator. Detta material kommer enbart jag ha tillgång 

till, så ingen obehörig kommer att kunna lyssna på vår intervju. Intervjumaterialet och all 

insamlad information kommer att behandlas konfidentiellt, det innebär att ingen förutom jag 

kommer att ha kännedom om intervjupersonernas och förskolans namn. 

 
Det sammanställda materialet kommer att läsas av min handledare, opponent och examinator 

och när arbetet blivit godkänt kommer det att publiceras som elektronisk källa på internet. 

Ingenting i det materialet kommer att kunna kopplas till intervjupersonens och förskolans 

namn. 
Det är frivilligt att delta i intervjun och det går när som helst att avbryta sitt deltagande. 

 
Mvh Ulrika Lindahl 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 

 
Motoriken i förskolan 

 
 Hur ser du på motoriken i förskolan? 

 Hur skulle du säga att den har betydelse för arbetet i förskolan? 

 Vad gör ni för att främja barnens motorik i förskolan? 

 

Motoriken och det sociala 

 
 Hur ser du på motoriken och det sociala samspelet? 

 Hur skulle du säga att motoriken har betydelse i det sociala samspelet? 

 Vad kan ni på förskolan göra för att hjälpa barnen motoriskt i deras sociala samspel? 

  
Motoriken och lärandet 

 
 Hur ser du på motoriken och lärandet? 

 Hur skulle du säga att motoriken har betydelse i barns lärande? 

 

 

 


