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Abstrakt 

Med denna studie vill vi få en ökad förståelse för vilka förutsättningar det finns i förskolans 

fysiska miljö till att stimulera barns grovmotorik. Vi vill också få insikt i hur pedagoger 

förstår möjligheter och hinder i den fysiska miljön. I vårt arbete har vi tagit stöd av ett 

sociokulturellt perspektiv, då sampelet mellan pedagogernas förhållningssätt och den fysiska 

miljön är det centrala i arbetet med barns grovmotoriska utveckling. I undersökningen 

använde vi kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor, när vi intervjuade fyra pedagoger 

på en förskola. Genom observation med ett strukturerat observationsunderlag, undersökte vi 

hur förskolans fysiska miljö nyttjas. Utifrån resultat och analys kom vi fram till att inte enbart 

en anpassad fysisk miljö kan stimulera barns grovmotoriska utveckling, utan pedagogens 

förhållningssätt är lika betydelsefullt. Ett framtida forskningsområde kan vara att studera 

pedagogens förhållningssätt under observation, vad som verkligen sker under en längre tid i 

verksamheten.   

Nyckelord; förskola, motorik, motorisk stimulans, fysisk miljö 
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Förord   

Vi vill tacka pedagogerna som ställt upp på intervju och observation. Utan er medverkan hade 

undersökningen inte varit möjlig.  

Vi vill också tacka våra handledare, KG Hammarlund och Jens Lerbom, som gav oss sin 

värdefulla tid och feedback under arbetets gång.  

Ett speciellt tack till våra familjer som har varit ett oerhört stort stöd under hela vår studietid 

och framförallt under denna process med examensarbetet. TACK! 

 

Halmstad, januari 2014. 

Helena Johansson och Nathalie Parstedt 
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Inledning 

Forskning visar tydligt att miljön har stor betydelse för barns inlärning och fysiska aktivitet, 

trots detta minskar utrymmet för rörelse i den fysiska miljön förklarar Fredrika Mårtensson 

(2013) i en tidskrift. De miljöer barnen vistas i på förskolor ska kunna komplettera varandra. 

Både inomhusmiljön och utomhusmiljön måste erbjuda nya möjligheter och utmana barnen 

efter deras förutsättningar. Pedagogens uppdrag blir att se till att miljön är stimulerande för 

barnen. I studien, Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer – en 

interventionsstudie i skolår 1-3, framhåller Ingegerd Ericsson (2003, s.1-13) att 

”Motorikobservationer visar att endast 43 % av eleverna vid skolstarten hade god motorik 

motsvarande vad som kan förväntas av 6-7 åringar.” När vi läste detta fick vi en tanke; Hur 

mycket arbetar man med motorik i förskolans fysiska miljö? Ger förskolors fysiska miljöer 

tillräckligt med möjligheter för barnen att utveckla motoriken? Det har fått oss att vilja 

undersöka och få förståelse för hur förskolors fysiska miljö har möjlighet att stimulera barns 

grovmotorik. 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) betonas vikten av att pedagogerna stimulerar 

och stödjer varje barn i aktiviteter, så att barnet tillägnar sig kunskap och kompetens. 

Pedagogerna ska se till varje barns behov och barnet ska få möjlighet att utveckla sin 

motoriska förmåga, koordinationsförmåga och sin kroppsuppfattning. Förskolans miljö ska 

vara trygg, utmanande och locka barnen till lek och aktivitet. Förskolans verksamhet ska 

utformas på sådant sätt att barnen kan utvecklas och lära i miljön. Barnen ska ha möjlighet till 

att vara kreativa, använda sin fantasi och ges möjlighet att kunna utgå från sina egna idéer i de 

olika miljöerna, såväl inom- som utomhus. Utomhus ska det finnas möjlighet för barnen att 

leka i både planlagd och naturlig miljö.  

Barns lek och rörelse har genomsyrat vår utbildning eftersom vi valde den inriktningen på 

lärarutbildningen. Vi har ett stort intresse för barns motoriska utveckling och har under 

utbildningens gång fått kunskap om hur betydelsefull den motoriska utvecklingen är. Under 

vår VFU (Verksamhetsförlagda Utbildning) har vi reflekterat över hur förskolors fysiska 

miljöer ser ut och hur den miljön kan stimulera barns motoriska utveckling, eftersom vi har 

uppmärksammat att förskolor kan se olika ut och att arbetet med motorik kan variera. Med 

våra förkunskaper genom lärarutbildningen och genomgång av tidigare forskning och 

litteratur har vi fått en förförståelse för området. Genom våra undersökningar får vi djupare 
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förståelse, för att få ett helhetsperspektiv på hur betydelsefull den fysiska inomhus- och 

utomhusmiljön är för barns grovmotoriska stimulans.  

Syfte  

Syftet med arbetet är att få förståelse och helhetssyn för hur den fysiska miljön möjliggör 

stimulans för barns grovmotorik. Syftet är också att få förståelse för hur pedagoger förstår 

möjligheter och hinder för grovmotorisk stimulans i förskolors fysiska miljö. 

Frågeställningar 

 

 Vilka förutsättningar finns i den undersökta förskolans fysiska miljö för barns 

grovmotoriska stimulans? 

 Till vilken grad har pedagogerna förståelse och kunskaper kring hur miljön kan utgöra 

ett hinder eller en förutsättning för barns grovmotoriska utveckling? 
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Teori 

Vår teoretiska utgångspunkt har varit att förutsättningarna för barns motoriska utveckling 

bestäms av fysisk miljö och pedagogernas arbete i samspel, i enlighet med vad som framhålls 

av bland andra Ericsson, Mårtensson, Grahn m.fl. Vi sätter det i förbindelse med vad 

forskarna framhåller till Vygotskijs teori om ett sociokulturellt perspektiv, hur lärande och 

utveckling sker i interaktion med varandra. 

 

I vårt arbete tar vi stöd i Vygotskijs sociokulturella perspektiv, där lärande och utveckling 

samspelar mellan människor och den fysiska miljön, vilket har stor betydelse för barns 

utveckling. Vårt arbete belyser hur pedagogerna förstår den fysiska miljöns betydelse för 

barns grovmotoriska utveckling och vilka förutsättningar som förskolans fysiska miljö 

erbjuder. Det här kopplar vi till det sociokulturella perspektivet där samspel mellan miljö och 

människor är en central del. Enligt Strandberg (2006, s.10-14) menar Vygotskij ”är 

människors aktiviteter alltid situerade” vilket i vår studie kan översättas att barn bäst lär sig i 

de miljöer som erbjuder motorisk stimulans. I förskolans verksamhet sker dagligen samspel 

mellan barn och pedagoger och detta samspel interagerar med förskolans fysiska miljö. Såsom 

Strandberg beskriver har den fysiska miljön och dess artefakter stor betydelse för barns 

utveckling, likaså människorna runt omkring barnet i dessa miljöer. Denna teoretiska 

utgångspunkt motiverar varför vi metodologiskt valt att utforma vår undersökning som en 

kombination av intervjuer, beskrivning och observation av den fysiska miljön. Det 

sociokulturella perspektivet i kombination med begreppen motorik, pedagogens kompetens 

och den fysiska miljön utgör vårt teoretiska analysverktyg för att tolka empirin.  

Tidigare forskning 

Forskare har intresserat sig för den pedagogiska miljön och dess betydelse för barns lärande 

och utveckling. I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som vi anser är relevant till 

vår egen undersökning. Detta forskningsmaterial är betydande då vi undersöker hur 

förskolans fysiska miljö ger möjlighet till motorisk stimulans. Denna presentation är inte en 

heltäckande redogörelse utan kan ses som en del av det forskningsmaterial som finns inom 

området. Vi presenterar även relevant litteratur om motorisk utveckling, pedagogens 

kompetens och förskolans fysiska miljö som är viktiga begrepp vi har utläst i litteraturen. De 

här begreppen är också betydelsefulla när vi ska tolka empirin i analysen.  

Ingegerd Ericsson (2003) visar med sin doktorsavhandling Motorik, koncentrationsförmåga 

och skolprestationer - en interventionsstudie i skolår 1-3, att barns motorik förbättras när man 

har ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Syftet med doktorsavhandlingen var 

”att ge ökad kunskap om relationer mellan barns motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer” (s.1) och att studera eventuella ”påverkanseffekter av utökad fysisk aktivitet 

och extra motorisk träning i skolan” (s.1). Tre hypoteser prövades i studien om huruvida 
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motorisk status, koncentrationsförmåga och skolprestationer förbättras med ökad fysisk 

aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Det studerades i två interventionsgrupper och i 

en jämförelsegrupp under tre års tid. Gällande motoriken visades i interventionsgrupperna 

positiva resultat och det tyder på att man bör öka barns dagliga fysiska aktiviteter. Ericsson 

framhäver i sin slutsats att förskole- och skolpersonal själva bör få uppleva rörelseglädje, för 

att kunna förmedla det till barn. 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) har i sin avhandling, Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande, studerat det material som finns i inomhusmiljön på förskolor, vilken 

betydelse miljön har för barn och vilka möjligheter och hinder den ger. I studien ingick sju 

svenska förskolor och fem engelska som i viss mån jämfördes. Nordin-Hultman menar på att 

det finns ett mönster för hur varje rum används och att inredningen i rummen ofta är anpassad 

efter den aktivitet man tänkt sig ska utföras i dessa. Genom sin studie fann Nordin-Hultman 

att svenska förskolor har sparsamt med lekmaterial inomhus förutom när det kommer till de 

grovmotoriska rörelserna. Där fann hon att det fanns material som involverade hela kroppen.   

Fredrika Mårtensson (2004) beskriver i sin studie, Landskapet i leken – En studie av 

utomhuslek på förskolegården, att kvalitén på förskolors utomhusmiljö kan se olika ut. 

Förskolans utomhusmiljö kan variera både på dess storlek och hur den är utformad, vilket ger 

olika förutsättningar för hur den kan användas. Syftet med studien var ”att få kunskap om den 

fysiska miljöns betydelse för barns utomhuslek inom mer avgränsade områden som 

förskolegårdar” (s. 25). Mårtensson menar på att barn anpassar sina rörelser utefter hur miljön 

runt omkring dem är uppbyggd. Barnen blir mer passiva i miljöer där ytan är begränsad och 

de vilda lekarna blir då färre. Studien visar att förskolor som har öppna ytor med jämn och 

ojämn mark, som exempelvis kullar, springer barnen och de kan mer fritt bestämma vad de 

ska göra. Material som exempelvis rutschkanan bestämmer mer specifikt vad barnen kan 

göra. Mårtensson beskriver att det bör finnas möjlighet för barnen att utöva båda delarna. När 

en förskola byggs upp är det viktigt att tänka på vad det är som gör den här miljön intressant 

och vilka möjligheter barnen har att utforska den. 

I Patrik Grahns (1997) studie, Ute på dagis, jämförs två förskolor. Författaren studerar barns 

lek, motoriska förmåga, koncentrationsförmåga och sjukfrånvaro. Grahn utgick från vilken 

utomhusmiljö förskolorna har och hur barnen vistas i den när de gjorde jämförelserna. 

Författaren förklarar i studien att barn lekte mer fritt i den förskolan som hade mer variation i 

sin utemiljö, såsom planlagd miljö och naturmiljö. Han kom också fram till att barnen på den 
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förskolan växlade mer mellan högt och lågt i tempo i sina lekar och barnens motorik var mer 

utvecklad på den förskolan än på den andra. Grahn kom fram till efter utförd studie, att det 

inte bara är pedagogiken som spelar roll i barns utveckling utan att miljön också har stor 

betydelse. Är miljön begränsad blir barnens lek inte lika fri som den blir i en miljö där det 

finns många möjligheter. Pedagogernas inställning till miljön påverkar också. Har de en 

positiv inställning till en varierad miljö för barnen och inser vikten av denna variation, bidrar 

även detta till en god motorisk utveckling hos barnen.  

Motorisk utveckling  

Sigmundsson och Pedersen (2004) beskriver olika teorier om motorisk utveckling och 

argumenterar om att motorisk utveckling är detsamma som motoriskt lärande. Med detta 

menas att man lär sig under tiden man utvecklas och det sker genom övning och erfarenhet. 

Den motoriska utvecklingen kan påskyndas om man stimulerar den regelbundet och i brist på 

stimulans kan den hämmas. Schmidt (1991; ref. i Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002) 

beskriver att motorisk utveckling kan definieras som ett motoriskt beteende som utvecklas 

över tid, medan motorisk inlärning är när man erfar eller tränar in vissa rörelser och detta gör 

att man får en förändring i sin förmåga att utföra rörelsen. 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) poängterar att fysisk aktivitet har betydelse för 

lärandet och det i sin tur har betydelse för ens utveckling. Barn utforskar med hjälp av rörelser 

för att lära känna sig själva, sin omgivning och sin egen plats i den. När barn använder sig av 

olika rörelser tränas inte bara barnets fysik och motorik, utan också det psykiska och sociala. 

De olika delarna hänger ihop och påverkar varandra. Ericsson (2005) framhåller, för att barns 

motorik ska utvecklas behövs varierande aktiviteter som utmanar. Motorisk utveckling pågår 

från fosterstadiet och genom hela livet. Barns motoriska utveckling följer ett visst mönster där 

det finns bestämda stadier/faser. Dessa stadier/faser är liknande för alla barn. 

Folkhälsoinstitutet (2001) menar att barn inte behöver utveckla de olika grundformerna i en 

bestämd ordning, medan Holle (1986) poängterar att de följer en viss ordning och att man 

övar en färdighet i taget. Men det är svårt att säga exakt när barn utvecklar de olika faserna, 

eftersom barn utvecklas olika snabbt menar Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002).  

Pedagogens kompetens  

Det är betydelsefullt att pedagogerna har kunskap om hur de olika motoriska färdigheterna 

förvärvas för att kunna planera verksamheten utefter det (Sigmundsson & Pedersen, 2004). I 

förskolan behöver barn få möjlighet till att använda hela kroppen genom att få rulla, springa, 
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krypa, åla, gunga, klättra, hoppa, snurra och balansera beskriver Ericsson (2005). För att 

kunna göra det behöver det också finnas utrymme och tid och pedagogerna måste ha kunskap 

om att barnen behöver utöva rörelser för att utveckla sin motorik (Bergström, 1991; ref. i 

Ericsson, 2005). Barn är i allmänhet väldigt aktiva och behöver inte motiveras till att röra sig. 

I den fria leken kan de vara längre aktiva än när det är planerad aktivitet av vuxna. Därför är 

det viktigt att pedagogerna utgår från barnens nyfikenhet och förutsättningar när de planerar 

aktiviteter för barnen (Folkhälsoinstitutet, 1996).  

Det är betydelsefullt att pedagogerna är medvetna i sitt förhållningssätt till barns lek och 

aktiviter. Detta för att barn ofta tar efter vad de vuxna gör menar Kragh-Müller (2012). 

Grindberg och Jagtøien (2000) påpekar att pedagogerna bör delta i barns aktiviteter och hålla 

sig aktiva till det. Författarna framhåller att pedagogerna genom lek kan motivera barnen att 

själva utöva olika motoriska färdigheter. Pedagogen bör utmana barnen på en lagom 

utmanande nivå i olika aktiviteter, i den mån att barnet vill fortsätta att utföra aktiviteten, 

vilket författarna menar kan vara en svår uppgift för pedagogerna i förskolan.   

Enligt Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2011) ska verksamheten anpassas så barnen kan variera 

sina aktiviteter och rörelser. Barnen ska även bli motiverade till att upprepa de rörelser de gör. 

Pedagogens roll blir att ge barnen möjligheter till variation och visa att de är engagerade. När 

man är ute på förskolan ska barnen inte bara leka fritt, utan pedagogerna ska finnas där och 

utmana dem till att våga utforska sin omgivning och sig själva.  

Förskolans fysiska miljö 

Miljön har stor betydelse och är det enda som pedagogerna aktivt kan inverka på i barns 

motoriska utveckling menar Sigmundsson och Pedersen (2004). Ericsson (2005) framhåller 

att pedagoger bör påverka hur den miljön barnen vistas i ser ut, eftersom miljön påverkar hur 

barns motorik utvecklas. För att utveckla motoriken ska det finnas möjligheter för dem att 

springa, klättra, hoppa, snurra, gunga, och balansera.  Däremot kan det vara svårt att göra 

inomhusmiljön stimulerande för barns motorik, utan att det blir bullrigt och barnen skadar sig. 

När miljön inbjuder barnen till att röra sig kan pedagogerna ibland hämma dem genom sina 

egna uppfattningar om vad man ska göra i miljön menar Osnes, Skaug och Eid Kaarby 

(2011). Den fysiska miljön har en stor betydelse, eftersom den berättar vad man får och inte 

får göra. Vi reflekterar inte alltid över det, utan det kan vara omedvetet upplyser Björklid 

(2005).  
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För att kunna möta barns olika behov behöver pedagogerna ha mod och våga förändra och 

utveckla förskolans miljö (Ellneby, 2011). I förskolans fysiska miljö är det viktigt att miljö 

utformas efter de verksamheter som är betydelsefulla för barnen och intresserar dem. Barn ska 

ha möjlighet att vistas i och använda alla utrymmen i förskolan och ska ha möjlighet att 

påverka vad rummen ska användas till (Pramling Samuelsson och Sheridan, 1999). Man ska 

se på inne- och utemiljön som en helhet. De aktiviteter man inte kan göra inomhus ska man 

kunna komplettera genom att göra dem ute menar Grindberg och Jagtøien (2000).  

Folkhälsoinstitutet (2001) menar på att den miljö som barnen vistas i, både inomhusmiljön 

och utomhusmiljön, måste utmana barnen efter deras förutsättningar. Pedagogens uppgift blir 

att se till att miljön och dess material är stimulerande för barnen. Pedagogerna har betydelse 

eftersom de måste ge barnen möjlighet till planerad och fri lek för att deras motorik ska 

utvecklas. Grindberg och Jagtøien (2000) menar på att rummen i inomhusmiljön på 

förskolorna kan ha begränsat utrymme och det kan vara svårt att utföra aktiviteter som kräver 

högt tempo. Det ska ändå finnas möjligheter till att utöva aktiviteter som fordrar lättare 

ansträngning. Inomhusmiljön kan vara mer lämplig till aktiviteter som klättra i ribbstol, hoppa 

på en hoppmadrass, att vara i sittande och stående ställning. När man möblerar förskolans 

inomhusmiljö bör man se till att det finns öppna golvytor, eftersom det inspirerar barn till att 

utöva olika motoriska rörelser. 

Barn behöver olika terränger, där det finns ojämn mark, små kullar och buskar där de kan 

springa fritt, gömma sig och rulla ner för kullarna. Det bör finnas möjlighet för barnen att 

kunna klättra antingen i träd eller i klätterställningar. En rutschkanna kan öka ett barns 

självförtroende att våga mera. Barn ska kunna ha möjlighet att öva på att hoppa och öva sin 

balans. Det kan göras med hjälp av hopphagar och balansräcken. Gungor är bra för barnen att 

lära sig gunga, men också för att öva på att sitta och stå på gungan. Ett alternativ till gungor är 

gungbräda, eftersom båda alternativen ger barnen möjlighet att öva sin balans. Det är viktigt 

att en lekplats är utformad på sådant sätt så att varje färdighet kan utövas och stimuleras 

(Holle, 1986). Barn i förskolor som har förutsättningar att komma ut i skogen har större 

möjligheter att öva motoriken, eftersom det i skogen finns naturligt ojämn mark, buskar, träd 

och stubbar (Ellneby, 2011).  
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Metod 

I detta avsnitt redogör vi för vårt metodval och diskuterar vilka för- och nackdelar metoden 

har. Vi beskriver även vilket urval vi har gjort och hur vi har samlat in datamaterialet. Vi 

redogör för undersökningens validitet och reliabilitet. Sist i detta avsnitt förklarar vi de etiska 

principer som undersökningen utgått ifrån. 

Metodval 

Vi har valt att använda en kvalitativ forskningsintervju som metod för att få svar på våra 

frågeställningar. I kvalitativa studier har man som utgångspunkt att få djupare förståelse för 

ett fenomen (Eliasson, 2010). Det här metodvalet var mest relevant för oss, eftersom vi ville 

få en djupare förståelse för hur pedagoger tänker kring förskolors fysiska miljö och barns 

grovmotoriska stimulans. I intervjuguiden använder vi oss av semistrukturerade frågor, vilket 

betyder att frågorna är öppna. Forskaren anpassar frågorna till vad informanten tar upp under 

intervjun och lyssnar av vad informanten svarar. Det här leder till att man inte behöver ta alla 

frågor i exakt ordningsföljd från intervjuguiden (Danielson, 2012). Fördelen med att använda 

sig av intervju som metod är att man kan vara flexibel och upptäcka delar som man vid enbart 

observation kan missa. Nackdelen med intervju är att processen från förberedelse till 

bearbetning kan ta väldigt lång tid. En nackdel är också att vi kan påverka dem vi intervjuar, 

våra uppfattningar kan speglas i svaren (Bjørndal, 2005).  

 

Vi har även valt att göra en observation för att undersöka hur miljön kan nyttjas till 

grovmotorisk stimulans. Bjørndal (2005) menar att observation betyder att man undersöker 

eller iakttar något. Fördelen med observation är att observatören uppmärksammar olika 

händelseförlopp av det den observerar. Nackdelen med observation är att de pedagoger som 

observeras kan påverkas i sina handlingar av observatören (Løkken & Søbstad, 1995). 

Observatören bör välja grad av struktur för sina observationer. För det första måste man välja 

fokus, vi har valt att fokusera på vilken fysisk miljö och vilket material som nyttjas av barnen. 

Vi har även inriktat vår observation på pedagogernas närvaro i den fysiska miljön. För det 

andra väljer man hur det ska registreras, vilket betyder hur strukturerade observationerna ska 

vara och hur de ska registreras. Vår observation är strukturerad eftersom vi har registrerat våra 

iakttagelser i ett i förväg utformat observationsunderlag med förutbestämda rubriker (se bilaga 

4). Metodtriangulering är en sorts metod som man kan använda för att få en mer heltäckande 

bild av det vi studerar. Genom att använda sig av kvalitativa intervjuer och observationer 

nyttjar man mer än ett sätt att studera ett fenomen, vilket kan ge en ökad noggrannhet (Løkken 

& Søbstad, 1995).  
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Urval 

Vi har valt att genomföra vår undersökning på en förskola med tre avdelningar. Vi fokuserade 

på en av avdelningarna, där 17 barn i åldrarna 1-3 år är inskrivna. På denna avdelning arbetar 

fyra pedagoger. Det var ett medvetet val att använda den här förskolan i undersökningen 

eftersom en av oss har utfört sin VFU på den utvalda förskolan. Förskolan ligger i en 

mellanstor stad, i ett område som gränsar till natur och öppna vyer. Valet av antalet pedagoger 

utgjordes efter Kvale och Brinkmanns (2009) förklaring, att om antalet intervjupersoner 

tenderar att vara för stort kan det vara svårt att göra djupare tolkningar av det insamlade 

datamaterialet. Därför valde vi att intervjua fyra pedagoger för att få en djupare förståelse när 

vi tolkar materialet. Till en början var syftet att intervjua de fyra pedagogerna från den utvalda 

avdelningen, men på grund av sjukdom av två pedagoger tillkom det två pedagoger från 

förskolans övriga avdelningarna. Alla fyra pedagoger har gett sitt godkännande att delta i 

intervjun, efter att ha fått ta del av informationsbladet (se bilaga 1) som vi i förväg har skickat 

ut till förskolan. Vid observationsdagen observerade vi tre av fyra pedagoger på den utvalda 

avdelningen, den fjärde pedagogen var sjuk vid intervju och observation. Det är viktigt att 

poängtera att syftet med undersökningen inte är generaliserbart, eftersom det urval vi har gjort 

endast kan utföras på den utvalda förskolan, därför att förskolors miljöer kan se olika ut.  

Datainsamling 

Här följer en beskrivning hur vi har genomfört intervjuerna med pedagogerna på förskolan. 

Vi redogör också för hur vi har gått tillväga när vi har observerat nyttjandet av förskolans 

fysiska inomhus- och utomhusmiljö. Vi har även observerat förskolans fysiska miljö för att 

kunna göra en kort beskrivning hur den ser ut.  

Intervjuer 

Vi tog kontakt med en förskola via telefon och berättade att vi arbetade med vårt 

examensarbete och var i behov av att intervjua pedagoger, och observera barn och pedagoger 

för att kunna uppnå vårt syfte med undersökningen. Pedagogerna accepterade det och vi 

bestämde dag och tid som passade för intervju och observation. Efter den första 

telefonkontakten skickade vi även ut ett informationsbrev (se bilaga 1) via e-post, där vi 

förklarade vårt syfte med intervjun. Vi skickade också ut ett informationsbrev till 

föräldrarna/vårdnadshavarna, eftersom vi behövde deras medgivande att barnen blev 

observerade (se bilaga 3). Intervjuguiden skickades ut till pedagogerna dagen innan intervjun 

för att de skulle ha möjlighet att förbereda sig och inte känna osäkerhet inför intervjun. Vi 

besökte förskolan på förmiddagen och alla fyra intervjuer gjordes under samma dag.  
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Pedagogerna hade i förväg bestämt att de ville göra intervjuerna enskilt eftersom det var mest 

praktiskt för dem. Det passade oss bra eftersom vi upplevde att det var lättare att intervjua en i 

taget. En gruppintervju hade kunnat göra det svårt att urskilja vem som sade vad i det 

inspelade materialet. Intervjuerna genomfördes i ett rum som låg avskilt på förskolan. Vi satt 

ostört vilket var till vår fördel när vi spelade in intervjuerna. Vi hade i förväg berättat att 

intervjuerna skulle spelas in och det accepterade pedagogerna. Som inspelningsutrustning 

använde vi oss av våra privata mobiltelefoner. Vi spelade in intervjuerna båda två för att vara 

säkra på att materialet inte skulle gå förlorat. Intervjuerna tog mellan 10-16 minuter. Vi var 

båda två delaktiga vid varje intervju och vi hade i förväg bestämt att en av oss skulle ställa de 

ordinarie intervjufrågorna, men att vi båda fick ställa andrafrågor. Det gjorde vi för att en av 

oss är mer bekant med pedagogerna och att pedagogerna på så vis skulle känna sig mer trygga 

och vilja berätta mer utförligt i intervjuerna.  

Pilotintervju 

För att veta att våra teman och frågor i intervjuguiden var relevanta till vårt syfte och 

frågeställningar valde vi att göra en pilotintervju på två pedagoger i vår umgängeskrets innan 

vi genomförde intervjuerna på förskolan. Danielson (2012) beskriver detta som en 

provintervju som man gör för att veta ungefär hur lång tid intervjun tar och om de frågor man 

tänkt ställa är lämpliga eller om de behöver ändras. Genom att göra pilotintervjun uppfattade 

vi att frågorna fungerade bra och var användbara för vår undersökning. 

Observation av den fysiska miljöns nyttjande 

Vi har observerat nyttjandet av förskolans fysiska miljö och dess material under en dag. Vi 

observerade inte barnen och pedagoger som enskilda individer, för att det var inte dem vi vill 

studera, utan hur miljön nyttjades. När vi observerade i inomhusmiljön arbetade tre pedagoger 

med tio barn. När vi observerade i utomhusmiljön var alla förskolans barn och pedagoger ute 

på gården, men vi fokuserade på samma barn och pedagoger som vi observerat i 

inomhusmiljön. Vårt fokus har varit att undersöka förskolans fysiska miljö och vilka 

förutsättningar miljön har till att stimulera barns grovmotorik. Vi har registrerat observationen 

genom att vi följt vårt observationsunderlag (se bilaga 4). Vi har gjort ett medvetet val att 

välja ett tillfälle att observera på grund av begränsad tid för undersökningen, men vi är 

medvetna om att fler observationstillfällen hade gjort undersökningen mer tillförlitlig. 

Eftersom vi valde att informera om vårt syfte med undersökningen i god tid före intervjuerna 

var pedagogerna medvetna om vad vi skulle undersöka. Det kan finnas en viss problematik 
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med observation, att pedagogerna kan påverkas av att de i förväg är medvetna om syftet med 

undersökningen, men vi har inte sett tecken på det under observationstillfället.  

Beskrivning av förskolans fysiska miljö 

Vi har observerat förskolans inomhusmiljö och utomhusmiljö för att kunna göra en 

beskrivning av hur miljön är utformad. Vi har iakttagit vilka material som finns tillgängliga 

för grovmotrisk stimulans i de båda miljöerna. En av oss registrerade i ett 

beskrivningsunderlag (se bilaga 4) vad vi iakttog och en av oss tog bilder med en kamera. Vi 

valde att ta kort för att bilderna skulle kunna hjälpa oss att minnas om det var något vi missat 

att anteckna. Bilder kommer inte att användas i resultat och analysdelen för att förskolan inte 

ska kunna identifieras.  

Dataanalys  

Alla intervjuer spelades in och transkriberades. De fyra intervjuerna delade vi upp mellan oss 

för att transkribera lika många var. När transkriberingen var klar skickade vi tillbaka en 

sammanställning av intervjuerna via e-post till de pedagoger som medverkat, för att de skulle 

få läsa igenom och godkänna materialet. Bjørndal (2005) menar att det är viktigt för 

informanterna att känna till att forskaren också har tystnadsplikt vilket vi var noga med att 

meddela innan varje intervju. Det transkriberade materialet skrevs ut och vi sorterade frågor 

och svar utefter de teman vi använt oss av i intervjuerna, vilka är motorik, miljö och material. 

Direkt efter genomförd observation reflekterade vi över vad vi hade upplevt och skrev rent 

våra anteckningar. Vi skrev också rent anteckningarna från beskrivningen av den fysiska 

miljön. Efter att vi hade genomfört våra intervjuer användes det transkriberade materialet till 

att strukturera samman det material vi hade från observationerna och beskrivningen av miljön, 

för att kunna tolka och analysera. Vi klippte isär allt material från empirin för att kunna 

kategorisera det utifrån de begrepp som vi utläst genom tidigare forskning. De begrepp vi 

ansåg vara betydelsefulla var motorik, pedagogens kompetens och den fysiska miljön. Utifrån 

den här processen framkom det två olika huvudkategorier, materiella förutsättningar och icke 

materiella förutsättningar, som vi ansåg vara betydelsefulla att analysera utifrån vårt syfte 

med undersökningen. I kategorin materiella förutsättningar omfattar det den fysiska miljön 

och materialet. I kategorin icke materiella förutsättningar omfattar det pedagogisk kompetens, 

pedagogisk medvetenhet och barngruppen. Pedagogernas citat används för att stärka det vi 

tolkar i analysen och tidigare forskning knyts an för att få en djupare förståelse för helheten.   
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Validitet och reliabilitet  

Denscombe (2004) förklarar att validitet och reliabilitet är två begrepp som beskriver om man 

verkligen mäter det man avser att mäta och hur tillförlitlig och noggrann mätningen är. I vår 

undersökning har vi varit noga med att undersöka det som vi hade för avsikt att undersöka. Vi 

har i vår utbildning studerat barns lek och rörelse och läst litteratur om ämnet och genom det 

tillägnat oss förkunskaper och förförståelse för fenomenet vi undersöker. Vi gick in i denna 

undersökning med en förförståelse om vad motorik är, varför det är betydelsefullt att aktivt 

arbeta för att stimulera barns grovmotorik. Vi har detaljerat beskrivit hur upplägget för 

forskningsprocessen ser ut och dess genomförande. Därmed är vår undersökning relativt 

tillförlitlig. Vi har använt oss av flera insamlingstekniker, såsom intervju, observation och 

beskrivning av miljö, vilket ökar validiteten.  

 

Reliabiliteten för kvalitativa undersökningar utgörs av två punkter; kvalitén på utrustningen 

och kvalitén på forskaren (Mälardalens Högskola, 2003). Utrustningen vi använt vid 

intervjuerna har hög kvalité, då vi använt oss av våra mobiltelefoner där man tydligt hör vad 

som sägs av informanten och forskarna. Vid observationen har vi återkopplat till vårt syfte 

och frågeställningar när vi gjorde vårt observationsunderlag, vilket ger kvalité på 

observationsunderlaget. Kvalitén på forskaren, i detta fall vi som intervjuar, påverkas av 

vilken förförståelse vi har och vilken samhörighet man känner med informanten. Om 

mätningen skulle göras av en annan forskare, som inte har samma förförståelse eller 

samhörighet som vi har, hade det inte visats samma resultat även om mätinstrumenten som 

används vore de samma.  

 

Likaså gäller vid observationen, att om någon annan forskare gör mätningen blir resultatet 

inte lika, eftersom det är forskarens tolkning av det den ser som utgör resultatet. I 

observationen kan det som studeras uppfattas annorlunda eftersom verksamheten kan ändras 

vid olika tillfällen. Denscombe (2004) beskriver det som låg reliabilitet, eftersom resultatet 

kan variera om en annan forskare genomför undersökningen. En annan viktig aspekt vid 

reliabilitet är att se till forskarens erfarenhet av intervju och observation. Desto mer 

erfarenheter vi har, ju mer tillförlitlig blir resultatet av datainsamlingen. Reliabiliteten i vår 

undersökning är relativt låg eftersom vi har liten erfarenhet av intervju och observation, men 

den kan ha ökats lite med tanke på att vi gjorde en pilotintervju före intervjuerna med 

pedagogerna. Sammanfattningsvis ser vi att vår undersökning har relativt bra tillförlitlighet, 
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då vi använt flera mätinstrument som stärker vår validitet. Undersökningen har en relativt låg 

reliabilitet, då det kan vara svårt för en annan forskare, som inte har den förförståelsen, att 

göra om undersökningen och få liknande resultat.  

Etiska principer 

I vår undersökning har vi följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. 

Informationskravet syftar på att forskaren ska informera de som är berörda för 

undersökningen om vilket syfte undersökningen har. Forskaren ska också meddela vilka 

moment som hör till undersökningen och meddela att deltagandet är frivilligt och att 

undersökningen kan avbrytas om den intervjuade så vill. Forskaren ska meddela för de 

berörda att uppgifter som samlas in bara kommer att användas till undersökningen för att 

sedan raderas. Vi har genom ett informationsbrev (se bilaga 1) informerat pedagogerna om 

vilket syfte vi har med undersökningen och att deltagandet är frivilligt. I informationsbrevet 

står det också tydligt att pedagogerna har rätt att avstå eller avbryta intervjun om så önskas. 

Samtyckeskravet beskriver att de deltagande i studien har rätt att bestämma själva ifall de ska 

delta i undersökningen. Samtycke bör likaså inhämtas av föräldrar/vårdnadshavare om 

deltagarna är barn under 15 år. Deltagarna har också rätt att ge samtycke på vilka villkor och 

hur länge de ska delta i undersökningen. Om deltagarna väljer att avbryta ska det inte 

innebära något negativt för dem. Vi har inhämtat samtycke från samtliga pedagoger och 

föräldrar/vårdnadshavare som undersökningen avser att gälla för (se bilaga 2 och 3). 

Konfidentialitetskravet har ett nära samband med sekretess. Det innebär att samtliga uppgifter 

om deltagarna i undersökningen ska hanteras konfidentiellt. Utomstående ska inte ha 

möjlighet att kunna ta del av personuppgifter från medverkande i studien. I vår undersökning 

benämner vi pedagogerna med fiktiva namn och barn för barn/barnet/barnen för att bevara 

anonymiteten. Nyttjandekravet avser att alla uppgifter som samlas in endast får användas i 

forskning, alltså inte till utlåning för undersökningar som inte är vetenskapliga. Vårt 

empiriska material kommer endast att användas i denna forskningsstudie.  
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Resultat och analys 

Genom tolkning av tidigare forskning och empiri har vi kommit fram till huvudkategorier och 

underrubriker som vi analyserar i detta avsnitt för att få en helhetsbild av den fysiska miljöns 

förutsättning för grovmotorisk stimulans. Vi redogör först för beskrivning och observation av 

den fysiska inomhus- och utomhusmiljön. Därefter analyserar vi empirin från beskrivning, 

observation och intervjuer av pedagoger på den undersökta förskolan i de två 

huvudkategorierna. 

Syftet med undersökningen är att tolka och få förståelse för ett helhetsperspektiv, hur 

förskolans fysiska miljö stimulerar barns grovmotorik. För att komma fram till vårt syfte har 

vi använt oss av vår förförståelse för motorik och den fysiska miljön, när vi tolkat och 

analyserat det insamlade datamaterialet. Vi har gjort en beskrivning av den fysiska inomhus- 

och utomhusmiljön, hur den möjliggör barns grovmotoriska stimulans. Miljöns utformning 

och vilka material som finns för att stimulera grovmotoriken har vi fokuserat på under 

iakttagelsen. Vi har utgått från de grovmotoriska färdigheterna: rulla, krypa, åla, sitta, stå, gå, 

springa, hoppa, balansera, kasta, fånga, hänga, gunga, kana, dra, fösa, lyfta, bära och snurra, 

för att se om den fysiska miljön ger förutsättningar för det. När vi benämner inomhusmiljön 

menar vi förskolans lekhall och avdelningar och när vi benämner utomhusmiljön menar vi 

förskolans utegård. Vi har även observerat barn och pedagogers nyttjande av den fysiska 

miljön och vilket material de använder. Vi har observerat om det är någon speciell plats som 

lockar till sig barnen och om det finns pedagoger i den miljön där barnen vistas.  

Vi har också intervjuat fyra pedagoger om deras förståelse för möjligheter och hinder i den 

undersökta förskolans fysiska miljö, för grovmotorisk stimulans. Resultatet av det insamlade 

datamaterialet tolkar vi och bearbetar i samma avsnitt, för att få en helhetsförståelse som kan 

diskuteras i resultatdiskussionen. Citat används för att förstärka vår tolkning av vad 

pedagogerna uttryckt. Intervjuerna genomfördes med fyra pedagoger, vilka benämns med de 

fiktiva namnen Anna, Stina, Klara och Mona.  

Beskrivning av den fysiska inomhusmiljön och observation hur miljön nyttjas 

Avdelningen består av fem rum, varav två är lite större rum och tre är lite mindre rum. Mellan 

alla rum finns det dörrar. I de tre mindre rummen iakttog vi att det finns ett syfte med rummet, 

exempelvis målarrum, sagorum och temarum. De två större rummen används mer som 

sällskapsrum, vi benämner dessa rum för rum 1 och rum 2. Rum 1 är inrett med en soffa, en 

rutschkana, bokhyllor, matbord och stolar. Rum 2 är inrett med matbord, stolar, väggfasta 

hyllor, bokhylla och lekmatta på golvet. Båda rummen har fria golvytor. Utöver dessa 

material som vi har beskrivit finns det även lekmaterial som kan användas till grovmotorisk 
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stimulans. Bland annat lade vi märke till en hopphäst, en barnvagn, en ”djurstig” (bilder på 

djur som är klistrade på golvet) och en stor trälåda.  

I den fysiska inomhusmiljön finns det även en lekhall som är placerad i mitten av förskolan. 

Övriga avdelningar är placerade runt lekhallen, med varsin ingång till denna. Lekhallen är ett 

stort rum med fri golvyta och högt i tak. I lekhallen såg vi att det fanns ribbstolar, bänkar, 

gympamattor, tjockmatta, lodlinor, bord och stolar.  

Barnen vistades i de två större rummen under denna förmiddag. I rum 1 observerade vi fem 

barn som rörde sig i området runt rutschkanan. Barnen klättrade upp för trappan och åkte ner 

för rutschkanan. Barnen använde soffan, som var placerad bredvid rutschkanan, till att klättra 

upp i, sätta sig ner och sedan klättra ner igen. Ett av barnen använde en barnvagn till att 

springa runt med på de fria golvytorna. Trälådan användes till att leka en lek, med tre barn 

och en pedagog, där barnen klättrade i och ur lådan medan pedagogen sjöng en sång. I rum 2 

vistades fem barn på lekmattan tillsammans med en pedagog när de hade en samling. Efter 

samlingen fick barnen välja vad de ville leka med. Dörren mellan rum 1 och 2 öppnades och 

barnen var i rörelse i båda rummen och lekte med det ovannämnda materialet. Den tredje 

pedagogen var närvarande i rum 1 under hela observationen och gav stöttning där det 

behövdes. Under vår observationsdag nyttjades inte lekhallen av varken barn eller pedagoger.  

Beskrivning av den fysiska utomhusmiljön och observation hur miljön nyttjas 

Förskolans fysiska utomhusmiljö är ett inhägnat område runt hela förskolans byggnad och 

barn har möjlighet att använda sig av hela området. Miljön är lummig med många träd i olika 

storlekar och buskage blandat med stora kulliga gräsytor. Här finns gott om asfalterade gångar 

som är både plana och backiga, och det finns asfalterade gångar runt hela förskolan. På 

utegården finns det ett flertal gungor som är inhägnade. Det finns också ett antal ”gungdjur” i 

närheten av gungorna. Rutschkana och klätterställning är placerad i en stor sandlåda med 

träplankor runt om. I sandlådan där klätterställningen står finns det en trätrappa som leder ner 

till gräsplanen. Både på förskolans huvudbyggnad och på förrådet finns det väggfasta bänkar. 

Det finns olika bänkar placerade runt om i utomhusmiljön. I förrådet på förskolans gård finns 

det trehjulingar, balanscyklar, Bobby Car bilar, bollar, rockringar, bandyklubbor, skottkärror 

och övrigt lekmaterial såsom spannar, spadar osv.   

Vi observerade att barnen lekte gruppvis, parvis eller enskilt. En grupp med barn kröp, gick 

och sprang bland buskarna och även på de öppna gräsytorna. Den andra gruppen cyklade på 

trehjulingarna och balanscyklarna. Barnen cyklade runt förskolan och även uppför och nerför 



18 

 

de asfalterade gångarna. Några barn klättrade i klätterställningen och åkte rutschkana ner. Ett 

barn hade svårt att klättra upp för stegen till rutschkanan, det uppmärksammades av en 

pedagog som uppmuntrade barnet till att klättra upp för stegen. Vissa barn klättrade upp och 

ner på de väggfasta bänkarna. Ett barn använde trappan till att gå ner till den öppna 

gräsplanen. Samma barn sprang över gräsplanen till de andra barnen som lekte i buskarna. Ett 

barn använde sandlådan till att åla, rulla, krypa och sitta. Pedagogerna fanns i närheten av 

barnen, i ett centralt område, och höll uppsikt över dem.  

Sammanfattning av observation av de grovmotoriska rörelserna 

Genom observation i den fysiska miljön har vi uppmärksammat att flertalet av de 

grovmotoriska rörelserna användes av barnen. De rörelser vi inte har kunnat observera är 

kasta, fånga, hänga, gunga, snurra, balansera och dra. I den fysiska miljön såg vi möjligheter 

till att utöva alla de grovmotoriska rörelserna.  

 

Icke materiella förutsättningar  

Pedagogers definition av motorik och grovmotorik 

Första ämnet som berörs under intervjuerna handlar om motorik och hur pedagogerna 

definierar begreppet motorik. Anna definierar grovmotorik som stora rörelser, när man 

använder hela kroppen. Stina berättar att motorik är när man använder kroppen, grovmotorik 

är detsamma. Klara beskriver att motorik är rörelser. Det finns både fin- och grovmotorik. 

Grovmotorik är exempelvis springa, hoppa, krypa och klättra. Klara berättar att idag är 

grovmotoriken snäppet viktigare för barnen, eftersom de är mycket stillasittande. Mona 

beskriver motorik som rörelser, exempelvis gymnastik. Grovmotorik är lite större rörelser när 

man använder hela kroppen. 

Stora rörelser kan jag säga är grovmotorik, så som jag har lärt mig. […]att man 

använder hela kroppen. (Anna) 

Motorik är rörelse. […] det finns ju både fin- och grovmotorik. […] det lika viktig 

vilket som egentligen. Grovmotorik kanske egentligen snäppet viktigare för barn 

idag kan jag känna. Men för dom sitter nog rätt mycket ändå som det är. Men 

grovmotorik alltså det är egentligen det här springa, hoppa, men även krypa, 

klättra, allt. (Klara) 

Det är alltså lite större rörelser. När man använder hela kroppen. (Mona) 
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Genom intervjuerna framkom det att pedagogerna har liknande tankar om vad motorik är, att 

motorik är rörelser. När pedagogerna definierade grovmotorik beskrev de det som stora 

rörelser och att man använder hela kroppen. Sigmundsson och Pedersen (2004) menar att 

pedagogerna behöver ha kunskap om vad motorik är och hur de olika färdigheterna förvärvas. 

Vi tolkar att pedagogerna har möjlighet att arbeta med motorik eftersom deras uppfattningar 

är genomtänkta och att de har kunskap om vad motorik är. Vi kan därför konstatera att 

pedagogerna förstår begreppet motorik. 

Pedagogers betydelse för barns grovmotoriska utveckling  

Anna förklarar att pedagogerna har stor betydelse för barns grovmotoriska utveckling, 

eftersom de lockar barnen till att använda hela sin kropp. Stina ser att barnens grovmotorik 

kommer mycket av sig själv, men om de märker att barnen är mer stillasittande kan de utmana 

dem och pusha dem till att våga mer. Klara beskriver att pedagoger har stor betydelse för 

barns grovmotoriska utveckling och berättar även att man ska uppmuntra barnen till att röra 

sig. Mona beskriver att pedagoger har stor betydelse för barns motoriska utveckling. 

Det är ju alltid bra att man rör på sig mycket. Och vi försöker locka dem till att 

använda kroppen. Inte sitta med småsaker hela tiden. (Anna) 

Om vi märker att de är mer stillasittande så kan vi ju pusha på de, vi kan ju 

utmana dem till att våga mer. (Stina) 

”Att här sätter du den foten, och här sätter du den foten”. En del klättrar gärna 

upp, så tycker de att det kan va läskigt att klättra ner. Men då får man visa eller 

hålla i foten ”här har du en gren, här känner du den, här flyttar du dit nästa”. 

Utmana och hjälper dem.(Anna) 

 

Vi tolkar pedagogernas uppfattningar som att de vill vara aktiva och utmana barnen. 

Pedagogerna var eniga om att de har stor betydelse för barns grovmotoriska utveckling. De 

beskrev begrepp som pusha, locka och utmana barnen, vilket motiverar barnen till att våga 

mer. Skolverket (2010) betonar pedagogens betydelse för att stimulera och stödja varje barn i 

deras aktiviteter, att de tillägnar sig kunskap och kompetens. I en intervju berättar en pedagog 

hur de hjälper och utmanar barnen i olika aktiviteter. Genom vår observation 

uppmärksammade vi tillfällen när pedagogerna var närvarande i barnens grovmotoriska 

utveckling. Som exempelvis när en pedagog motiverade ett barn att öva på att klättra i, sitta 

och klättra ur en trälåda i samband med en sånglek.  



20 

 

Pedagogens förhållningssätt till att främja barns grovmotorik 

Anna berättar att barnen på förskolan gillar att röra på sig. Om de observerar att något barn 

behöver utmanas lite extra att våga använda material så finns pedagogen till hands. Stina 

förklarar att de uppmuntrar barnen till att använda materialet, exempelvis när barnen ska duka 

och klättra upp på stolarna och sätta sig. I utemiljön är pedagogerna delaktiga och uppmuntrar 

barnen om det behövs, till exempel när de klättrar upp på gungorna. Klara berättar att 

materialet uppmuntras till att användas av barnen, men pedagogen ser att barnen själva gärna 

använder det utan uppmuntran, exempelvis rutschkanan inne på avdelningen. Klara berättar 

vidare att pedagogerna finns där om barnen känner att de behöver hjälp. I utomhusmiljön 

uppmuntrar man barnen till att cykla, gunga och springa, barnen får göra det mesta. Mona 

förklarar att det är väldigt individuellt hur man uppmuntrar barnen till att använda materialet. 

Mona berättar också att de skulle kunna arbeta bättre med det, exempelvis vara med i barnens 

aktiviteter.  

Det är nog väldigt individuellt. Känner nog att vi kunde ha varit bättre på det. 

alltså vara mer aktiva i, alltså nu kanske vi inte kan sitta på en trehjuling. Jag 

tänker på när de små kommer på en trehjuling, att de inte alltid de orka dra runt, 

men alltså lite hjälpa dom, kanske med fötterna, så de känner känslan när man får 

fart på cykeln. Ibland kan det handla om, jag vet på vår gård lutar de lite utanför 

vårat. Att man sätter dem på rätt ställe så de får lite hjälp, ibland kan det vara de 

här lilla, de behöver känna att det rullar på, så får du en aha-upplevelse. Det är 

så här man gör. Vi skulle kunnat göra det mer, känner jag. Vara med när de tar ut 

bandygrejer, att nån vuxen är med i de där spelen eller fotboll, eller vad det nu 

är.(Mona) 

 

Vi tolkar det pedagogerna beskriver att det beror på vilket förhållningssätt man har. Enligt 

Skolverket (2010) ska pedagoger se till varje barns behov. Pedagogerna beskriver att antingen 

observerar de att barnen inte behöver utmanas, för de rör sig mycket själva eller ser 

pedagogerna att de behöver vara där och stödja barnen i aktiviteterna. När vi gjorde vår 

observation i inomhusmiljön såg vi att pedagogerna var delaktiga med barnen i aktiviteterna. I 

observationen i utomhusmiljön var pedagogerna närvarande i omgivningen runt barnen och 

vid ett tillfälle uppmuntrade en pedagog ett barn som var i behov av det. Ett exempel på det, 

var när vi uppmärksammade en pedagog uppmuntrade ett barn till att klättra uppför stegen till 

rutschkanan. Grindberg och Jagtøien (2000) menar att pedagogerna bör vara aktiva i barns 

aktiviteter och motivera barnen att själva utöva olika motoriska färdigheter i leken. Det är 

något som en av pedagogerna vi intervjuade är medveten om att de behöver bli bättre på, att 

vara delaktiga.  
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Planerad verksamhet för grovmotorisk stimulans 

Anna beskriver att de har planerade tillfällen till grovmotorik i lekhallen. Där får barnen gå 

balansgång, klättra i ribbstolar, hoppa i tjockmattan och klättra i lodlinor. De har också 

planerade lekar inomhus och utomhus. Stina berättar att de har planerad gymnastik en gång i 

veckan. Klara förklarar att de vanligtvis har gymnastik som planerad aktivitet för 

grovmotorisk stimulans. Men för tillfället kommer gymnastiken i andra hand eftersom det är 

inplanerat ett förskolemöte under samma dag och tidpunkt, som den planerade gymnastiken 

var på. Klara förtydligar att de försöker se till att de har gymnastik ändå. Mona förklarar att de 

har en lekhall på förskolan som används till gymnastik med det material som finns där. 

Tidigare var gymnastiken en planerad aktivitet, en dag varje vecka, men nu är det en mer 

spontan aktivitet efter hur verksamheten ser ut. Mona ser också att promenader är bra för 

motoriken, men det är något de inte tillämpar så ofta på grund av att det är hög närvaro i 

barngruppen.  

[…] vi har en fin lekhall också, men sen måste jag vara ärlig, men just nu 

använder inte vi den jättemycket. Det har gått i perioder lite efter vad vi har för 

tanke med verksamheten. Innan var det alltid så här att man hade en fast dag i 

veckan. Då var man alltid där ute och hade planerad gymnastik […] Men jag 

känner att vi har kommit ifrån lite det här med fast gympadag utan nu känner jag 

att när vi kommer ut i lekhallen, det är nog lika ofta men mer spontan gymnastik. 

Att vi drar ut tjockmattan, klättrar i repstegen, gör kullerbyttor, tunnlar, 

balansplattor, ja olika. […]man kan även få många grovmotoriska övningar 

genom att gå ut och gå med barnen, men det är tyvärr också något som inte blir 

så mycket längre för att vi har […] egentligen inte mer barn än vi brukar ha på 

vår avdelning, men vi har en väldigt hög närvaro. (Mona)  

 

Vi tolkar pedagogernas uppfattning om den planerade verksamheten, att på grund av 

personalbrist, hög närvaro på barnantalet och andra prioriteringar i verksamheten har 

förskolan inte lika mycket planerade tillfällen med gymnastik i lekhallen och promenader i 

närmiljön. Vi tolkar pedagogernas beskrivning, trots att det inte blir planerade 

gymnastiktillfällen i lika stor utsträckning som de önskar, upplever pedagogerna att det finns 

goda förutsättningar för grovmotorisk stimulans i förskolans lekhall. För att det ska vara en 

god miljö för barn, ska det finns möjligheter för dem att springa, klättra, hoppa, snurra, gunga 

och balansera menar Ericsson (2005). Genom iakttagelse fann vi både material och 

förutsättningar i miljön till att utöva grovmotoriska övningar. Nordin-Hultman (2004) 

beskriver i sin avhandling att det i förskolor i Sverige finns material inomhus som innefattar 

alla grovmotoriska rörelser. Under vår observationsdag nyttjades inte lekhallen och vi kan 
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därför inte uttala oss om den planerade verksamheten med gymnastik som pedagogerna 

beskriver under intervjuerna. Däremot observerade vi en samling inne på avdelningen, där 

barnen lekte en lek med en pedagog, där både finmotorik och grovmotorik stimulerades.  

Hinder för grovmotorisk stimulans i den fysiska utomhusmiljön  

Anna beskriver att i utomhusmiljön finns inga hinder när det gäller grovmotorik, mer än att 

den kan vara farlig. Anna förklarar även att man inte hinner se allt på den stora gården. Men 

som pedagog är det viktigt att vara delaktig med barnen i deras utelek, att utmana och hjälpa 

dem om det behövs berättar Anna. Stina ser inga hinder alls i utomhusmiljön. Klara ser det 

som ett hinder att man inte kan se alla barn samtidigt, men berättar att det är något man får 

jobba med. För de minsta barnen kan utegården med alla dess backar vara ett hinder eftersom 

de inte har så mycket motorik än. Mona berättar att ett hinder med utomhusmiljön kan vara att 

det är ont om resurser, då hinner man inte utmana barnen om det är få pedagoger. 

Ja, eftersom vi har så stor gård så har vi inte översyn precis över alla barn 

samtidigt. Samtidigt som vi får jobba med det. Det kan vara hinder för de allra 

minsta, som inte har så mycket motorik än, just det att här är backigt och kommer 

man på en cykel ner för backen så går det fort, men det är ju sånt som man 

tränar. (Klara) 

 

Vi tolkar utifrån pedagogernas svar att hindret i sig inte är den fysiska miljön, exempelvis att 

utegården är stor till ytan, utan hindret kan vara att det är för få pedagoger närvarande vid 

barnens lekar. Pedagogerna har därför mindre möjlighet att finnas där, för att stödja och 

utmana barnen. Under vår observation uppmärksammade vi det pedagogerna själva beskrev 

under intervjun, att de höll sig mer centrerade runt ett område och inte var utspridda över hela 

utegården med barnen. När man är ute på förskolgården ska barnen inte bara leka fritt, utan 

pedagogerna ska finnas där för barnen och utmana dem anser Osnes, Skaug och Eid Kaarby 

(2011). Författarna skriver vidare att pedagogerna ska ge barnen möjligheter till variation och 

visa att de är engagerade. Vi tolkar pedagogernas beskrivning, som att de generellt är 

medvetna om detta och de har förståelse för att det är något som behöver förbättras, att det är 

något de måste arbeta med.  

Hinder för grovmotorisk stimulans i den fysiska inomhusmiljön  

Anna beskriver att de inte ser hinder i inomhusmiljön, för att det som inte kan utmanas 

inomhus kan man istället göra utomhus. Stina ser inga hinder alls i inomhusmiljön. Klara 

berättar att hinder i inomhusmiljön kan vara en stor barngrupp, det kan bli stökigt och 
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högljutt. Exempelvis när barnen springer med barnvagnarna kan det bli högljutt och då kan 

pedagogen stoppa dem. Mona berättar att hinder för grovmotorisk stimulans kan vara 

pedagogerna, eftersom de kanske inte arbetar lika mycket med motorik. Men hinder kan också 

vara att det saknas resurser, för att ha tid att skapa en utmanande verksamhet.  

[…]det här att det inte ska vara så högt ljud, blir det springa, så blir det ofta högt 

ljud […] (Klara)  

Hinder skulle ju kunna vara vi pedagoger, inte att vi stoppar dom, men vi kanske 

inte jobbar så mycket motoriskt som vi har kunnat […] (Mona) 

 

Pedagogerna har skilda tankar om vad ett hinder i inomhusmiljön kan vara. Vi tolkar deras 

beskrivningar att det kan handla om förhållningssätt, brist på resurser, stor barngrupp och hur 

man ser på miljön. Genom iakttagelse av avdelningen upplever vi att inomhusmiljö inte är 

anpassad till de grovmotoriska rörelserna som kräver mycket utrymme, som exempelvis 

springa. Grindberg och Jagtøien (2000) menar på att förskolan kan ha begränsat utrymme i 

inomhusmiljön och det kan vara svårt att utföra aktiviteter som kräver högt tempo. Vid 

observationstillfället användes endast rum 1 och 2, vilket vi tolkar som att det är de rum som 

lockar barnen. De andra rummen hade mer ett syfte, som visade tydligt vad som skulle ske i 

rummet, som exempelvis målarrum och sagorum. Utifrån beskrivningen av den fysiska miljön 

tolkar vi det som att i rum 1 och 2 var det mer tillåtet att utöva de grovmotoriska rörelserna, 

eftersom där fanns fria ytor och material till det.  

Man behöver inte ha allt både inne och ute. Alltså vi är ute mycket och där har 

dem en utmaning. Vi har ju bra gård. (Anna) 

 

När pedagogerna berättar att de inte ser hinder i inomhusmiljön tolkar vi det som att de ser 

möjligheter i sin lekhall och sin utomhusmiljö som kompenserar det avdelningen inte kan 

erbjuda. Man ska se på inne- och utemiljön som en helhet. De aktiviteter man inte kan göra 

inomhus ska man kunna komplettera, genom att göra utomhus menar Grindberg och Jagtøien 

(2000). Det är något som Anna berättar i intervjun, om hur inomhusmiljön och utomhusmiljön 

uppväger varandra.  
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Materiella förutsättningar  

Möjlighet och material till grovmotorisk stimulans i den fysiska inomhusmiljön  

Anna beskriver att lekhallen är en möjlighet till grovmotorisk stimulans i inomhusmiljön. Inne 

på avdelningen kan exempelvis en hoppmatta stimulera barns grovmotorik. Men på grund av 

stor barngrupp blir det lätt stökigt när man gör stora rörelser och då används antingen lekhall 

eller utomhusmiljön till grovmotorik. Anna förklarar att barnen får rörelser på något sätt, även 

om det inte är på avdelningen. Stina beskriver att ett material till grovmotorisk stimulans i 

inomhusmiljön kan vara gympamaterial, såsom ribbstolar, bänkar till balansgång och 

balansbrädor. Det kan också vara stolar vid bordet och stege vid skötbordet. Klara beskriver 

att när man tänker på ett material för grovmotorik, handlar det ofta om material inom idrott 

och gymnastik. Det kan vara tunnlar, bänkar, upp- och nervända bänkar för balansgång och 

balansbrädor. Klara ser också en stol och en kojan som ett material. Ett material kan användas 

på flera olika sätt beroende på vad pedagogen tillåter. I inomhusmiljön ser Mona främst det 

material i lekhallen som utmanar till grovmotorisk stimulans, exempelvis tjocka mattor, tunna 

mattor, repstege, linor från taket, balansbrädor, tunnlar, fallskärm, bollar och rockringar. 

Mona ser även stolar, stegen till skötbordet, möblerna i ”hemvrån” som material där barnen 

kan klättra upp och ner. 

Jag värnar ju om vår lekhall, just för att ha den möjligheten. Är det jättedåligt, 

tråkigt väder, är man inte tillräckligt med personal så kan man ändå skicka nån, 

man kan ha ett öga, ett öra ut. (Anna) 

En stor möjlighet för oss är, vår lekhall, att vi har en stor öppen plats, där vi kan 

ha gymnastik eller rytmik eller vad vi nu vill ha där. (Mona) 

 

Utifrån pedagogernas svar tolkar vi att lekhallen är den miljö inomhus som pedagogerna 

uppfattar som mest stimulerande för barns grovmotorik, eftersom det är den miljön alla 

pedagoger benämner när de talar om möjligheter för grovmotorisk stimulans. Genom 

iakttagelse av förskolans inomhusmiljö ser vi goda möjligheter till grovmotorisk stimulans 

eftersom det finns en stor lekhall med gymnastikredskap, såsom ribbstolar och hoppmadrasser 

Grindberg & Jagtøien (2000) menar att aktiviteter med de här materialen är mer lämpliga att 

utöva i inomhusmiljön, där utrymmet är begränsat. Pedagogerna beskriver bord, stolar och 

stegen till skötbordet som motorisk stimulans inne på avdelningarna, men vi tolkar utifrån det 

de berättar, att lekhallen är det utrymme som ger störst möjlighet för dem att stimulera barns 

grovmotorik. Vi tolkar utifrån vår iakttagelse och pedagogernas uppfattningar att det finns 
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möjligheter, men att lekhallen inte nyttjas så mycket som den skulle kunna. Vi tolkar att 

förklaringen till att lekhallen inte används i den utsträckning den ger möjlighet till, är för att 

förskolan inte har planerade motorikpass för tillfället, utan rörelsepassen kommer mer 

spontant.  

Utöver iakttagelsen i lekhallen lade vi märke till mer material inne på avdelningarna som 

stimulerar till barns grovmotoriska utveckling, vilka inte framkom under intervjuerna. 

Exempelvis finns det soffor, ”hopphäst” och en ”djurstig”. Soffan kan användas till mycket 

mer än att sitta i, exempelvis klättra upp och ner. Med hopphästen övar barnen upp sin balans 

och kan hoppa och gunga med den. ”Djurstigen” är en ”stig” med bilder på olika djur 

klistrade på golvet. På denna ”stig” kan barnen hoppa i olika varianter, gå balansgång och 

krypa. Vi tolkar att när pedagogerna beskriver möjligheter i inomhusmiljön på avdelningen 

har de viss förståelse för vad materialet på avdelningen ger för grovmotorisk stimulans, 

jämfört med när de beskriver lekhallen. Vi tolkar att det handlar om en omedveten handling 

av pedagogerna, när man inte tänker över att olika material kan ha flera användningsområden 

och inte bara till ett syfte, exempelvis ”djurstigen”.  

Möjlighet och material till grovmotorisk stimulans i den fysiska utomhusmiljön  

Anna beskriver material till att utveckla barns grovmotorik i utomhusmiljön kan vara 

klätterträd, cyklar, pulkabacke och balanscyklar. Man kan påverka materialet till 

grovmotorisk utveckling om man kan se möjligheter. Stina ser fördelarna i utomhusmiljön 

som exempelvis stora gräsytor, backar upp och ner och träd. Klara berättar att när de är 

utomhus kan de välja att inte öppna förrådet, för att barnen bara ska använda gården som 

material. Exempelvis kan barnen leka med de egenhändigt gjorda kojorna i buskarna och 

springa runt. De dagar när förrådet är öppet kan barnen välja att spela fotboll, cykla, spela 

bandy och på vintern åka pulka. Klara fortsätter berätta att de har mycket bra material för 

grovmotorisk stimulans. Mona beskriver att i utomhusmiljön finns gungor, lekställning, 

cyklar, Bobby Cars, mindre plockmaterial som hinkar och spadar som är material till 

grovmotorisk stimulans. Gårdens utformning har betydelse för materialet. Exempelvis finns 

det en vägbana där barnen kan köra runt hela huset. Utegården ska vara rolig och utmana till 

rörelser berättar Mona. 
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Jag ser mycket möjligheter utomhus, just i och med gården vi har. De älskar vår 

lilla skog. Kunna gå och undersöka i […] cykla runt, och spela fotboll här, och 

det är bandy, och det är klätterställning, och ja springa, ja det är mycket rörelse 

på vår gård […] Ja, utomhus, där kan jag känna att det är dom gångerna vi inte 

öppnar förrådet. Där vi bara har vår gård som material. Där de leker, det blir 

små självgjorda kojor av buskarna. (Klara) 

Jag känner nog att vi har ganska stora möjligheter, faktiskt. […] samtidigt har vi 

tur att vi har den här kuperade gården ute, där vi faktiskt har mycket möjligheter 

på bara gården, […] Här är ju redan mycket möjligheter, men det skulle kunnat 

vara ännu mer[…]sen är det även hur gården är utformad är också en viktig, kan 

då bilar och cyklar, det ska bli lite mer utmaning för dom, det hade inte varit så 

roligt om vi bara hade en liten plätt, utan man kan köra runt hela huset […] Det 

ska vara lite roligt också och samtidigt utmana till rörelse. (Mona) 

 

Vi tolkar att pedagogernas uppfattning om förskolans utomhusmiljö ger goda möjligheter till 

grovmotorisk stimulans. Pedagogerna beskriver att det finns gott om material och att 

förskolans fysiska utomhusmiljö är en spännande plats för barnen att vistas i. Holle (1986) 

menar på att det är viktigt att en lekplats är utformad på sådant sätt så att varje färdighet kan 

utövas och stimuleras. Genom iakttagelse har vi sett att förskolans fysiska utomhusmiljö är 

lummig med många träd i olika storlekar och buskage blandat med stora kulliga gräsytor. Det 

är något pedagogerna benämner som positivt när de beskriver sin miljö.  

När vi observerade barnens lek i utomhusmiljön såg vi att barnen använde den fysiska miljön 

och dess naturmaterial när de exempelvis sprang på de öppna ytorna och kröp i buskagen.  Vi 

uppfattar det som att barnen använder miljöns möjligheter till spontan motorisk stimulans.  

Mårtensson (2004) beskriver att barn anpassar sina rörelser utefter hur miljön runtomkring 

dem är uppbyggd och barnen kan bli mer passiva i miljöer där ytan är begränsad. Barnen kan 

springa fritt om de vistas i områden med öppna ytor. Vid observationen uppmärksammade vi 

också att barnen använde materialet som fanns att tillgå i förrådet, som exempelvis cyklar. 

Barnen cyklade runt på de planlagda asfaltsgångarna runt förskolan. Såsom Skolverket (2010) 

beskriver bör det finnas möjlighet för barnen att leka i både planlagd och naturlig miljö. 

Miljön ska vara trygg men också utmana och locka barnen till lek och aktivitet, vilket vi 

observerat i förskolans fysiska utomhusmiljö. Det här är även något som pedagogerna betonar 

under intervjuerna.  
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Sammanfattning av resultat och analys 

Utifrån resultat och analys har vi kommit fram till att vår undersökta förskolas fysiska miljö 

har goda förutsättningar till att stimulera barns grovmotorik. I inomhusmiljön finns det en 

rymlig lekhall med gymnastikmaterial som är anpassade till alla de grovmotoriska rörelserna. 

Lekhallen är den plats i inomhusmiljön som pedagogerna mest ser som möjlighet till 

grovmotorisk stimulans. Genom iakttagelse ser vi att det också finns potential på avdelningen 

till grovmotorisk stimulans, men att det bara är rum 1 och 2 som ger störst möjlighet till det. 

Utomhusmiljön är rymlig och har öppna ytor som inbjuder till rörelser. På utegården finns det 

både träd och buskar, stora kulliga gräsytor och asfaltsgångar som är både plana och backiga. 

Pedagogerna är positiva till förskolans utomhusmiljö eftersom den är utformad som den är, 

med både planlagda material och naturmaterial. Genom observation ser vi att pedagogerna 

motiverar barnen till att stimulera grovmotoriken, men som en av pedagogerna själv 

poängterar under intervjun, är det något de behöver arbeta mer med.  

Pedagogens förhållningssätt är ett återkommande ämne när vi tolkat intervjuernas resultat. Vi 

tolkar pedagogernas uppfattningar som att de inte ser några hinder i miljön som helhet, utan 

att hindret kan vara otillräckligt med personal och att arbetet med grovmotorik kanske inte 

prioriteras för tillfället. Sammanfattningsvis har vi i resultat- och analysdelen kommit fram till 

att förskolans fysiska miljö och pedagogens förhållningssätt förutsätter varandra. Man kan 

inte bara se till att man har en fysisk miljö med goda förutsättningar till grovmotorik, utan 

pedagogens förhållningssätt till grovmotorisk stimulans har också stor betydelse. Därför har 

det försvårat för oss att särskilja vissa av underrubrikerna till huvudkategorierna, eftersom de 

berör varandra.  
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras vad som framkommit i resultat- och analysdelen. Med hjälp av 

litteratur, forskning och våra egna tankar diskuterar vi för att få helhetsförståelse om 

förskolans förutsättning för grovmotorisk stimulans. 

Genom intervjuerna har vi fått förståelsen att pedagogerna har kunskap om vad motorik är. 

Det är betydelsefullt att pedagoger i förskolan har kunskap om motorik för att kunna arbeta 

med barns motoriska utveckling. Men det handlar inte bara om kunskap om motorik, utan 

också om att man som pedagog har ett intresse och engagemang att arbeta med det, såsom 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2011) beskriver är pedagogens roll att visa engagemang.  Man 

måste kunna se möjligheter och skapa situationer till grovmotorik, vilket betyder att 

pedagoger har stor betydelse för barns grovmotoriska utveckling. Pedagogerna beskriver 

begrepp som utmana och uppmuntra när de resonerar om pedagogens betydande roll. Det var 

något vi uppmärksammade till viss del när vi observerade den fysiska miljöns nyttjande. Här 

måste dock framhållas att vi bara observerade en dag, därför kan vi inte uttala oss om det sker 

regelbundet. Om vi hade observerat en längre tid, hade vi kanske uppmärksammat fler 

tillfällen pedagogerna uppmuntrade och utmanade barnen till motorisk stimulans. Vi uppfattar 

att det är något pedagogerna har i åtanke utifrån deras beskrivningar hur de uppmuntrar och 

utmanar barnen.  

Skolverket (2010) poängterar att pedagogen ska se till varje barns behov och utmana barnet 

till att utvecklas mer. Hur ska vi veta vilka barn som behöver utmanas om vi inte regelbundet 

arbetar med motorik, observerar och dokumenterar barns utveckling? Pedagogerna beskriver 

att de utmanar de barn som behöver det, vilket är viktigt när det kommer till att främja 

utveckling av grovmotorik. Pedagoger ska vara aktiva i barns lek i alla miljöer på förskolan, 

men det är lika viktigt att låta barnen ha fri lek. Grindberg och Jagtøien (2000) framhåller att 

pedagogerna bör hålla sig aktiva till barns aktiviteter och delta i dem. Man måste hitta en 

balans däremellan, hur aktiv man bör vara och hur fri leken ska vara. För om man ser att ett 

barn behöver grovmotorisk utmaning ska man finnas där och ge barnet möjlighet till att 

utmanas. Det är det svåra i det här yrket, att hitta balansen hur delaktig pedagogen ska vara 

och vet hur mycket utmaning man ska ge varje barn. 

Pedagogerna berättar att de har möjlighet till planerade tillfällen med grovmotorisk stimulans, 

men en av pedagogerna skulle vilja se att de haft fler tillfällen till det. Utifrån vad 

pedagogerna beskriver, kan verksamheten se olika ut beroende på vad som prioriteras, vilket 

kan leda till att planerad motorisk stimulans inte sker regelbundet. Hur väl uppfylls 
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Läroplanens strävansmål för barns grovmotoriska utveckling? Grovmotorisk stimulans bör 

vara en naturlig del i den vardagliga verksamheten, både i spontana och planerade situationer. 

Folkhälsoinstitutet (2001) poängterar att pedagogerna måste ge barnen möjlighet till planerad 

och fri lek för att deras motorik ska utvecklas. Den undersöka förskolans fysiska miljö har i 

helhet bra förutsättningar till att stimulera barns grovmotorik. Både utomhusmiljön med den 

stora utegården och inomhusmiljön med lekhallen, skapar goda möjligheter till rörelser med 

grovmotorik. Genom iakttagelse fann vi hinder i inomhusmiljön på förskolans avdelning, 

eftersom vi uppfattar att den inte är anpassade till alla grovmotoriska rörelser, exempelvis de 

rörelser som kräver högt tempo. 

Vi ställer oss därför frågan; behöver man skapa miljöer, både inomhus och utomhus, som 

stimulerar barns grovmotorik? Eller kan man resonera som en av pedagogerna ”man behöver 

inte ha allt både inne och ute”. Det tolkar vi som att pedagogen har ett genomtänkt 

resonemang, att man kan kombinera de olika miljöerna, såsom Grindberg och Jagtøien (2000) 

beskriver, att man ska se på inne- och utemiljön som en helhet. Vi ser det som att miljöerna 

kompenserar varandra, men att det är viktigt att man har i åtanke att man använder den miljö 

som ger mest motorisk stimulans för barnen, såväl som i spontana, som i planerade aktiviteter. 

Pedagoger behöver ha en medvetenhet om vilka miljöer som är mest stimulerande och ta 

tillvara på miljön och använda det som finns. Vi upplever att de pedagoger vi intervjuat har en 

medvetenhet om det när vi samtalar om miljöns betydelse. 

Som vi beskrev i resultat och analys fann vi material inne på avdelningen som kan ha fler 

användningsområden än det syfte man tror att materialet har. Exempelvis ”djurstigen”, som 

kan användas till flera av de grovmotoriska rörelserna. Det handlar om att man ska ha ett 

medvetet förhållningssätt, att allt material kan användas till grovmotorisk stimulans. Det 

handlar också om att vara kreativ som pedagog och se till möjligheterna med det material man 

har. När vi observerade utomhusmiljön såg vi inga hinder i den fysiska miljön för 

grovmotorik, däremot såg vi att pedagogerna höll sig centralt runt ett område och var inte 

aktiva i alla aktiviteter med barnen. Behöver pedagogen verkligen vara aktiv i alla aktiviteter? 

Som vi tidigare har diskuterat tolkar vi att det handlar om pedagogernas förhållningssätt till 

barns grovmotoriska stimulans och hur pedagogerna förhåller sig till barns aktiviteter genom 

att finnas tillgängliga för stöttning och utmaning. Kragh-Müller (2012) menar att det är viktigt 

att pedagogerna är medvetna i sitt förhållningssätt till barns lek och aktiviter, eftersom barn 

många gånger tar efter vad de vuxna gör. Ericsson (2003) framhåller att pedagogerna själva 

ska uppleva rörelseglädje för att kunna förmedla det till barnen. Med detta menar vi att 
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pedagogerna ska vara delaktiga och erbjuda barnen motoriska aktiviteter i den dagliga 

verksamheten, samt visa att det är roligt att röra på sig.   

Slutdiskussion  

Syftet med arbetet var att få förståelse och helhetssyn för hur den fysiska miljön möjliggör 

stimulans för barns grovmotorik. Syftet var också att få förståelse för hur pedagoger förstår 

möjligheter och hinder för grovmotorisk stimulans i förskolors fysiska miljö. Vi utgick från 

våra frågeställningar; 

 

 Vilka förutsättningar finns i den undersökta förskolans fysiska miljö för barns 

grovmotoriska stimulans?  

 Till vilken grad har pedagogerna förståelse och kunskaper kring hur miljön kan utgöra 

ett hinder eller en förutsättning för barns grovmotoriska utveckling?  

 

På den undersökta förskolan ser vi generellt goda möjligheter för grovmotorisk stimulans i 

inomhusmiljön och utomhusmiljön som en helhet. De intervjuade pedagogerna beskriver att 

den fysiska miljön är stimulerande och de har till stor grad förståelse och kunskap om den 

fysiska miljöns förutsättning för grovmotorisk stimulans. I vårt slutliga resultat har vi genom 

vår undersökning kommit fram till en ny förståelse att det är viktigt att se till samspelet 

mellan den fysiska miljön och pedagogernas förhållningssätt så som Grahn (1997) visar med 

sin studie, att barns motoriska förmåga, miljöns betydelse och pedagogens förhållningssätt går 

i linje med varandra. En rik och varierad fysisk miljö som inte utnyttjas genomtänkt av 

pedagogerna kan påverka barns grovmotoriska utveckling, eftersom pedagogerna visar med 

sitt förhållningssätt hur miljön kan användas till att stimulera grovmotoriken genom olika 

aktiviteter. Omvänt kan en fysisk miljö, som i sig kan verka begränsad ge barnen 

grovmotorisk utveckling om pedagogen har ett förhållningssätt som förmedlar rörelseglädje, 

utmanar och stimulera barnen till att utveckla sin grovmotorik. Det är något vi tar med oss ut i 

verksamheten och förhoppningsvis kommer vi ha stor nytta och användning av vår nya 

förståelse, att den fysiska miljön och pedagogens förhållningssätt är i samspel, vilket både 

denna och tidigare studier visat.  
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Framtida forskningsfrågor 

Vårt syfte med undersökningen var att få en förståelse och helhetssyn för hur den fysiska 

miljön ger möjlighet att stimulera barns grovmotorik. Vårt syfte var också att undersöka hur 

pedagogerna har förståelse för möjligheter och hinder för att stimulera barns grovmotorik. 

Genom observation och intervju kom vi fram till vilka förutsättningar just den undersökta 

förskolan har. Det hade varit intressant att undersöka flera förskolor och jämföra dem med 

varandra. Man skulle kunna observera verksamheten på en eller flera förskolor för att se vad 

som verkligen sker i verksamheten. Det hade varit intressant att undersöka detta genom 

observation under en längre tid, om förskolan prioriterar att arbeta med barns motorik och i så 

fall på vilket sätt man gör det.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev till pedagoger 

 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Helena Johansson och Nathalie Parstedt som 

studerar på högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi vårt examensarbete där syftet med 

studien är att undersöka förutsättningar i förskolans fysiska miljö för grovmotorisk stimulans. 

Vårt syfte är också att få förståelse för vilka möjligheter och hinder pedagogerna har till att 

stimulera barns grovmotorik.  

 

För att vi ska kunna nå upp till vårt syfte med studien har vi tänkt observera hur den fysiska 

miljön ser ut och hur den används av barn och pedagoger. Vid nästa tillfälle vi kommer till er 

förskola kommer vi att genomföra enskilda intervjuer med er pedagoger som kommer att 

spelas in om ni godkänner det. I denna intervju kommer vi att ställa frågor som berör temat 

grovmotorik och den fysiska inomhus- och utomhusmiljön. 

 

Vi följer Vetenskapsrådets etiska förhållningssätt, vilket betyder att ni som medverkar i 

intervjun och observationerna kommer att avidentifieras både när det gäller pedagogernas 

namn, förskolans namn, placering och barnens namn. Ni som medverkar i intervjun har rätt att 

avbryta undersökningen om så önskas. Inspelad data kommer att raderas efter analysen och 

övriga uppgifter kommer endast att användas till vårt examensarbete. 

 

Kontakta oss gärna via mail eller telefon om ni har frågor angående undersökningen. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Helena Johansson & Nathalie Parstedt 

 

 

Kontaktinformation; 

 

Helena Johansson  Nathalie Parstedt 

xxx-xxxxxxx   xxx-xxxxxxx 

xxxxxx@student.hh.se  xxxxxx@student.hh.se 
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Bilaga 2 

Samtycke till intervju 

 

Intervjuns tillvägagångssätt; 

Vi informerar om de etiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2002).  

 Informationskravet – vi informerar om vårt syfte med undersökningen 

 Samtyckeskravet – deltagarna samtycker om sin medverkan 

 Konfidentialitetskravet – forskaren har tystnadsplikt och får inte lämna ut några 

uppgifter om informanten 

 Nyttjandekravet – materialet får endast användas i forskningsändamål 

 

Vi informerar att intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. 

Sammanfattningen av intervjun kommer att skickas till informanterna via e-post för ett 

godkännande innan materialet analyseras. Var vänlig och fyll i din mailadress nedan så att vi 

kan skicka sammanfattningen av intervjun till dig. 

Vi är noga med att meddela att informanten har möjlighet att avbryta intervjuen om så önskas.  

Informanten får avbryta sin medverkan i undersökningen när helst hon vill.  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Härmed godkänner jag att medverka i intervjun och undersökningen.  

(Jag har möjlighet att avbryta intervjun och undersökningen när jag vill) 

 

 

 

Namnunderskrift och datum 

 

Mailadress:__________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till föräldrar/vårdnadshavare 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som heter Helena Johansson och Nathalie Parstedt som 

studerar på högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi vårt examensarbete där syftet med 

studien är att undersöka förutsättningar i förskolans miljö för grovmotorisk stimulans. Vårt 

syfte är också att få en inblick i vilka möjligheter och hinder pedagogerna har för att stimulera 

barns grovmotorik.  

 

För att vi ska kunna nå upp till vårt syfte med studien har vi tänkt observera hur den fysiska 

miljön ser ut och hur den används av barn och pedagoger. I denna observation kommer 

Ditt/Dina barn att vara anonym/anonyma. Barnen och pedagogerna kommer inte att kunna 

identifieras då vi observerar barnen som ”barn” och pedagogerna som ”pedagog”. I vårt 

arbete kommer vi även att avidentifiera förskolans namn och använder bara ordet ”förskola”. 

 

För att ditt/dina barn ska kunna delta i observationen behöver vi medgivande från dig som är 

förälder/vårdnadshavare. Fyll i ditt medgivande (längst ner på informationsbladet) och lämna 

in det till pedagogerna på barnets/barnens avdelning så snart ni kan. Ni har rätt att återkalla ert 

medgivande till undersökningen när helst ni vill, enligt de etiska principerna 

(Vetenskapsrådet). Ni får gärna kontakta oss via mail om ni har några frågor om 

undersökningen. 

 

Tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar Helena Johansson & Nathalie Parstedt 

 

Kontaktinformation; 

Helena Johansson  Nathalie Parstedt 

xxxxxx@student.hh.se   xxxxxx@student.hh.se 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Medgivande för förälder/vårdnadshavare 

 

o JA, mitt/mina barn får delta i observationen 

 

o NEJ, mitt/mina barn får inte delta i observationen 

 

 

Barnets/ barnens namn 

 

Förälder/ vårdnadshavares underskrift och datum 
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Bilaga 4 

Beskrivnings- och observationsunderlag  

 

Beskrivningsunderlag av den fysiska miljön och dess material 

 

 Beskriv i löpande text hur den fysiska inomhusmiljön är utformad? 

 Vilka material finns det för att stimulera grovmotorik?  

 Beskriv i löpande text hur den fysiska utomhusmiljön är utformad? 

 Vilka material finns det för att stimulera grovmotorik?  

 De grovmotoriska färdigheterna: rulla, krypa, åla, sitta, stå, gå, springa, hoppa, 

balansera, kasta, fånga, hänga, gunga, kana, dra, fösa, lyfta, bära, snurra etc. 

Observationsunderlag för nyttjande av miljö och material 

 Vilken fysisk miljö nyttjas av barnen? 

 Vilket material nyttjas av barnen? 

 Hur nyttjas materialet? 

 Finns det några pedagoger närvarande vid den platsen barnen vistas i? 

 Finns det några pedagoger närvarande vid materialet som barnen nyttjar? 

 

Finns det något speciellt vi lägger märke till som vi inte har tagit upp i ovanstående 

punkter?  
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Bilaga 5 

Intervjuguide 

 

Namn? 

Ålder? 

Utbildning? 

Hur många år i yrket? 

 

Motorik 

1. Vad innebär motorik för dig? 

2. Hur definierar du grovmotorik? 

3. Vilken betydelse tror du att pedagoger har för barns grovmotoriska utveckling? På 

vilket sätt? 

4. Hur arbetar ni för att stimulera barns grovmotorik? 

5. Har ni några planerade tillfällen då barnen tränar sin grovmotorik? Om ja, kan du ge 

exempel på det? 

Miljö 

6. Vad definierar du som fysisk miljö på förskolan? 

7. Hur ser du på er fysiska miljö på förskolan? 

8. Vilka möjligheter eller hinder ser du i förskolans inomhusmiljö för att kunna 

stimulera barns grovmotoriska utveckling? 

9. Vilka möjligheter eller hinder ser du i förskolans utomhusmiljö för att kunna 

stimulera barns grovmotoriska utveckling? 

10. På vilket sätt ser/tänker du att det är en möjlighet/hinder i inomhus/utomhusmiljön? 

Material 

11. Hur beskriver du vad ett material är? (om man exempelvis tänker på att materialet ska 

utveckla barns grovmotorik) 

12. Vilka material anser du stimulera barns grovmotorik i inomhusmiljön? 

13. Vilka material anser du stimulera barns grovmotorik i utomhusmiljön? 

14. Kan pedagogen påverka materialet om man ser till barns grovmotoriska utveckling? 

På vilket sätt i så fall? 
15. Uppmuntrar ni barnen till att använda materialet? I så fall hur? 
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Bilaga 6 

Begreppsdefinition 

Här följer en förklaring till de begrepp som är betydande för vår undersökning och hur 

begreppen används i texten.  

Motorik 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002, s.60) definierar motorik som ”alla funktioner och 

processer som hjälper till att styra och kontrollera” rörelserna i vår kropp. Författarna 

beskriver två undergrupper inom motorikens rörelser, de grovmotoriska rörelserna och de 

finmotoriska rörelserna. De grovmotoriska rörelserna är de rörelser som ”sker med hjälp av de 

stora muskelgrupperna i armar, rygg, mage och ben”. Finmotorik är de rörelserna som man 

gör ”med händerna, i ansiktet och med fötterna.” Folkhälsoinstitutet (2001, s.15) menar att de 

grovmotoriska rörelserna som utvecklas under tiden barnen är i förskoleåldern är ”att kunna 

balansera, stödja, åla, krypa, rulla, gå, springa, hoppa, klättra, hänga och kasta – fånga.” Man 

använder sig av finmotorik när man exempelvis ska gripa med händerna, för att kunna skriva 

och göra olika rörelser med munnen och ögonen (Grindberg & Jagtøien, 2000). 

Fysisk miljö 

Skantze (1995; ref. i Björklid, 2005) beskriver att man förknippar oftast fysisk miljö som hus, 

rum, gårdar, tak, väggar och träd. Men fysisk miljö kan också vara en utformning av ett hus, 

möblering och material i rummet. När vi skriver om inomhusmiljön syftar vi på den inre 

fysiska miljön i förskolans byggnad. När vi skriver om utomhusmiljön syftar vi på den yttre 

fysiska miljön utanför förskolans byggnad, men innanför staketet som omringar förskolan. 

Pedagoger 

I examensarbetet använder vi begreppet pedagoger, med det menar vi förskollärare och 

barnskötare, då vi intervjuat och observerat både och.  
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