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Abstrakt  

Den motoriska utvecklingen är en viktig del i barns utveckling.  För att 
den ska bli så bra som möjligt måste de lära känna sin kropp för att kunna 
utvecklas. Därför måste det finnas tillgångar till olika men samtidigt bra 
möjligheter för lek och lärande. Läroplanen för förskolan (Lpfö98, s.5) tar 
upp att verksamheten ska vara stimulerande och utmanande för barnens 
lärande och det är en del av pedagogernas uppgifter. Syftet med denna 
undersökning är att se hur pedagogerna arbetar med att stimulera barns 
grovmotorik till största delen i den vardagliga verksamheten, medan 
finmotoriken inte är fokus för oss. Vi genomförde åtta semistrukturerade 
intervjuer och studerade förskolornas veckoplaneringar, på åtta olika 
förskolor för att undersöka detta. Resultatet sammanställde vi genom att 
använda oss av de tre didaktiska frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför”. 
Studien visar att pedagogerna arbetar med barnens motoriska utveckling 
både genom planerade och oplanerade aktiviteter. I de åtta studerade 
förskolorna får barnen motorisk träning på ett naturligt sätt i den miljö där 
de vistas. Skogen och den fria leken omnämns av de intervjuade 
pedagogerna som bra för motoriken. Alla var eniga om att barnens 
motorik kan utvecklas i alla vardagliga situationer men de menar att det 
inte alltid är tillräckligt, utan därutöver kan det även behövas speciellt 
utformade aktiviteter för att utmana barnen.  
 

 
 

Nyckelord: Grovmotorik, finmotorik, pedagogisk verksamhet, pedagoger 
och didaktik 
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 Inledning  
Under den verksamhetsförlagda delen av vår lärarutbildning har vi 
upplevt att arbetet för att främja den motoriska utvecklingen för barnen i 
förskolan har kommit i skymundan. Detta kan bero på en större 
fokusering på barnens läs- och skrivutveckling. Av den anledningen har vi 
valt att ägna vårt examensarbete åt ämnet barns motoriska utveckling. Vi 
vill uppmärksamma hur arbetet med motoriken som förekommer ser ut 
och vilka tankar det grundar sig på. De erfarenheter vi har inom området 
är att man på förskolorna arbetar på varierande sätt med barnens 
motoriska utveckling. Några pedagoger ser det som en mognadsbestämd 
utveckling som kommer av sig själv medan andra arbetar mer aktivt för 
att stimulera barnens utveckling.  
 
Ett till motiv för det valda ämnesområdet är att det ofta aktualiseras i 
media att dagens barn lever ett allt mer stillasittande liv. De spenderar stor 
del av sin vakna tid på förskolan och därför anser vi det vara viktigt att 
återta den motoriska utvecklingen har sin givna plats i 
verksamhetsplaneringen. Det här finner vi även i Läroplanen för 
förskolan, Lpfö98 (1998:8) där det tas upp att förskolan ska arbeta för att 
barn ska utveckla sin motorik och lära sig att ta hand om sin hälsa. 
 
Arbetsfördelning i C-uppsatsen 
Vi har under arbetets gång varvat enskilt arbete med att sitta och arbeta 
tillsammans. Vi har bollat idéer och skrift fram och tillbaka för att vi båda 
skulle få våra åsikter hörda. Vi har alltså skrivit och arbetat tillsammans i 
samtliga delar i uppsatsen. 
 
Problemområde och problemformulering 
Eftersom barns motoriska utveckling är som störst under de år de går i 
förskolan, har vi valt att se på hur man kan arbeta praktiskt för att 
stimulera denna utveckling. Med utgångspunkt i barns motoriska 
utveckling har vi formulerat följande övergripande fråga för vårt arbete: 
Hur utvecklas barns grovmotorik och hur kan denna utveckling stödjas 
och stimuleras?   
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 Bakgrund  
 
Definitioner 
Vi vill inleda med att definiera några centrala begrepp inom ämnet. 
Motorik innefattar allt som har med rörelse att göra och den motoriska 
utvecklingen är en förbättring av befintliga rörelsefärdigheter och en 
inlärning av nya sådana. Motorik kan även delas in i två grupper efter 
vilka muskler som används samt hur stor precision rörelserna kräver. 
Grovmotorik är den motorik som har minst precision i rörelserna och där 
mestadels stora muskelgrupper används, medan finmotorik kräver mer 
precision och då används de mindre musklerna mer. Till grovmotoriska 
rörelser räknas att gå, springa och hoppa medan finmotoriska rörelser är 
till exempel handarbete. Mellan de här grupperna är gränserna dock 
flytande, en del rörelser använder sig av både fin- och grovmotorik till 
exempel när en fotbollsspelare skruvar bollen används grovmotorik för att 
sparka bollen och finmotorik för att skruva den (Sigmundsson & Vorland 
Pedersen, 2004, s.23). 
 
Didaktik 
Det teoretiska perspektiv som vi ska använda i vår resultatanalys är det 
didaktiska. Det finns två former av didaktik, allmän- och ämnesdidaktik. 
Allmän didaktik gäller undervisning i allmänhet, den går inte in i specifika 
åldersgrupper eller ämnen. Det ämnesdidaktiska går mer ingående i ett 
ämne. Didaktik är undervisningens ”vad-, hur- och varför frågor”. Vad-
frågan fokuserar på undervisningens innehåll och vad som anses vara 
viktigt. Hur-frågan fokuserar på metoden, hur undervisningens innehåll 
ska förmedlas och genomföras. Till exempel när man leker med lera, kan 
läraren berätta hur barnen ska göra eller de kan få testa sig fram utan 
direktiv. Varför-frågan behandlar motiveringen varför man gör som man 
gör. I vår analys kommer vi att använda ett ämnesdidaktiskt perspektiv 
inom arbetet med den motoriska utvecklingen (Imsen, 1999, s.28; 
Claesson, 2002, s.15).   
 
 
 
 
Perspektiv på motorik  
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Här följer en redogörelse av olika perspektiv på motorisk utveckling och 
samtidigt en historisk genomgång. Den mänskliga motoriken har 
studerats inom vetenskapen sedan 1800-talets början. Till en början 
arbetade beteendevetenskapen och neurofysiologin båda med motorik 
men på skilda håll. Under 1970-talet började forskarna inom den ena 
riktningen att intressera sig för vad man forskade om i den andra 
riktningen, och de närmade sig varandra (Grindberg & Langlo Jagtøien, 
2000, s.19). Enligt de tidigaste teorierna ansågs det att fostret var en 
färdigutvecklad människa som bara skulle växa till sig och bli stor, någon 
ytterligare form av utveckling av barnets fysik (t.ex. neurologisk) sågs 
alltså inte som nödvändig. Barnet var färdigutvecklat innan födsel och 
skulle bara växa till vuxen storlek (preformationistisk teori). Så 
småningom kom de teorierna att ersättas av epigenetiska teorier, vilka ser 
utvecklingen som stadieuppdelad. Detta innebär att varje stadium i 
utvecklingen bygger på och är bundet till nästa, här ansåg man inte längre 
att foster eller barn var färdigutvecklade. Inom dessa teorier fanns två 
riktningar, den predeterministiska teorin som betraktade utveckling som 
förutbestämd och genetiskt betingad. Genom de gener barnet bar på fanns 
den slutliga produkten, den färdiga människan (Sigmundsson & Vorland 
Pedersen, 2004, s.26).  Inom den teorin ansågs det att uppväxtmiljön inte 
var särskilt viktig, och att bara väldigt stora avvikelser från den normala 
miljön skulle störa barnens utveckling, såsom svår vanvård eller svält. Det 
menades att utvecklingen ägde rum genom att barnen mognade, och att 
den motoriska utvecklingen kom i takt med det. Utvecklingen sågs även 
som universell, alltså att alla barn genomgår samma utveckling. Utifrån 
antagandet att alla barn utvecklades lika utarbetades tester och skalor för 
att mäta vad barn i olika åldrar klarade av, för att kunna kontrollera om 
barnen följde utvecklingen (Langlo Jagtøien m.fl. 2002, s.64).  
 
Allt fler började bli kritiska mot den mognadsbaserade utvecklingsteorin 
och runt 1970 kom så den andra epigenetiska inriktningen, den så kallade 
probabilistiska teorin. Här ansågs det fortfarande att barnen nådde samma 
milstolpar, men man gav miljön där barnen vistades större betydelse. Till 
exempel menades det att social interaktion, tillgång till ljus m.m. påverkar 
kroppens hormoner, vilka i sin tur kan skapa förändringar i DNA i 
cellkärnan. Därigenom var inte generna enväldigt härskande för 
människans utveckling utan den kunde påverkas utifrån (Langlo Jagtøien 
m.fl. 2002, s.65; Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004, s.29).  
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Jean Piaget såg också på utvecklingen som stadiebaserad, han menade att 
utvecklingen genomgår stadier och att barnet inte kommer till nästa 
stadium utan att ha genomgått det föregående fullt ut. Inom hans teori tas 
den motoriska utvecklingen kort upp inom det första sensomotoriska 
utvecklingsstadiet, vilket sträcker sig från födseln till slutet av det andra 
levnadsåret. Inom den tidsperioden använder barnet sina sinnen och 
muskler, så kallade sensomotoriska aktiviteter, för att skapa en förståelse 
om världen. Här ser man på motoriken som ett utryck för barnets 
kognitiva utveckling och uppfattningsförmåga (Grindberg & Langlo 
Jagtøien, 2000, s.23; Holle 1978a, s.10). Många använder Piagets teori som 
grund för en syn på att den motoriska utvecklingen skulle vara trappstegs-
uppbyggd, vilket betyder att barnet måste klara av ett trappsteg för att 
kunna komma till nästa, barnet måste kunna krypa för att kunna gå. Men 
Piaget behandlade dock bara den motoriska utvecklingen som ett uttryck 
för en kognitiv utveckling, som han menade inte kunde ske förrän barnets 
neurologiska strukturer var mogna. Han försökte alltså inte förklara hur 
den motoriska utvecklingen gick till (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 
2004, s.28).  
Man kan även se på barns utveckling som uppdelade zoner vilket Lev 
Vygotskij gjorde. Han såg inte utvecklingen som helt beroende av det 
individuella barnet och dess mognad. Han ansåg inte heller att 
utvecklingen var stadieuppdelad utan mer som överlappande zoner. Inom 
barnets aktuella utvecklingszon klarar sig barnet självständigt, medan 
barnet kan behöva hjälp/stöd av andra för att klara av aktiviteter vilka 
överlappar in i den närmsta utvecklingszonen. Till exempel de klarar av 
att gå balansgång om de får hålla någons hand. Genom insikt i detta kan 
barnet uppnå en optimal utveckling (Bråten, 1996, s.42; Jerlang, 2008, 
s.361; Strandberg, 2006, s.150). Vi påpekar att Vygotskijs utvecklingsteori 
berör barnens totala utveckling och inte specifikt den motoriska. Vi har 
dock valt att ta med Vygotskijs utvecklingsteori eftersom den påvisar att 
barns utveckling kan påverkas av yttre faktorer. 
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Ett annat perspektiv på motorisk utveckling är det dynamiska, som skiljer 
sig från de tidigare nämnda genom principen om självorganisering. 
Självorganiseringsprincipen innebär att organiseringen av en rörelse sker 
utan specifikation utifrån, det finns inga färdiga recept på rörelser att 
hämta i generna när det behövs. Inom det dynamiska perspektivet 
förklarade man den likartade utveckling barn har genom de ramfaktorer 
barnen delar, till exempel att deras kroppar är relativt lika i storlek, och att 
deras muskelmassa är relativt lika. En ramfaktor som däremot inte alltid är 
lika för alla barn är den miljö i vilken de utvecklas, var man bor, vilka 
intressen som finns i familjen och så vidare. Här ges alltså miljön återigen 
en större betydelse (Ericsson, 2003, s.31; Sigmundsson & Vorland 
Pedersen, 2004, s.33).  Den dynamiska teorin menar att man inte ska se på 
barnens utveckling utifrån hur gamla de är eller vilka färdigheter de har, 
utan fokuseringen ligger på färdighetsnivån, hur barnen utför de olika 
färdigheterna och vad det finns för rambetingelser som eventuellt hindrar 
barnet i utförandet. Barnet kanske inte kan krypa eftersom golvet är för 
halt, barnet kanske inte vill gå eftersom skorna skaver och så vidare 
(Langlo Jagtøien m.fl. 2002, s.73).  
 
Till exempel Thelen (refererad i Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004) 
ser barn som dynamiska system under deras utveckling, och de viktigaste 
ramfaktorerna (eller constraints som det även kallas) är kroppsstorlek och 
proportioner. Men hon påpekar att barnens inre drivkraft till rörelse och 
utforskande tillsammans med yttre motivation som till exempel föräldrars 
förhållningssätt till barnet är viktiga ramfaktorer i barnens motoriska 
utveckling (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004, s.39). Hjärnan och 
nerverna har inverkan på barnens utveckling, inlärning och förmåga att 
kunna lagra kunskaper. I nästa del tar vi därför upp lite av det som händer 
i hjärnan och nerverna som kan påverka den motoriska utvecklingen. 
 
Hjärnan och nerverna 
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Den högra hjärnhalvan styr de motoriska funktionerna i den vänstra delen 
av kroppen medan den vänstra hjärnhalvan styr de grundläggande 
motoriska funktionerna i höger kroppshalva (Ericsson, 2005, s.24). 
Utgångspunkten för all utveckling, inlärning och förmågan att lagra det 
redan inlärda är koncentrationsförmågan och förmågan att kunna vara 
uppmärksam. Kroppens fysiska och känslomässiga hälsa påverkas av de 
funktioner som styrs från mellanhjärnan. Förskollärare, grundskollärare 
och föräldrar som är pedagogiskt inriktade har alla möjligheter att 
stimulera och aktivera barnets hjärna, i och med det får nervsystemet full 
verksamhet (Maltén, 2002, s.36, 38, 40). Digerfeldt (1990 refererad i 
Ericsson, 2005) menar att det är bekräftat att vissa motoriska färdigheter 
kan läras in och påverkas av erfarenheter och träning, men samtidigt finns 
det starka bevis för att den motoriska utvecklingen beror på mognad. Det 
mest betydelsefulla för barns motoriska utveckling är mognaden. Särskilda 
områden i hjärnan måste nå en bestämd mognad för att ett visst beteende 
och ordningsföljden av utvecklingsstegen ska uppstå. För att barnet ska 
kunna vidareutveckla sina motoriska färdigheter behöver det stimuleras 
till fysisk aktivitet och känslomässig kontakt (Digerfeldt 1990, refererad i 
Ericsson, 2005, s.32).  
I jämförelse med andra däggdjur är människan motoriskt outvecklad vid 
födseln. Myelinskidorna som isolerar nervtrådarna från att impulser ska 
slå över till närliggande nervtrådar är inte färdigbildade vid födseln. Det 
kan vara en förklaring till att barnet har svårt att reagera med exakta 
rörelseresponser; i barnens motorik finns nämligen stora och oprecisa 
rörelseutslag upp till 8-årsåldern (Åhs, 1981 refererad i Ericsson, 2003, 
s.27).  
 
I nervsystemets sammansättningar (value systems) sker resultatet av en 
rörelse som vi gör och den uppskattas positivt eller negativt. När resultatet 
blir positivt stärks nervbanorna som var engagerade i rörelsen som 
utfördes och tvärtom vid negativt. Detta sker för att öka möjligheterna för 
att samma strategi ska väljas nästa gång. Det går att se om nervsystemet 
blir utvecklat normalt genom att se vilka reflexer som finns och hur starka 
de är (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004, s.47). För att vi ska kunna 
utföra alla rörelser och för att kroppen ska kunna fungera behöver vi 
muskler. Härnäst tar vi upp deras inverkan på motoriken. 
 
Muskler  
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I den mänskliga kroppen är musklerna organiserade parvis, en som 
fungerar utsträckande och en som fungerar böjande för att kunna reglera 
kroppens delar. Skelettmusklerna är ett exempel på parvisa muskler och 
kan inte dessa par hålla jämvikt leder det till felaktig hållning och problem 
med rörelserna (Servais Bentsen, 1975, s.45, 94).  
 
Förutom den funktionella skillnaden hos musklerna är det även skillnad i 
storlek, en del är stora och andra små. Eftersom de mindre musklerna inte 
är utvecklade till samma grad som de större, har barnen lättare att utföra 
större rörelser än små. De kan inte kontrollera finmotoriska rörelser lika 
bra som en vuxen eftersom deras kropp inte har hunnit utvecklats lika 
långt (Servais Bentsen, 1975, s.13). Genom barnens hållning kan man ana 
att musklerna inte orkar så mycket, till exempel faller barnen gärna fram 
med en böjd rygg när de suttit stilla en stund. Detta kan bero på att deras 
buk och ryggmuskler inte är tillräckligt starka för att hålla överkroppen 
upprätt längre stunder.  
Sitter barnet på en stol blir det svårare för det att kunna hålla sig upprätt 
då sittytan blir mindre än när barnet sitter på golvet och kan använda 
benen för att utöka stödet och sittytan. Sittandet kräver en väl avstämd 
balans och kräver mycket av musklerna och därför blir barnen trötta och 
de kan inte sitta stilla, byter ställning och försöker genom att stödja sig på 
olika sätt hantera sina trötta muskler (Servais Bentsen, 1975, s.57).  
 
De första rörelser en människa gör är så kallade reflexrörelser, vissa av 
dem finns kvar hela livet och andra försvinner. Vi kommer i nästa del 
bland annat att ta upp vad som händer om vissa reflexer kvarstår och vilka 
problem det eventuellt orsakar. 
 
Reflexer  
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Sedan tidigt 1900-tal har reflexer betraktats som en viktig del i människans 
motoriska utveckling. Synen på reflexer var till att börja med att alla 
rörelser skulle vara utlösta av något slags stimuli. Senare såg man synen på 
reflexer som en första nivå av rörelse en rörelse som krävde minimal 
medvetenhetsgrad, en rörelse som med andra ord inte var viljestyrd. Här 
såg man ett hierarkiskt system för rörelser och högre upp i detta menade 
man att rörelserna blir allt mer viljestyrda där människan kontrollerar sina 
rörelser (Shumway-Cook & Woollacott, 2001 refererade i Domellöf, 2006, 
s.3; Holle, 1978b, s.20). Intresset för de medfödda reflexerna finns kvar 
inom forskning kring barns motoriska utveckling än idag. Människans 
rörelser kan delas in i två kategorier, dels de rörelser som är medfödda och 
de rörelser som vi lär oss under våra liv, de ontogenetiska rörelserna. De 
sistnämnda består av förändringar i motoriskt beteende genom erfarenhet 
eller miljöberoende lärandeprocesser, rörelser som har ändrats eller 
finslipats genom utökad erfarenhet av dessa (Langlo Jagtøien m.fl. 2002, 
s.80).  
 
Holle (1978b; samt refererad i Parlenvi & Sohlman 1984) talar om hur 
barnet från första stund efter födseln gör rörelser, som är till största delen 
stimuliutlösta rörelser, så kallade reflexer. De rörelserna ska underlätta 
den första fasen i livet och grunda för barnets vidare utveckling. Längre 
fram i barnens utveckling uppkommer kopplingarna till de lägre och 
djupliggande delarna, barnet kan då börja styra sina rörelser och sedan 
sätta igång dem när de vill (Holle, 1978b, s.20; Holle, 1978 refererad i 
Parlenvi & Sohlman 1984, s.48). Reflexerna kan ses att ha ett syfte, vissa 
reflexer stärker spädbarnets muskulatur genom att de påverkar musklerna 
som blir starkare. Några reflexer underlättar rörelser, medan andra agerar 
för att skydda barnet. Ett exempel på skyddsreflexer är fallreflexerna som 
inte försvinner utan finns med oss hela livet. Håller en vuxen på att ramla 
åker armarna fram, åt sidan eller bakåt för att ta emot sig utan att vi 
behöver tänka på det (Holle, 1978b, s.26).  
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Det kan vara bra att människor som vistas med barn vet vad som är 
normalt för barnen i reflexväg och vad dessa reflexer betyder, så att man 
inte försöker att träna någonting som är svårt på grund av att en reflex 
förhindrar barnet från att lyckas (Holle, 1978b, s.20). De flesta av 
reflexerna försvinner under barnets första två år, till exempel 
ryggradsreflexen vilken medför att när stryker man ett par centimeter 
bredvid nedre delen av ryggraden medför det att höfter svänger mot den 
sida som stimulerats. Undantag från detta är amfibiereflexen och 
fallreflexerna som finns kvar hela livet. Amfibiereflexen visar sig när 
barnet ligger på mage och spädbarnets höft lyfts på ena sidan, vilket leder 
till att benet på samma sida böjs i alla leder, detta är barnet behjälpligt när 
det senare ska börja åla och krypa.  I vissa fall försvinner inte alla reflexer 
helt och då kan det uppkomma störningar i den vidare motoriska 
utvecklingen till exempel kan de störa andra rörelser (Holle, 1978b, s.25; 
Langlo Jagtøien m.fl. 2002, s.99; Servais Bentsen 1975, s.47).  
Vilka problem som uppstår på grund av restreflexer kan variera stort 
beroende på vilka reflexer som inte försvunnit helt. Ett exempel på 
beteenden som kan vara utlösta av restreflexer kan vara att barnen tycker 
att kläder av hårdare material är obekväma, och att de har svårt att sitta 
stilla på stolar med rygg (Langlo Jagtøien m.fl. 2002, s.99). Om reflexer 
inte försvinner kan det bero på problem i nervvävnad. Skulle så vara fallet 
kan man på olika sätt stimulera eller behandla barnets neurologiska 
utveckling men det bör göras av en inom området utbildad person till 
exempel sjukgymnast. Problem med restreflexer kan leda till att barnet får 
problem med andra delar av utvecklingen vilket blir hämmande för barnet 
som helhet. Därför är det är bra om denna stimulering kommer in så tidigt 
som möjligt, men tyvärr kan det vara svårt att ställa diagnos på problemen 
(Danielsson, 1998, s.135; Holle, 1978a, s.22). Nästa del kommer att 
behandla den motoriska utvecklingen barnen genomgår, hur man kan se 
på den och till viss del varför den kan se ut som den gör. 
 
Motorisk utveckling 



Att stödja barns motoriska utveckling 
i förskolan. 
Sofia Blomgren & Susanne Hägglund 

2009-10-23 

 

14 
 
 

Den motoriska utvecklingen börjar i fosterstadiet och fortsätter livet ut, 
och kan därför ses som en livslång process (Åhs, 1981 refererad i Ericsson, 
2005, s.29). Det måste ske ett samspel mellan de olika sinnenas utveckling 
och kroppens motorik. Annars klarar inte barnet till exempel att gå eller 
röra sig i möblerade rum utan att stöta till olika föremål. Det kan också 
vara svårt för barnet att hälla vatten i ett glas. Detta kallas för den senso-
motoriska utvecklingen (utveckling av motorik och sinnen) på fackligt 
språk. Det grovmotoriska utvecklas ständigt före det finmotoriska 
(Parlenvi & Sohlman 1984, s.48). Gradvis tillägnar sig barn färdigheter 
som bland annat att krypa, gå, hoppa och skriva, och dessa är synliga 
tecken på motorisk utveckling. Miljön runt barnen har stor inverkan på 
hur samspelet mellan kroppens olika delar fungerar (Langlo Jagtøien m.fl. 
2002, s.60). Genom neurofysiologisk mognad, utveckling och lärande 
förfinas de vardagliga grundmotoriska rörelsemönstren som är medärvda. 
Barnet ska lära sig att kontrollera det motoriska program som redan är 
skapat och anpassa det till sin yttre omgivning (Fredens 1985, refererad i 
Ericsson, 2005, s.32).  
 
Den motoriska utvecklingen anses i allmänhet vara viktigare än man 
tidigare trott. Det har varit kartläggningar och jämförelser mellan det 
neutrala underlaget för inlärning och den neutrala grunden för motorik. 
Det är ca 85 % av inlärningsbasen som har med den motoriska processen 
att göra (Danielsson, 1998, s.77). För att få en funktionell motorik och 
inlärning av olika färdigheter har sinnesinformationen en avgörande roll. 
Motoriken kan definieras som resultat av intryck, sensorisk bearbetning 
och organisering av rörelser (Ayres, 1983; Bader-Johansson 1991 
refererade i Ericsson, 2005). För att planera en lämplig motorisk träning 
krävs det särskilda kunskaper om kroppsrörelser, utveckling av sinnena 
samt erfarenheter och kunskaper av att observera barns grovmotoriska 
rörelsemönster (Ericsson, 2005, s.23, 80). Motorisk inlärning och 
utveckling kan inte studeras direkt utan måste granskas över tid därför 
görs det för- och eftertester som sedan ställs mot varandra (Langlo 
Jagtøien m.fl. 2002, s.61).  
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Motoriken hos barn genomgår en utveckling som motsvarar det centrala 
nervsystemets. Det banar en väg för impulser från storhjärnan genom 
synapser som är kontakten mellan nervcellerna och ut till musklerna. Det 
är ungefär likartat för alla barn när det gäller deras motoriska utveckling, 
den följer ett mönster med vissa bestämda stadier eller faser. Först 
förekommer reflexrörelser, utan storhjärnans medverkan, men allt 
eftersom kopplingar sker från hjärnbarken till storhjärnan börjar mer 
symmetriska rörelser att förekomma, till exempel att båda armarna rör sig 
samtidigt efter samma mönster. Sedan visar barnet mer och mer 
viljestyrda och särskilda rörelser och till slut har rörelserna automatiserats, 
detta i takt med det centrala nervsystemets mognad (Ericsson, 2005, s.29; 
Holle 1978a, s.15).  
Barnets medvetande måste befrias från att styra rörelserna, därför måste 
all motorik automatiseras. Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) 
menar att automatisering av grundläggande motoriska färdigheter kan 
man påverka genom motorisk träning (refererade i Ericsson, 2005, s.47). 
När rörelsen har automatiserats kan barnet lägga all sin koncentration på 
annat, till exempel att utveckla tankeförmågan och sitt språk. När barnet 
är med om liknande eller samma situationer upprepas och återskapas 
minnen om allt det sett, hört, luktat och känt på. Det är viktigt att barnet 
under de två första åren får tillfällen att utveckla förmågan att röra 
kroppen och förflytta sig samt att uppfatta olika sinnesintryck. Innan 
genomgång av detta stadium är det bara små möjligheter för barnet att 
utvecklas vidare (Larsen & Parlenvi, 1982 refererade i Parlenvi & Sohlman 
1984, s.55).  
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Utvecklingen inom motoriken följer i stort tre utvecklingsprinciper: den 
cephalo-kaudala, den proximo-distala och principen för differentiering och 
integration. Den motoriska utvecklingen sker uppifrån och ner, från 
huvudet, via bålen och ner till fötterna enligt den cephalo-kaudala 
principen. Det barnet lär sig först är att lyfta huvudet och sedan 
bröstkorgen. När barnet har fått kontroll på höftpartiet kan det ta nästa 
steg och lära sig att sitta. Barnet får först kontroll över musklerna nära 
huvudet och sedan bålens muskler och det slutar med musklerna i benen, 
fötterna och tårna. De centrala kroppsdelarna utvecklas före arm- och 
benmuskulaturerna, de utvecklas innan kontrollen över fingrarna och 
tårna uppnås. Detta är den proximo-distala utvecklingsprincipen 
(Ericsson, 2003, s.28). Med tiden förfinas grova rörelser och blir mer 
precisa för att till slut samordnas till fullständiga rörelsemönster. Enligt 
Forsström (1986 refererad i Ericsson, 2003, s.28) är detta principen om 
differentiering och integration. Som vi redan nämnt går den motoriska 
utvecklingen från att vara grovt okoordinerade rörelser till att bli allt 
finare koordinerade (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000, s.323). De barn 
som har dålig kroppsuppfattning är i behov av motorisk aktivitet. De 
viktiga rörelserna som är grundläggande är bland annat att hoppa på ett 
ben, slå en framlänges kullerbytta, och sitta och sedan falla åt något håll. 
Dessa aktiviteter och andra som är liknande utvecklar kroppsmedvetandet 
som är nödvändigt för allmän inlärning (Danielsson, 1998, s.134).  
 
För att individen ska anpassa sig till nya rörelsemönster är det bra med 
motorisk planering. Det blir många misslyckanden och upprepningar för 
att komma fram till en lösning för att klara uppgiften.  För att kunna 
samordna sinnena och rörelserna behöver barnen upplevelser och 
erfarenheter att knyta an till. När de fått det kan de utveckla en motorik, 
ett rörelsemönster som fungerar med de krav och uppgifter som de ställs 
inför. Ett bra samspel mellan kroppens muskulatur och sinnen som ska 
utföra rörelserna är bundet till motorisk planering. När det finns en 
funktionell koordination och det är ett bra samspel mellan sinnena, kan 
rörelserna som är nödvändiga för en motorisk uppgift utföras så bra som 
möjligt eller helt rätt (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000, s.56). För att 
utvecklingen ska ske till fullo kan det behövas olika insatser från personer 
i omgivningen. I nästa del tar vi upp faktorer som kan stödja och stimulera 
barnen i deras motoriska utveckling. 
 
Stöd och stimulans 



Att stödja barns motoriska utveckling 
i förskolan. 
Sofia Blomgren & Susanne Hägglund 

2009-10-23 

 

17 
 
 

Den mänskliga kroppen är gjord för att röra på sig. Genom rörelse blir vår 
kropp starkare, utan rörelse blir vi svagare. En försenad motorik har blivit 
ett allt mer vanligt problem bland barn i dagens samhälle. Barn utvecklas 
ständigt, dels fysiskt och dels motoriskt genom inlärning av nya 
färdigheter, samt finslipande och automatiserande av befintliga 
rörelsemönster. Under den processen behöver barnen få öva och träna, 
och de vill oftast öva på färdigheter de inte kan eller nästan klarar av.  
Därför gynnas de av en hög motorisk aktivitet och får de inte tillgång till 
detta hämmas deras motorik (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000, s.21, 
105; Langlo Jagtøien m.fl. 2002, s.152). När barnens rörelseapparat, nerver, 
muskler och så vidare inte får den övning den behöver för att bli stark och 
välfungerande kan inte heller utvecklingen fortskrida som den ska. Det 
kan leda till problem långt fram i tiden, de får sämre rörelsekapacitet, 
sämre hållning, musklerna blir slappare och barnet orkar inte lika mycket 
som de andra barnen (Servais Bentsen, 1975, s.103).  
Detta leder även till att barn (och vuxna) som inte har en bra motorik blir 
mer inaktiva än andra med bättre motorik. Det är inte roligt att vara sämst 
eller inte lika duktig och det här kan leda in i en negativ spiral. Ofta 
associerar man motoriska problem med till exempel dålig självbild, ångest, 
nervositet och svårigheter med koncentration och skolarbeten men det 
orsakar det inte som den enda variabel. Om motoriken är dålig behöver 
det inte betyda att barnet kommer att ha problem med självbilden, men 
det underlättar inte. Eftersom barnen behöver fysisk aktivitet för en sund 
utveckling är det viktigt att stimulera dem och engagera dem i fysiska 
aktiviteter, låta dem leka och ”härja” (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 
2004, s.53, 58, 75; Danielsson, 1998, s.15).  
 
De vuxna blir barnens förebilder, och miljön som barnen växer upp i har 
stor betydelse för deras motorik. Om de har dåliga uppväxtförhållanden 
för att kunna utvecklas motoriskt ökar risken för inlärningssvårigheter och 
även svårigheter i skolan. Barnets motoriska utveckling främjas av leken 
som är en viktig faktor. Leken har stor betydelse för utvecklingen och det 
totala samspelet mellan de två hjärnhalvorna (Danielsson, 1998, s.43, 78). 
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 Barnens fysiska utveckling, att de går upp i vikt och ökar i längd är främst 
beroende av inre processer så som hormoners inverkan. Men det kan även 
påverkas utifrån genom att de får vistas i solljus, äta en varierad och 
näringsrik mat och genom rörelse (Servais Bentsen 1975, s.18). Genom 
varierad och aktiv rörelse uppkommer balans i kroppen, och barnens 
kroppskontroll ökar, de lär sig att samordna sina rörelser och hålla 
balansen. Rörelse stimulerar även tillväxt av nervförbindelser i hjärnan, 
det bidrar också till att bevara de nätverk av nervceller som redan finns. 
Dagens samhälle är uppbyggt så att vi är allt mer stillasittande, vi ser mer 
på tv, spenderar mer tid vid dator och tv-spel och åker mer bil än tidigare. 
Förr roade sig barn genom aktiv lek med andra i större utsträckning, de 
cyklade eller gick dit de skulle och även de vuxna var mer fysiskt aktiva i 
till exempel arbete. Dagens barn behöver stimulans och goda förebilder 
för att uppnå den utveckling som förr var naturlig (Danielsson, 1998, 
s.165; Maltén, 2002, s.43). 
 
När barn lär sig att behärska olika färdigheter är de väldigt fokuserade på 
just den färdigheten och uppvisar stor glädje när de lyckas med det de gör. 
Därför är det viktigt att ta till vara på denna naturliga fokusering hos 
barnen när de visar upp den. De har under den perioden lättare att lära sig 
den eftersom deras motivation till träning redan finns inom dem, de 
behöver inte aktiveras utifrån (Servais Bentsen, 1975, s.92). När barnen 
håller på att lära sig en ny färdighet klarar de inte av att tänka på andra 
saker, deras fokusering ligger helt på att lyckas göra det som de tränar på. 
När barnet väl har lärt sig rörelsen eller rörelsemönstret automatiseras det 
och barnet kan sedan utföra rörelsen och tänka på annat under tiden, först 
lär de sig att cykla och sedan kan de leka samtidigt som de cyklar 
(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000, s.59). När träningen baseras på 
barnets inre motivation ger den bättre resultat än om träningen ska skapas 
konstlat genom att de blir tillsagda vad de ska göra eller träna på. En 
annan del av träningen som är viktig är att till exempel föräldern eller 
pedagogen genom interaktion med barnet uppmuntrar barnet till att vara 
aktivt, vilja delta och använda sina färdigheter (Servais Bentsen, 1975, 
s.93).  
 
Fysiska aktiviteter och uppmuntran 
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Fysisk aktivitet och träning är viktigt för barnens motoriska utveckling. 
Inte bara det att den gynnas av aktiviteten utan den är även mycket viktig 
för dem som har lite problem med motoriken. Problem av det slaget 
försvinner inte av sig själva, barnet kan behöva hjälp och uppmuntran av 
dem runt omkring för att öka motivation och chansen att lyckas. Det är 
svårt att lära sig en del saker men detta kan underlättas om man tränar 
tillsammans med någon annan (Cantell, Smyth & Ahonen 1994; SEF, 2000 
refererade i Ericsson, 2005, s.39).  
För motorisk träning finns det fyra allmänna principer, av vilka den första 
är intensiteten i träningen. Denna kan ökas genom att träna barnen i 
mindre grupper och vid flera tillfällen än att bara genomföra träningen en 
gång med en stor barngrupp. Enligt den andra principen ska man börja 
med övningar som är överkomliga på en låg nivå för att sedan öka 
svårigheten gradvis, från enkla till mer utmanande aktiviteter och på det 
sättet töja gränserna till det som är svårt. Den tredje principen är att ge 
positiv feedback, uppmuntra och berömma barnen när de kämpar och 
klarar av saker som de strävat efter att klara. Den fjärde och sista principen 
är att utforma övningar som ger barnen möjlighet att se sina framgångar 
och själva bedöma utförandet av uppgiften (Sigmundsson & Vorland 
Pedersen, 2004, s.87). 
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Syfte  
Vi vill lyfta fram det pedagogiska arbetet rörande den motoriska 
utvecklingen för att synliggöra det

 

, samt beskriva verksamma pedagogers 
synpunkter på hur man kan arbeta med det på olika sätt. 

Metod 
Inledningsvis tänkte vi genomföra både intervjuer och observationer, för 
att undersöka hur pedagoger arbetar med barns motoriska utveckling. 
Efter att vi funderat på hur vi skulle kunna genomföra observationerna 
kom vi fram till att det inte skulle ge en representativ bild av 
verksamheten, då vi inte hade tillräckligt med tid. Det skulle bara ha blivit 
en redogörelse för exempelvis hur aktivitet för att stödja 
motorikutvecklingen genomfördes. Vi ville kunna se på fler förskolor och 
fler aktiviteter för att skapa oss ett bredare perspektiv. Därför valde vi bort 
observationerna och koncentrerade oss mer på intervjuer på flera olika 
förskolor. Vi kompletterade intervjuerna genom att se på förskolans 
veckoplanering, för att se hur de hade konkretiserat det motoriska arbetet 
i den planerade verksamheten. 
 
Urval 
Vi valde att fokusera på den kommunala förskolan eftersom vi framförallt 
är inriktade mot förskoleområdet, och för att få en bredare syn på 
verksamheten utan att blanda in andra yrkesutövningar. 
Föräldrakooperativ och personalkooperativ blev uteslutna eftersom de 
kommunala förskolorna är den vanligaste barnomsorgsverksamheten. 
Därför anser vi att den är representativ för den svenska befolkningen 
eftersom alla barn är berättigade att ha tillgång till verksamheten. 
Förskoleklassen föll automatiskt bort när vi valde att se på åldern 1-5 år. 
Som tidigare nämnt väljer vi de yngre åldrarna eftersom det är i den 
verksamheten som vi sedan ska arbeta inom. Vi väljer att fokusera på den 
generella verksamheten och inte ta med fall med barn i behov av särskilt 
stöd. Det känns som ett för stort område om vi ska ta med de fall med 
barn i behov av särskilt stöd inom den tid som vi har till förfogande.   
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För att inte få ett alltför ensidigt resultat valde vi förskolor inom fyra olika 
rektorsområden och inom två olika kommuner. Den ena kommunen är en 
stor stad medan den andra är en landsbygdskommun. Vi valde några 
förskolor eftersom vi har vikarierat eller haft praktik där före och under 
förskollärarutbildningen, andra valdes ut slumpmässigt då vi inte var 
bekanta med de rektorsområdena.  
 
Procedur 
Vår första kontakt med förskolorna var att vi besökte dem, informerade 
om att vi läser till förskollärare och att vi skriver examensarbete om 
motorisk utveckling. Vi frågade om de kunde tänka sig att delta i en 
intervju. Vi informerade dem om de etiska aspekterna kring deras delta-
gande, till exempel att inte ta med person- eller verksamhetsspecifika 
uppgifter. Vi talade även om att vi var två som skulle närvara vid inter-
vjun, men poängterade att den andre var där för att se till att inget glöm-
des bort. Detta för att personen som skulle intervjuas inte skulle känna sig 
i underläge även fast han/hon var det numerärt. Anledningen till att vi 
ville vara närvarande båda, var dels att vi ville hantera intervjuerna på 
samma sätt, dels eftersom vi ansåg, som Stukát (2005, s.41) påpekar att vi 
tillsammans kunde få en djupare insikt i vilket resonemang de förde. Vi 
kan med våra olika bakgrundskunskaper förstå svar på olika sätt och 
genom att båda var närvarande kunde vi tillsammans tolka det som de 
menade.  Därefter fick de intervjufrågorna så att de skulle kunna förbere-
da sig inför intervjun och ställa eventuella frågor rörande intervjufrågorna. 
Vi hade övervägt huruvida vi skulle lämna ut frågorna i förhand eller inte 
men vi kom fram till att om de fick diskutera i arbetslaget skulle svaren bli 
mångsidigare och inte bara representera en person utan ett helt arbetslag 
och en avdelning. Sedan bokade vi tid för intervjuträff.  
 
Intervjuerna utformades som en semistrukturerad intervju (Denscombe, 
2000, s.135; Stukát, 2005, s.39) med fem fasta frågor. Utifrån dessa ställdes 
följdfrågor för att få en djupare förståelse till exempel om varför de 
arbetade som de gjorde. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer för 
att få mer öppna svar av den intervjuade pedagogen. Vi kunde då ställa 
underfrågor och få mer ingående svar, än om vi hade valt strukturerade 
intervjuer (Denscombe, 2000, s.134). Före intervjuerna diskuterade vi 
intervjuareffekter och blev medvetna om att våra egna värderande 
reflektioner kunde påverka tolkningen av svaren vid intervjusituationen. 
Därför har vi försökt att vara så neutrala som möjligt när intervjuerna 
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gjordes (Denscombe, 2000, s.138) genom att försöka undvika värderande 
reflektioner kring deras svar under intervjuns gång.  
 
Vid intervjutillfällena deltog vi båda som redan tidigare nämnts. En ledde 
intervjun och den andra närvarade för att kunna komplettera med frågor 
om så behövdes. Vi bandade intervjuerna på ett fickminne efter att vi fått 
medgivande av personen som skulle intervjuas. Vi förklarade att ljudfilen 
skulle användas som stöd när vi skriftligt sammanställde intervjun. Vi 
förde anteckningar för att ge personen i fråga mer naturlig tid för reflek-
tion.  Vi känner att bandningen var ett bra hjälpmedel och komplement i 
intervjuarbetet då vi kunde gå tillbaka efter intervjutillfället och höra vad 
pedagogerna sagt och hur de sagt det. Tyvärr var det vid ett par intervjuer 
svårt att höra vad den intervjuade sade på grund av störande bakgrunds-
ljud på ljudfilen. Därför var det bra att vi även fört anteckningar. Vi 
medverkade båda två vid intervjuerna för att kunna komplettera om vi 
kände att intervjuaren hade glömt något. Den som intervjuade förde 
samtidigt anteckningar som stöd till ljudfilen. Som vi nämnt tidigare valde 
vi åtta olika förskolor och därmed blev det åtta pedagoger som ställde upp 
som intervjuperson. Under intervjuerna uppstod inga större problem, 
förutom att vi skulle ha varit mer konsekventa i vår förfrågan om att sitta 
på ett avskilt ställe i lugn och ro, mest för att få fokus på frågorna. Vid ett 
par intervjutillfällen satt vi mindre lämpligt, till exempel inne på avdel-
ningen eller i anslutande rum med passerande personer och barn som 
störningsmoment. Men i det stora hela anser vi att det gick bra och antalet 
utvalda intervjupersoner var lagom för den tid vi hade på oss att genom-
föra intervjuerna. 
 
Databearbetningsmetod 
Vi började med att skriva ihop svaren till de fem fasta frågorna, som vi 
hade gett ut till intervjupersonerna i förväg för att de skulle tillsammans 
med sina kollegor få gå igenom dem. Vi använde dem också till att skriva 
anteckningar vid intervjutillfällena. Vid intervjuerna hade vi även ett 
fickminne där vi spelade in hela samtalet. Efter varje intervju skrev vi en 
mer utförlig sammanfattning med hjälp av våra egna anteckningar 
samtidigt som vi lyssnade på intervjun. Till själva resultatdelen tog vi de 
utförliga sammanfattningarna och sammanställde dem utefter de didak-
tiska frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför”.  
  
Etiska aspekter 
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När vi besökte förskolorna för att fråga om de ville ställa upp på en 
intervju, berättade vi för dem i vilket syfte vi var där och att vi skulle vilja 
göra en intervju med dem men att det inte var något tvång att delta. Vi 
berättade för dem att vi inte skulle använda oss av några personliga namn 
eller nämna förskolan vid namn. Vi frågade även om det gick bra att vi 
bandade intervjun, och att vi skulle använda ljudfilen för att kunna skriva 
en sammanfattning av hela intervjun. Personerna i fråga verkade vara fullt 
medvetna om det vi sade och ställde gärna upp på intervju. Även vid 
intervjutillfället på alla förskolor frågade vi åter igen om lov att få banda 
intervjun. 
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Resultat och analys 
Resultat- och analysdelen i föreliggande studie utgår utifrån de didaktiska 
frågorna ”vad”, ”hur” och ”varför”. Vad-frågan fokuserar på 
undervisningens innehåll och här har vi valt att se den motoriska 
utvecklingen som ett övergripande svar på den. Men när pedagogerna 
nämner specifika svar om den motoriska utvecklingen kommer dessa att 
nämnas i resultatredovisningen nedan. Detta inkluderar arbeten som 
tränar grovmotorik, och till viss del finmotorik även fast detta inte är vår 
fokus. Hur-frågan fokuserar på metoden, hur har de arbetat med barnen 
för att träna detta. Här har vi lagt till en var-fråga också eftersom platsen 
kan ses som ett medel för att träna motorik. Varför-frågan behandlar 
motiveringen varför man har gjort som man gjort.  
 
Vi kommer nu att redovisa våra svar och de kommer att presenteras i fyra 
olika kategorier, uteaktiviteter, inomhusaktiviteter, vardagssituationer och 
allmänt. Dessa kategorier grundades utifrån det de intervjuade 
pedagogerna ansåg vara de viktigaste och största områdena inom 
verksamheten. 
 
Uteaktiviteter 
De intervjuade pedagogerna ansåg att barnens största motoriska 
utmaningar gavs utomhus och i förskoleverksamheten vistas man under 
stora delar av dagen utomhus. Därför valde vi att samla dessa aktiviteter 
under samma kategori. 
 
VAD, HUR & VAR:  
Pedagogerna vill att barnen ska få vara ute och röra sig mycket i varierad 
miljö så som skog, gräs, grus, asfalt, backigt landskap, platt landskap och 
så vidare mår barnen bra. De äter i skogen sittandes på sittunderlag på 
marken. Det blir mycket lek utomhus, oftast fritt men ibland tar pedago-
gerna med sig en grupp barn och leker olika lekar med dem, barnen kan 
även få olika uppdrag att utföra t.ex. samla kottar, löv eller liknande. Inom 
verksamheten finns det tillgång till madrasser, pulkor och stjärtlappar 
under vintern. Barnen får även använda små snöskovlar som de skottar 
snö med, de bygger grottor i snö högarna och går till skogen som vanligt. 
Pedagogerna besöker olika lekparker tillsammans med barnen för att hitta 
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nya kunskaper, utmaningar och träna motoriken på ett roligt sätt. Barnen 
får gå dit och leka och sedan gå hem igen. När de är ute och går, till en 
lekpark till exempel är det viktigt att man ser möjligheterna som finns, att 
man inte är ute och går för att gå. Att man till exempel låter barnen få 
klättra upp på murar och stenar för att sedan kunna hoppa ner. Pedagog D 
berättar följande: 

 
Å sen att vi kan gå till nån annan lekpark för där kanske det 
finns andra.. ja klätterställningar å träna för.. (Testa lite nya..) Ja 
de tycker de.. nya utmaningar de är nytt för de här kan dom ju i 
princip då kan det vara kul att gå till en annan plats där det är 
andra saker som är spännande.  

 
Barnen leker ofta ute på gården. Där finns det tillgång till cyklar, rutsch-
kanor, gungor, klätterställning och sandlåda där barnen stimuleras på 
olika sätt. Det finns även möjlighet att spela fotboll och bandy. Det finns 
mål, bollar och klubbor tillgängliga för barnen om de vill spela. Leken ute 
kan organiseras av pedagogerna genom att leka tagen, spela fotboll, bandy 
eller kasta boll tillsammans med barnen. Pedagogerna försöker att utmana 
och uppmuntra barnen till att klättra i och ur gungorna själva. Det framgår 
i veckoplaneringen som vi fick se att utelek förekommer dagligen. Peda-
gogerna brukar gå till skogen med barnen, där får de leka fritt och ibland 
utföra olika uppdrag och övningar, till exempel samla kottar. Samtidigt får 
barnen träna motoriken genom att klättra på stenar och i träd och gå 
balansgång. Ibland äter de ute i skogen och då sitter de på sittunderlag på 
marken. Rörelse och lek sker också då de besöker skogen, oberoende av 
årstiden. De barn som har skidor får åka skidor på gården och utanför. En 
gång per år har de Lilla Vasaloppet, barnen som har skidor får åka och de 
andra går istället. Alla barn har inte skidor på förskolan och förskolan har 
inte heller några att låna ut. Skidåkning är bra för att öva på kryssrörelser-
na.  
 

Sen på vintern då har vi skidåkning. (Okej) Och dom som har 
skidor får åka här, vi har en bra gård så man kan ju bara ta på 
sig skidorna och åka här på gården och göra spår här med. 
(paus) Sen dom äldre barnen brukar vi ta utanför gården och 
åka på ängen då och upp mot skogen till då. (Ja just det) å då 
blir de här riktiga kryssrörelsemönstret om man åker skidor för 
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att få till det, så det är bra träning. (paus) ta sig upp när man 
ramlar, å det är ju träning de å. Säger pedagog D. 

 
Vintertid finns det även möjligheter att åka skridskor både på gården och 
på andra närliggande isplaner. Inom verksamheten arrangerar pedago-
gerna Lilla OS eller VM där barnen får hoppa höjdhopp, hoppa längd, 
springa, kasta boll, krypa i tunnlar och leka med de andra barnen. Detta 
sker på hösten, då kan pedagogerna se vad barnen klarar av och vad de 
behöver träna mer på. Pedagogerna anordnar hinderbanor tillsammans 
med barnen, de får då krypa under buskar, åla, gå balansgång, hoppa över 
små hinder, åka i rutschkanan osv. Pedagogerna har planerade äventyr 
med barnen där de får använda motoriken på olika sätt, beroende på 
temat. De kan till exempel gå på ett sagoäventyr genom skogen, de får leta 
saker, klättra och hoppa över stockar, balansera, eller till exempel ro en 
båt.  
 
VARFÖR: 
Pedagogerna anser att skogen är den som är bäst för den grovmotoriska 
utvecklingen. Skogens ojämna mark, dess stenar och stubbar utmanar 
barnens motorik på ett naturligt sätt. De kan testa sina gränser där. Barnen 
lär sig snabbt att gå och röra sig på kuperad mark och pedagogerna bär 
inte barnen utan de får kämpa på, stanna och vila när de behöver. Barnen 
blir motiverade till att kämpa när de ser varandra. Skogen är en sådan 
miljö som kan ha många variationer att erbjuda. Eftersom det är olika 
långt till olika skogar har pedagogerna med sig vagnar. Vid övergångsstäl-
len får barnen hålla sig i närheten av vagnarna och de allra minsta sitta i. 
Äventyrspedagogiken har även medfört att de vistas mer i skogen, bland 
annat när de gör samarbetsövningar vilket medför en fysisk aktivering. 
Den motoriska träningen blir inte jobbig, den upplevs inte som träning, de 
”bara leker”.  
 
Vintertid åker barnen madrass, pulka, stjärtlapp, skidor och skridskor och 
det tränar barnens balans samtidigt som de tycker att det är roligt. Det är 
inte alla barn som har skidor, men om barnen har och vill, får de självklart 
åka och det är bra träning för balans och grovmotorik. De övar även på 
kryssmönstren, och att ta sig upp när man har ramlat med utrustningen är 
träning i sig. Varje vinter arrangeras Lilla Vasaloppet och det blir ett roligt 
uppbrott ur vardagen. När barnen åker pulka får de själva kämpa på med 
pulkan upp för kullen, mycket för att träna.  
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Anledningen till att personalen besöker flera olika lekparker med barnen 
är att de vill ge barnen variation i lekmiljö och att de ska utmanas i sin 
motoriska utveckling.  
 

Varje fredag har vi infört nu att vi går till en lekpark, och det är 
också jättebra träning, att klättra i lekpark och ja. (paus) så vi 
försöker att gå till olika det finns ju lite, i olika bostadsområden 
så då går vi runt och provar på där […] Först går vi dit och sen 
leker vi och går tillbaka så det är bra träning. Säger pedagog A.  

 
Det är inte alltid man ser lek i lekpark som motorisk träning  
 

…där är det otroligt mycket alltså, gå balansgång å gå.. ja då 
har man ju ingen som.. vi går till en lekplats. Att vi sen tränar 
hur mycke motorik som helst är det ju ingen som..som tänker 
på, och där kan man verkligen se från gång till gång vad dom 
lär sig.  Säger pedagog C.  

 
Pedagogerna anser att det märks från gång till gång vad barnen lärt sig 
och hur de utvecklas. Det är inte enbart grovmotoriken som tränas vid 
besöken på lekparkerna, utan finmotoriken är också inblandad. På de olika 
ställena tränar barnen olika saker, det är också roligt att inte behöva gå till 
samma ställe jämt. Promenaden dit och hem ger även den motorisk 
träning och barnen får öva sina trafikkunskaper. Barnen får börja med att 
gå själva innan de får åka i vagnen vid promenader.  
 

Många sätter barnen i vagnen direkt, mest för bekvämlighetens 
skull och för att komma fram fortare. När vi tar promenader 
med dom, även de här små, att de får börja och gå. Man kan ta 
med sig vagnen åt dom då när vi går till skogen eller på nån 
lekplats. (Mm) men att de ändå får gå en bit innan, så man inte 
bara sätter dom i vagnen för att det ska vara bekvämt och 
komma fortare fram utan dom får gå i sin takt. Säger pedagog 
D.  
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Pedagogerna anser att när man är ute och går är det bra om man inte bara 
är ute och går, utan att man ser alla möjligheter som finns. Att få upptäcka 
alla olika nivåskillnader till exempel vid hoppning, balansgång och 
klättring. Promenaderna är inte bara för träning att gå utan att få komma 
ut utanför gården också. Barnen tycker det är roligt att gå iväg från gården 
ibland. Förskolorna har utegårdar som utmanar barnen motoriskt och 
barnen lär sig mycket, det finns gott om plats och möjligheter att till 
exempel klättra.  
 

och även gården här är ju väldigt bra för motoriken. (Ja) Den är 
ju det. (Ja den är väldigt kuperad.) Ja den… den är ju det och du 
kan cykla långt, det är ju inga små bitar. (Nä) Å du… du har 
verkligen rörelsefrihet på hela gården, så vi har (paus) vår gård 
är inte världens roligaste men den är väldigt motorisk. (Mm) 
Du får utlopp för mycket mo…det är den. För det är gott om 
plats, det är gott om utrymme och du kan klättra. (Men..) Som 
du säger den är kuperad, du kan springa upp och du kan 
springa ner. (paus) å sen då att vi har isbana och vi har gott om 
plats att åka skidor. Säger pedagog C.  

 
På de förskolor där det finns cyklar används de flitigt av barnen i alla 
åldrar. De små barnen lär sig att trampa själva genom att först sparka sig 
fram och se hur de äldre barnen gör. Vid gungorna utmanar pedagogerna 
barnen att försöka kliva i och ur gungorna själva.  
På de utegårdar där det finns klätterställning får barnen klättra, om de kan 
det och de andra får prova tills de själva klarar av att komma upp i den. 
Pedagogerna arrangerar inte Lilla OS, VM och Lilla Vasaloppet enbart för 
skojs skull utan för att barnen ska få visa vad de kan och vad de behöver 
träna mer på. Lilla OS och VM sker varje höst och då kan pedagogerna se 
hur mycket barnen har utvecklats. Pedagogerna känner att det finns 
många utmaningar för barnen på utegården.  
 
Planerade inomhusaktiviteter 
De inomhusaktiviteter som framkom under intervjuerna valde vi att dela 
upp i planerade aktiviteter och vardagssituationer eftersom motoriken 
tränas på båda dessa sätt. Skillnaden mellan dem är hur de anordnas, först 
kommer de planerade aktiviteterna som initieras av pedagogerna att 
redogöras. 
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VAD, HUR & VAR: 
Inom verksamheten har de har tillgång till gymnastiksal allt från en gång i 
månaden till en gång i veckan och då har de gymnastik med barnen i 3-5-
årsåldern. ”Miniröris” (gymnastik), rörelselekar, rörelse till musik, ligga, 
krypa, rulla på madrasser, klättra i ribbstolar, hoppa och springa på 
”tjocka mattan” är ett par av de aktiviteter som sker under dessa pass. Det 
kan vara bollekar som uppvärmning, sedan brukar barnen få gå runt i 
salen och gå på olika sätt som pedagogerna säger, till exempel bakåt och 
framåt på tå. Annars kan det bli lättare redskapsgymnastik med bland 
annat balansgång eller hinderbanor. Efter gymnastiken avslutar de med 
avslappning. Vid gymnastiskpassen i gymnastiksalen får de äldre barnen 
ta med kläder och handduk så att de kan byta om och duscha efteråt. 
Lekhallen på förskolan är tillgänglig en gång i veckan och där kan hinder-
banor göras. Barnen får bland annat träna på att åla, krypa, hoppa och gå 
balansgång. Men det är inte alla som utnyttjar den tiden, utan väljer hellre 
att vara ute i skog och mark. Pedagogerna arrangerar aktiviteter inne på 
förskolan till exempel ”Smultron och Sång”, ”Sånggodis” som är sång- och 
rörelselekar och ”Miniröris” som är gymnastik för barn. Pedagogerna har 
tillsammans med barnen 1-3 årsålder rörelselekar i olika. De hade bland 
annat ett tema ”Kroppen och jag”.  Det är mycket lek, rörelse, dans och 
”Miniröris” för att barnen ska få röra på sig. Efter ett pass med rörelse har 
pedagogerna avslappning tillsammans med barnen. Efter lunchen har 
barnen vilostund med sagor, men ibland kan det bli sagoband istället. I 
veckoplaneringen som vi fick se vid intervjutillfället var det dagligen 
uppskrivet läs vila/vilostund. Massage brukar de ha en gång i veckan. 
Barnen kan använda sig av bara händerna, bollar och rullar. Pedagogerna 
upplever att en del barn inte vill ha den närkontakt som massagen består 
av och då behöver barnen inte vara med, de får kolla på och törs kanske 
vara med en annan gång. 
 
VARFÖR: 
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På gymnastikpassen är det pedagogerna som ställer fram redskapen. De är 
alltid två så att den andra kan vara med och observera för att se vad 
barnen redan klarar av och vad som behöver mer träning. Dessa 
observationer ger också underlag för utvecklingssamtal. Efter 
gymnastikpassen är det en avslappningsstund för att barnen ska få vila 
och lugna ner sig. De får träna på att byta om själva, vilket är 
förberedande inför den kommande skolgymnastiken med ombyte och 
dusch. Detta är också mycket uppskattat av både barn och föräldrar. 
Gymnastiken består oftast av övningar och lekar som barnen tycker är 
roliga och det ger bra träning för motoriken. 
 
Både barnen och pedagogerna tycker om ”Smultron och Sång” och 
”Miniröris”. När det är roligt upplever inte barnen att göra olika 
uppgifter. Anledningen till att de använder sig av till exempel ”Smultron 
och Sång” är att det är mycket arm- och benrörelser till sångerna, vilket 
ger koordinationsträning på ett roligt sätt. 
 
Pedagogerna anser att massage är bra, eftersom barnen blir avslappnade 
och rofyllda och de menar att det kan behövas i dagens stressade samhälle. 
De flesta barnen accepterar närkontakten vid massage.  De barn som 
känner obehag behöver inte vara med och de behöver inte ta av sig tröjan 
om de inte vill. Enligt pedagogerna tyckte barnen att oljan en viktig del 
vid massage, eftersom den värmer ryggen som masseras och barnen 
uppskattar att få kladda lite. Massagen är till för att barnen ska få lära 
känna kroppen, att känna hur kroppen är när den är spänd och 
avslappnad, hur de ska göra för att slappna av. Genom det får barnen får 
en bättre kroppsuppfattning. Barnen delas upp i mindre grupper vid 
massage just för att hjälpa dem att varva ner.  
 
Vardagssituationer 
Under denna kategori redogörs för de dagligt förekommande situationer 
så som samling, matsituationer samt påklädning och avklädning vid in- 
respektive utgång. Dessa situationer framkom under flera intervjuer som 
träningstillfällen för motoriskträning. 
  
VAD, HUR & VAR: 
Vid matsituationer får barnen försöka klara sig själva så mycket de bara 
kan, de får till exempel skala potatis, skära maten och tvätta händerna 
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själva. Detta gäller även vid bakning, då de bland annat får öva på att röra 
och hälla. Genom dessa moment tränar barnen sin finmotorik. 

  
Men just det här med finmotoriken då att dom (paus) bara vid 
måltiderna att dom försöker skala sin potatis själva, dom här 
små sitter och drar i skalet å lägga på skalfatet, dom ser hur de 
större gör. (paus) och det här med att ta till exempel sylt, ling-
onsylt på maten att dom gör de också själva å så. Då får man in 
de här vridrörelserna å så också. Jag mena sen allt hör.. hänger 
ihop med (paus) när de ska börja skriva å så där att de får in 
motoriken och då, bara den här övningen blir ju också sån som 
hjälper till lite som när de hjälper till å bakar det här med att 
röra å hälla, säger pedagog D.  

 
Barnen får även kliva upp och ner från stolen själva och på så sätt tränar 
de också grovmotoriken. I förskoleverksamheten äter man även utomhus, 
till exempel under utflykter till skogen, stranden eller liknande. Hur de 
sitter beror då på var de befinner sig. En förskola sitter till exempel i ett 
vindskydd där barnen sitter på golvet, andra har nämnt att de sitter vid 
bord på bänkar på gården, har picknick på filtar, sitter på sittunderlag på 
marken eller sitter på sittunderlagen i snödrivorna. Det är vanligt att 
mellanmålet äts utomhus, och ibland äter de även lunch ute. Då tillagas 
antingen maten på plats, eller levereras dit av kökspersonal eller annan 
personal. Pedagogerna berättar att barnen får bära sin egen väska, ta av 
sina skor och sätta dem på hyllan, klä på sig, knäppa knappar på tröjan 
och dra igen jackan. De får även kliva i och ur vagnen, kliva upp och ner 
från stolen, klättra på stegen till skötbordet, gå upp och ner i trappor. 
Pedagogerna menar att det är viktigt att barnen får prova, försöka klara 
sig själva så mycket de bara kan.  
Pedagogerna använder sig av fingerramsor och rörelselekar i arbetet med 
barnen både spontant och planerat. Till exempel under samlingarna 
använder pedagogerna sig ofta av sång-, ring- och fingerlekar, och många 
ramsor och sånger som det finns rörelser till. Det är även vanligt att ha 
rena sångsamlingar med barnen. Barnen gör under sångsamlingarna 
rörelser till ramsor och sånger. Här avses såväl grov- som finmotorik 
eftersom rörelsernas karaktär kan variera från höga hopp till fina fingerrö-
relser. Pedagogerna använder sig även av musik i verksamheten, de kan 
både planerat och oplanerat initiera till exempel musiklekar och dans med 
barnen. I förskoleverksamheten arbetar man vanligtvis med ett tema 
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under en längre tid. På en av förskolorna har de arbetat med temat 
kroppen, de har ritat av händer och fötter, mätt hur långa de är och sedan 
ritat av hela barnet i naturlig storlek. En annan pedagog berättade om ett 
arbete med hur kroppen ser ut i olika känslotillstånd, till exempel när 
någon är arg eller ledsen. Barnen fick se bilder, diskutera och testa sig 
fram. Samtliga pedagoger anser att den fria leken är väldigt viktig för 
motorikutvecklingen. Enligt dem förekommer den dagligen på förskolor-
na, både ute och inne. I veckoplaneringen skrivs dagens händelser upp. 
 
VARFÖR: 
Med rörelserna i sånger och ramsor tränar barnen fin- och till viss del 
grovmotorik. I och med att sångerna och ramsorna återkommer får 
barnen chansen att öva flera gånger och även om barnen inte kan sången 
kan de följa med i rörelserna. När barnen får tillfälle att försöka sig på de 
olika motoriska delmomenten vid matsituationerna ges de en möjlighet att 
förbättra sina färdigheter inom området. Om de inte får försöka skulle de 
inte utveckla färdigheterna alls. En pedagog nämnde att det finns flera 
moment vid matsituationerna då barnen tränar vridrörelser som hänger 
ihop med skrivningen. Pedagogerna ser en fördel med att äta ute. Barnen 
behöver inte klä av och på sig, och de påpekade att barnen ofta inte vill 
plocka ihop och avsluta leken ute för att gå in och äta. Pedagogerna menar 
att det ger variation i vardagen att inte alltid ha samma rutiner och alltid 
sitta inne vid borden och äta alla måltider.  
 
På en av förskolorna berättade pedagogerna att när de var i skogen klädde 
sig kökspersonalen till troll och kom till dem i skogen för att laga mat eller 
leverera den, vilket barnen uppskattade. En åsikt som framkom under de 
flesta intervjuerna var att man inte ska hjälpa barnen hela tiden till 
exempel genom att ta dem i knäet och klä på dem vid utgång, utan barnen 
får ta den tid som de behöver när de till exempel försöker dra på sig 
byxorna. Det stimulerar barnens motorik och underlättar dessutom 
pedagogernas arbete. Det som barnen kan lära sig för att sedan kunna 
klara sig själva är att de ska få träna dagligen på förskolan. Pedagogerna 
menar att barnen får en bättre kroppsuppfattning och att de blir bättre på 
att koordinera sina rörelser för varje gång barnen får träna på- och 
avklädning. Genom mindre anpassningar i miljön kan barnen få hjälp att 
klara sig själva. Det kan röra sig om att sätta in en trappa eller stege vid 
skötbordet eller dra ut stolen bredvid barnstolen så att barnen kan ta sig 
upp själv.  
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Pedagogerna menar att arbetet med kroppen och känslotillstånden ska 
öka barnens kroppsuppfattning, till exempel när de kan se på andra om de 
är arga, glada eller ledsna. Tanken med det andra temat, när barnen fick 
måla av sina kroppsdelar och mäta sig ansåg de ge barnen en ökad 
kroppsuppfattning, eftersom de får se hur stora/små de är. 
 
I den fria leken tränar barnen sin motorik utan att de uppfattar det som 
övning, eftersom det inte blir tråkigt eller jobbigt på samma sätt. De 
hoppar och springer och kryper med glädje. Pedagogerna påpekar att när 
barnen leker fritt står pedagogerna inte och bara pratar med varandra, 
utan de använder tillfället bland annat för att observera hur barnen rör sig 
och utvecklas. Genom det kan de upptäcka eventuella behov som kan 
finnas i barngruppen. Under en intervju framkommer åsikten att om en 
vuxen kliver in i den fria leken förändras den och att barnen oftast kan ha 
roligare själva utan en vuxens inblandning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmänt  
Under intervjuerna framkom olika saker som pedagogerna anser 
motiverar eller lockar barnen att delta i olika aktiviteter. Dessa presenteras 
kortfattat nedan. 
 
VAD, HUR & VAR:  
Det ansågs framför allt motivera barnen till att göra saker om de upplever 
att det är roligt, annars vill de inte göra det. Även om det är vissa saker 
som barnen måste öva på kan pedagogerna försöka planera och arrangera 
aktiviteten på ett roligt sätt. En annan metod för att locka barnen är att 
vara motorisk tillsammans med dem, pedagogerna deltar i motoriska 
aktiviteter med barnen och att leka med dem. Detta för att locka barnen 
genom att själva vara aktiva i de övningar man har och som man vill att 
barnen ska vara med i. För att göra det kan man initiera lekar som ”följa 
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John”, ”kurragömma” eller ”tagen” och leka eller busa med barnen 
tillsammans.  
 

Ja alltså främst så gäller det att jag som vuxen, som pedagog e 
delaktig själv å alltså visar att jag själv springer, att jag själv 
hoppar att jag själv kryper och ålar..eh annars är det ganska 
svårt, å det kan man göra på många olika sätt alltså genom le-
kar eller ja..för att leka, följa john eller kurragömma eller jaga 
eller vad de nu må vara, säger pedagog G.  

 
Ytterligare en viktig sak är att tillåta barnen att klättra och hoppa, låta dem 
testa sina gränser utan att en pedagog ska blanda sig i, naturligtvis förut-
satt att det inte är farligt eller riskabelt för barnen. ”Man ser ju här inne, 
man ser ju bara nu när de hoppar och studsar nerför ... att de testar sina 
gränser, det är ju det som är väldigt viktigt, att de lyckas och att man inte 
påpekar .. tillrättavisar.” säger pedagog E under intervjun. Det är viktigt 
att låta barnen lyckas, och visa att man litar på deras förmåga. Pedagoger-
na tycker att det är viktigt att uppmuntra de barn som kämpar med 
någonting, att stödja dem så att de kan klara utmaningen de tagit sig för 
och övervinna hindret. Här poängterar de att det är viktigt att arbetslaget 
har diskuterat saken och enats om ett likartat förhållningssätt och agerar 
på samma sätt.  
 
Pedagogerna berättar att de brukar dela upp barnen i mindre grupper och 
anpassa aktiviteterna efter de barn som ingår i grupperna. Till exempel 
under gymnastikpassen och under pysselstunderna delas barnen ofta upp 
i åldersgrupper, men man måste alternera åldersuppdelning av barnen, 
och åldersuppblandade grupper. Gruppaktiviteterna återfann vi i vecko-
planeringen med korta notiser om vad som gjorts under passen. På en av 
avdelningarna vi besökte berättade pedagogen att de hade fördelat 
ansvaret för olika moment på olika pedagoger, till exempel en person 
hand om rörelsen, en annan har skogsaktiviteten och så vidare. Det var då 
den ansvariga som planerade, förberedde och utvärderade men alla 
pedagogerna deltog vid genomförandet av aktiviteter. Gemensamt för alla 
avdelningarna vi besökte var att de planerade i förväg. En pedagog 
berättade att de hade skapat en personlig portfolio åt alla barnen. I den 
satte de in till exempel hand och fotavtryck och visade på längdskillnader 
från år till år. De använde mycket fotodokumentering av olika saker till 
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exempel ”Jag kan”, eller bilder från skogsutflykter där barnen klättrar och 
så vidare.  
 
De flesta av avdelningarna som deltog i undersökningen har samarbete 
med andra förskolor. De besökte till exempel andra och fick besök, hade 
dans/disco, lekte på varandras utegårdar och fick visa upp sina egna 
gårdar för varandra. Ytterligare exempel som vi nämnt i andra avsnitt är 
Lilla Vasaloppet och Lilla OS. 
Pedagogerna försöker att hitta nytt material och övningar, det vill säga 
andra alternativ till det de redan använder i sin pedagogiska verksamhet. 
En pedagog berättade att de försökte att fokusera extra på barn som de 
visste inte rör på sig så mycket hemma och de som har ett stort behov av 
att röra sig. För att kontrollera barnens motoriska utveckling använde en 
av avdelningarna sig av ett observationsmaterial där de kryssade för vad 
barnen kunde göra (kullerbyttor, hoppa på ett ben, rulla o.s.v.).  

 
Så är det ju viktigt att man kollar varje barns grovmotorik så att 
man följer upp dem också..så man ser om det är någon som inte 
kan.  Vi hade ett papper eller har, där man tar varje barn men 
nu har vi inte det här tror jag..vi hade ju ett papper, observa-
tionspapper där det står rulla, hoppa på ett ben och så. Ett sånt 
papper har vi som vi går igenom för varje barn om de kan eller 
inte kan säger pedagog E. 

VARFÖR: 
Genom att vara aktiv och rörlig i aktiviteterna med barnen vill 
pedagogerna dels föregå med gott exempel och dels anser de att annars 
kan de barn som är avvaktande till att delta i aktiviteter hamna utanför 
och inte vilja delta. När pedagogerna deltar och visar att de tycker att en 
aktivitet är rolig rycks dessa barn lättare med. Pedagogerna anser att det 
är viktigt att utmana och inspirera barnen. För att barnen ska bli 
inspirerade är det viktigt som pedagog att man själv är med och är 
delaktig och inte står på sidan av. När det gäller skidåkningen berättade en 
pedagog att de åker med barnen för att visa att de tycker att det är roligt 
och föregå med gott exempel. Därför spelar pedagogerna också fotboll 
tillsammans med barnen, för att dessa ska få motorisk träning. De 
poängterar att det inte är för att lära dem själva spelet utan för att barnen 
ska få träna sin motorik. När pedagogerna utformar övningar eller 
aktiviteter försöker de att genomföra dem på ett sätt som barnen brukar 
tycka om eftersom de anser att roliga övningar inte upplevs som jobbiga. 
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Enligt pedagogerna ökar barnens självförtroende när de vuxna visar att de 
litar på att barnen klarar sig själva och känna att de kan. Pedagogerna 
påpekar även att barnen inte kan lära sig om de inte får chansen att öva, 
därför låter de barnen i så stor utsträckning som möjligt använda sin egen 
kropp. Pedagogerna vill även ge barnen utmaningar och visa dem olika 
möjligheter. Barnen får prova mycket själva, och då är det bra att 
uppmuntra dem för att de ska bli inspirerade. Det är bra om barnen får 
prova så mycket som möjligt själva för att bli inspirerade och få 
uppmuntran. De ska få prova själva och få den tid de behöver, och de ska 
bli stimulerade till att göra olika saker. Pedagogerna anser att många barn 
får för mycket hjälp hemma, och låter dem därför ta den tiden de behöver 
för att utföra något på förskolorna. De hjälper inte barnen hela tiden bara 
för att allt ska gå fortare. Under intervjuerna har det framkommit att flera 
anser att det är viktigt att barnen blir bemötta med samma 
förhållningssätt. Annars menar de att barnen blir förvirrade, de vet inte 
vilka regler som gäller, vad de får och inte får göra.  
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När pedagogerna arbetar i åldershomogena grupper anser de att 
grupperna blir jämnare i kompetens och kunskap, vilket gör att det är 
mindre risk för att barn ska hamna i kläm genom att övningarna blir för 
enkla eller för svåra. De anser även att de lättare kan arbeta med de olika 
behov som finns hos olika barn och i de olika grupperna, och balansera 
kraven i motorik träningen utefter ålder. Aktiviteterna hamnar på rätt 
nivå för barnen, ofta gör de samma eller liknande saker men med olika 
svårighetsgrader. Blir övningarna för svåra tappar barn lätt intresset och 
vill inte vara med. En pedagog talar om hur de yngre barnen törs kliva 
fram mer och ”ta för sig” i mindre grupper. Detta eftersom det ofta är de 
äldre som tar för sig mest när de blandar åldrarna, därför de redan kan och 
vet hur man ska göra. De tycker också att det blir rörigt med hela 
barngruppen samtidigt. De anser att mindre grupper gör att det blir lite 
lugnare och barnen får mer tid och kan koncentrera sig lättare. Grupperna 
har de bland annat för att det blir lättare att låta barnen göra det som de 
vill göra då det är färre barn som önskar aktiviteter, men även för att 
barnen klarar av så pass olika mycket. De poängterar dock att man inte 
alltid ska arbeta i mindre åldersbaserade grupper, utan att det finns 
fördelar med en åldersuppblandning också. Till exempel när alla barn är 
med kan lära av varandra och även om de små inte vet vad som menas 
med att springa som en hund kan de härma de stora barnen och delta i 
aktiviteten på så sätt. De stora eller de som vet hur man ska göra, får vara 
förebilder.  
 
När det gäller planering av verksamheten menar flera pedagoger att om 
de inte planerar så är det lätt att dagarna bara går, men genom planering 
vet de att aktiviteterna blir genomförda. Ett tillägg till det var att de dock 
är flexibla och kan ändra i det planerade men de tar det planerade vid ett 
annat tillfälle istället. Inplanerade saker kan förberedas grundligare. En 
pedagog nämnde att det är skönt att veta vad som ska göras och planeras. 
Tanken med portfoliosystemet som en av avdelningarna använde var att 
barnens utveckling skulle synliggöras. Barnen kunde titta i portfolion och 
se olika saker som ”de kan”, samt olika saker som de gjort. De finns 
tillgångliga för barnen så de kan titta i sin eller andras portfolio när de 
själva vill.  
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Under intervjuerna framkom att samarbete med andra förskolor ansågs 
vara roligt och givande för både barn och pedagoger. De menar att det är 
lärorikt att vistas på olika platser där barnen får utöva olika saker för att 
träna motoriken. Variation i miljön ger nya eller olika utmaningar i 
barnens lekar. Pedagogerna påpekar att det är viktigt att man har ögonen 
öppna och ser alla möjligheter som finns när man till exempel är ute på 
promenader. Kanske kan barnen få balansera på en mur bredvid vägen 
istället för att gå på trottoaren. Variation uppskattas av pedagogerna och 
de anser att det är viktigt, det är bland annat därför de ofta går på olika 
utflykter. Barnens vardag på förskolan blir på så sätt inte tråkig och de 
utmanas på olika sätt på de olika utflyktsmålen, inte bara motoriskt utan 
även kognitivt. Pedagogerna försöker att skapa variation i övnings- och 
lekutbudet för att stimulera utvecklingen och uppmuntra barnen med nya 
saker att göra, vilket barnen tycker är roligt.  
 
När pedagogerna säger att de försöker fokusera på barn som inte rör sig så 
mycket är det eftersom de vill ge dem stimulering att komma igång på 
förskolan. Pedagogerna anser att det är viktigt med motorik och att 
barnen måste bli stimulerade på förskolan för att de ska få möjlighet att 
utvecklas. Varje barn har olika behov och man utgår från dessa 
individuella behov, ge barnen inspiration till lek och rörelse, speciellt vid 
utevistelse och utmana dem på alla nivåer. Pedagogerna använder sig av 
olika arrangemang för att kunna se hur mycket barnen klarar av och vad 
de eventuellt behöver träna mera på. Det framkom att personalen på en 
avdelning nämnde att de testade barnen på olika motoriska områden i ett 
observationsdokument, i samband med utvecklingssamtalen. De 
observerade barnen kontinuerligt i vardagliga situationer, kartlade dem 
och arbetade sedan med barnens behov utifrån dessa resultat. 
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 Analys och Diskussion 
Vi inleder med att repetera vår problemformulering och syfte: 
Barns motoriska utveckling är som störst under de år barnen går i 
förskolan, därför har vi valt att se på hur man kan arbeta praktiskt med 
den. Utifrån detta har vi formulerat följande övergripande fråga för vårt 
arbete: Hur utvecklas barns motorik och hur kan denna utveckling stödjas 
och stimuleras? Vi vill lyfta fram det pedagogiska arbetet rörande den 
motoriska utvecklingen för att synliggöra det samt beskriva verksamma 
pedagogers synpunkter på hur man kan arbeta med det på olika sätt. 
 
Metoddiskussion 
Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer fick vi mer öppna 
svar av de intervjuade pedagogerna och de frågor som skulle kunna 
missuppfattas gjordes tydligare med hjälp av följdfrågor till personen. 
Svaren kan bli helt olika utefter vad man ställer för frågor och hur man 
ställer dem. Med hjälp av fickminnet där vi bandade sammanlagt åtta 
intervjuer, blev det sedan lättare för oss att sammanställa och skriva ett 
resultat. Vi kunde senare återgå till ljudfilen om det var så att vi var 
fundersamma på om vi hade uppfattat svaret korrekt.  
 
Huruvida svaren vi fick i intervjuerna var verklighetsbaserade eller en 
något förskönad version av verkligheten, kan vi inte avgöra. När vi 
funderade på det under utformandet av vår undersökning var vår första 
tanke att komplettera intervjuerna med observationer på avdelningarna. 
Vi kom dock fram till att vi inte skulle hinna observera tillräcklig stor del 
av verksamheten för att avgöra om de arbetade som de redogjorde inom 
det tidintervall vår uppsats skulle skrivas. Vi lade därför till en förfrågan 
om att få se deras veckoplanering med tanke på att det i omfattningen av 
de motoriska aktiviteterna skulle framgå. Även trots detta tillägg kan vi 
inte garantera att verksamheten är utformad så som det sägs i intervjun 
men vi vill tro att så är fallet.  
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Flera av de veckoplaneringar vi fick se hade inte bara övergripande inslag 
utan där stod även mer ingående detaljer kring vad som gjorts på de 
aktiviteter som fanns med. Det får oss att tro att den bild som beskrivs i 
intervjuerna rörande planerade aktiviteter i intervjuerna stämmer ganska 
bra med verkligheten.  I intervjuerna beskrivs även pedagogernas 
förhållningssätt till barnen och barnens motoriska utveckling. Till exempel 
menar flera pedagoger att man inte ska hjälpa barnen vid påklädning och 
matsituationer. Det känner vi är svårare att kontrollera hur detta ser ut i 
verkligheten genom våra resultat. I vårt resultat har vi inte märkt av några 
motstridiga uttalanden vilket kan ha tolkats som att svaren varit 
verklighetsbaserade, detta kan dock inte bevisas. I de fall där vi var 
bekanta med avdelningen sedan tidigare, genom arbete eller 
verksamhetsförlagd utbildning har vi sett att pedagogerna låter barnen 
klara på- och avklädning själva, vilket stämmer överens med 
intervjusvaren. Men i de fall där vi inte har denna förkunskap kan vi inte 
uttala oss om deras förhållningssätt i arbetet. Intervjuareffekten kan ha 
gjort sig gällande och de kan ha framställt sig fördelaktigt utifrån det ämne 
vi undersökte.  
 
Om undersökningen skulle genomföras av någon annan så skulle han eller 
hon troligtvis få liknande resultat, eftersom det motoriska är en så pass 
viktig del inom barnens utveckling. Slutsatserna bör därför bli ungefär 
desamma om semistrukturerade intervjuer används. Antalet intervjuer 
påverkar också hur pass sanningsenligt resultatet sedan blir. Om vi skulle 
ha haft mer tid skulle vi gjort fler intervjuer för att få resultatet så 
verklighetsskildrande som möjligt. Om man använder sig av för få 
intervjuer kan man inte vara säker på att slutresultatet blir tillförlitligt. Vi 
valde att genomföra åtta intervjuer eftersom det var vad vi ansåg oss 
hinna bearbeta inom tidsperioden vi hade till förfogande. För att nå en bra 
grund för våra slutsatser valde vi istället för att genomföra fler intervjuer 
att sprida dem geografiskt. Genom vårt beslut att sprida ut intervjuerna 
över flera rektorsområden och två kommuner anser vi ha ökat 
generaliserbarheten av våra resultat. I intervjuerna har det framkommit 
att de olika förskolorna som vi besökt har liknande utformning av den 
pedagogiska verksamheten för att stödja och stimulera barns motoriska 
utveckling.  
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Det gör att vi tror att resultatet går att generalisera utanför även dessa 
kommuner. I efterhand hade det varit att föredra att vi valt fler än en 
förskola som var lokaliserad inne i en stad för att få en utökad bild av om 
hur verksamheten kan skilja sig. Men under intervjun på 
innerstadsförskolan framkom inga större skillnader mot dem på landsort. 
Personalen där hade inte möjlighet att ta barnen till skogen men uppsökte 
istället parker för att finna den varierade terräng som alla intervjuade 
påpekade som eftersträvansvärd. De använde alltså endast en annan plats 
för att ge barnen likadana förutsättningar till motoriska utmaningar som 
skogen kan erbjuda. Därför anser vi att vårt resultat kan ses som 
generaliserbart. 
 
Resultatdiskussion 
Pedagogerna på förskolorna ansåg att skogen är ett bra ställe för barnen 
att träna sin grovmotorik, där det sker på ett naturligt sätt. Framförallt 
vintertid får barnen mycket motorisk träning, genom alla vinteraktiviteter 
och vinterunderlagets utmaningar med halka och ojämnheter. Då handlar 
det ofta om balansträning, vilket barnen uppskattar eftersom de för det 
mesta tycker om att vistas utomhus. Langlo Jagtøien, Hansen, och 
Annerstedt (2002, s.60) tar också upp precis som de intervjuade 
pedagogerna att miljön som barnen vistas i har stor inverkan på hur 
mycket motorisk träning kroppens olika delar får. Samtidigt som Servais 
Bentsen (1975, s.103) nämner bland annat att om barnens muskler inte får 
den träning som de behöver för att utvecklas och bli stark, så kan inte 
heller utvecklingen gå vidare som den ska. Detta kan leda till framtida 
problem, barnen får sämre fysisk kondition och musklerna blir slappare 
och därmed får barnen en sämre hållning. Vi anser liksom pedagogerna 
och författarna att det är viktigt att den motoriska träningen ska vara så 
naturlig som möjligt och att barnen behöver det för att stärka sin kropp.  
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Genom att gå till och från och vistas vid olika lekparker får barnen 
utmaningar inom grovmotoriken och delar av finmotoriken, samtidigt 
som pedagogerna anser att barnen får rolig motion. Pedagogerna anser att 
barnen utvecklas från gång till gång då de besöker en lekpark.  Detta 
gäller även på förskolornas egna utegårdar där det är gott om plats att 
utföra alla dess slag av aktiviteter. Varje höst arrangeras det olika 
evenemang på de flesta förskolor och detta görs för att kunna se barnens 
utveckling. Pedagogerna tycker att det är ett bra och samtidigt ett roligt 
sätt. Langlo Jagtøien, m.fl. (2002, s.61) tar upp att det inte går att studera 
motorisk inlärning och utveckling direkt, utan det är något som måste 
granskas över tid. Därför görs för- och eftertester som sedan ställs mot 
varandra. Larsen och Parlenvi (1982 refererade i Parlenvi & Sohlman 
1984, s.55) nämner att det är som ett lagrat minne när barn får vara med 
om samma eller liknande situationer. Det barnen tidigare sett, känt på, 
luktat och hört återupplevs och detta är framförallt viktigt under de två 
första åren. Detta ger barnen tillfällen att utveckla sina kunskaper, att röra 
sin kropp och förflytta sig samt uppfatta olika sinnesintryck.  Enligt 
Forsström (1986 refererad i Ericsson, 2003, s.28) samt Grindberg och 
Langlo Jagtøien, (2000, s.32) blir den motoriska utvecklingen gradvis allt 
bättre. Barnens grova rörelser blir mer koordinerade rörelser för att till 
slut kunna samordnas och bli fullständiga rörelsemönster. Vi håller med 
pedagogerna att det ger variation att gå till olika lekparker och på det 
sättet ge barnen nya utmaningar. Precis som Langlo Jagtøien, m.fl. tar upp 
måste det göras för- och eftertester, genom att man ofta besöker olika 
lekparker och följer barnens utveckling blir barnen kontinuerligt testade. 
Barnen får då som Larsen och Parlenvi nämner minnen från förra gången 
då de till exempel klättrade i klätterställningen på förskolans gård. 
 

Pedagogerna tar upp att både de och barnen tycker att det är roligt med 
rörelse och gymnastik, och att man därefter har en stund med avslapp-
ning. Dessa pass ger barnen träning i att röra hela kroppen och även 
koordinationsträning på ett underhållande sätt. Pedagogerna och barnen 
har tillsammans stunder då de har avslappning och massage för att man 
därigenom lär känna hur kroppen är vid olika tillstånd och man lär sig att 
slappna av. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000, s.56) resonerar att det 
blir ett flertal misslyckanden och upprepningar innan barnen kommer till 
lösningen och klarar uppgiften. För att sinnena och rörelserna ska kunna 
samordnas behöver barnen olika upplevelser och erfarenheter att återgå 
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till. När det skett kan de börja utveckla ett rörelsemönster som fungerar 
tillsammans med de uppgifter som de ställs inför. När den funktionella 
koordinationen finns där tillsammans med ett samspel med sinnena, kan 
de nödvändiga rörelserna för en motorisk uppgift utföras någorlunda bra 
eller helt korrekt. Langlo Jagtøien m.fl. (2002, s.152) samt Grindberg och 
Langlo Jagtøien (2000, s.21, 105) tar upp att våra kroppar är gjorda för att 
röra på sig. Kroppen blir starkare genom rörelse och vid stillasittande blir 
den svagare. Många barn i dag kommer hem sent på eftermiddagarna och 
blir sittandes endera framför tv:n eller datorn, vilket kan leda till att 
barnens motorik blir försenad. Det framgår även att pedagogerna är 
observanta på de barn som de anser inte får en fullgod stimulering till 
aktivitet hemma och försöker att engagera dem. Servais Bentsen (1975, 
s.93) talar om hur viktig den sociala interaktionen mellan barnen och i 
detta fall pedagogerna är. Att barnen behöver uppmuntran till aktivitet så 
att de vill delta i aktiviteter och använda de motoriska färdigheterna så för 
att de ska få tillräckligt mycket träning. Det blir allt vanligare bland barn i 
dagens samhälle att de har en försenad motorik. Barn utvecklas oavbrutet, 
både fysiskt och motoriskt genom att lära in nya färdigheter. Under 
processens gång behöver barnen träning, de flesta vill öva på något som 
de inte kan eller nästan klarar av. Sigmundsson och Vorland Pedersen 
(2004, s.53, 58, 75) och Danielsson (1998, s.15) resonerar att barnen 
behöver fysisk aktivitet för att få en så hälsosam utveckling som möjligt. 
Det är viktigt att barnen stimuleras, att pedagogerna engagerar dem i 
fysiska aktiviteter och låter dem ”leka och härja”. Detta är ett resonemang 
vi håller med om. 
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När pedagogerna talar om att de gör rörelser till ramsor och sånger 
framkommer det ett återkommande inslag i barnens vardag. Genom att 
dessa ramsor och sånger upprepas ges barnen möjlighet att öva de aktuella 
rörelserna vid upprepade tillfällen. De talar om hur barnen kan göra 
rörelserna även om de inte kan ramsan eller sången. Enligt Sandborgh-
Holmdahl och Stening (1993 refererade i Ericsson, 2005, s.47) är barnens 
medvetande till en början helt uppbundet till att utföra rörelserna. De 
påpekar att barnet till en början inte klarar av att göra och tänka på 
någonting annat än den nya rörelsen. Det skulle alltså kunna orsaka att 
även om ett barn kan sången så kan det inte sjunga förrän rörelsen är 
automatiserad. Även Larsen och Parlenvi, 1982 (refererade i Parlenvi & 
Sohlman 1984, s.55) tar upp detta. Beträffande barnens muskelutveckling 
påvisar Servais Bentsen (1975, s.13) att barns små muskler inte är lika väl 
utvecklade som de större musklerna. Så kan vi ana att om rörelserna är 
mindre och mer åt det finmotoriska hållet kan även detta spela in och göra 
det svårare för barnen att utföra dem. Det blir alltså ytterligare lite 
svårare. Men när rörelserna väl blivit inlärda kan barnen stämma in i 
ramsan eller sången och då tränas musklerna som används i rörelserna 
varje gång. 
 
I intervjuerna framkommer att man vid matsituationer ibland befinner sig 
på andra ställen än vid de vanliga matborden. Barnen får sitta på bänkar 
vid bord på gården eller rastplatser, på stockar eller stenar i skogen eller 
på marken. Den här variationen kan vara bra för barnen eftersom de då 
inte behöver hantera den kroppsliga balans som Servais Bentsen (1975, 
s.57) menar kan vara ansträngande för barnens muskulatur. Genom att de 
får sitta på mark eller på breda stockar och stenar får barnen en större 
sittyta. Detta genom att barnen balanserar överkroppen med både rumpa 
och ben som stöd. Sitter barnen däremot på en smal stock, bänk och inte 
ens når ner till marken blir sittandet jobbigare, eftersom sittytan då endast 
blir rumpa och eventuellt lite lår. Att sitta med ryggen fri kan även var 
behjälpligt för de barn som ha restreflexer i ryggregionen, det blir då 
ingenting som stimulerar reflexen och barnet inte störs av den (Langlo 
Jagtøien m.fl. 2002, s.99).  
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Pedagogerna talar varmt om den fria leken, och ser den som viktig för 
barnens utveckling och betonar att den förekommer dagligen i 
verksamheten. I litteraturen finner vi stöd för detta hos flera författare. 
Det poängteras att när barnet väljer själv vad det vill göra, här inom de 
rambetingelser som pedagogerna satt upp med regler och liknande ges 
barnen till exempel chans att öva färdigheter som de för tillfället är 
intresserade av. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000, s.21, 105) och 
Langlo Jagtøien m.fl. (2002, s.152) menar att när barn håller på att lära sig 
och precis klarar någonting de inte klarat tidigare, får de en naturlig 
fokusering på just det. Detta gör det lättare att lära sig den färdigheten just 
då, eftersom det inte kräver att barnen anstränger sig för att koncentrera 
sig på uppgiften som de gör när man på konstlad väg försöker lära barnen 
någonting. I den fria leken tillåts de att ha denna fokusering. Även Servais 
Bentsen (1975, s.92) påpekar detta. Pedagogerna talar också om sin egen 
indirekta involvering i leken. De framhåller att de iakttar barnen som 
leker och kan, på så sätt observera barnens färdighetsutveckling. Eftersom 
den fria leken förekommer dagligen kan en sådan aktiv pedagog som se 
barnens utveckling över en längre eller kortare tid. De kan se hur barnens 
rörelser förfinas och lärs in, här har de samma fokusering som beskrivs 
inom det dynamiska perspektivet (Langlo Jagtøien m.fl. 2002, s.61, 73). 
Det framkommer hos de intervjuade pedagogerna även en allmänt 
rådande syn på att barnen i den fria leken tränar motoriken utan att de 
upplever det som jobbigt eller tråkigt. Detta tillsammans med det faktum 
att pedagogerna försöker att utforma aktiviteterna så att barnen ska tycka 
att aktiviteterna är roliga, finner vi stöd för genom Thelen (refererad i 
Sigmundsson & Vorland Pedersen 2004, s.39). Här menar man att barnens 
inre motivation är en viktig del i motorikutvecklingen. Vi anser att den 
inre motivationen ökar eller kommer av sig själv om barnet tycker att 
aktiviteten är rolig. Thelen tar även upp den yttre motivationen som en 
annan rambetingelse för barns motoriska utveckling. Det menar att vi kan 
påverka, locka och uppmuntra barnen till motorisk aktivitet och 
därigenom hjälpa dem till utveckling. Här får alltså pedagogernas aktiva 
och uppmuntrande förhållningssätt stöd. Vi finner även stöd för detta i 
Vygotskijs resonemang angående de överlappande zonerna. Genom att 
pedagogerna är aktiva, finns tillgängliga och kan stödja barnen så att de 
kan nå nästa utvecklingszon (Bråten, 1996, s.42; Jerlang, 2008, s.361; 
Strandberg, 2006, s.150). I intervjuerna framgår att pedagogerna 
observerar barnen när de leker. Genom det ser vi möjligheten att de kan 
upptäcka eventuella rambetingelser eller hinder för barnen som Langlo 
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Jagtøien m.fl. (2002, s.73) tar upp. De berättar att dessa påverkar barnens 
försök negativt och är pedagogerna observanta på barnens aktiviteter kan 
de åtgärda de negativa element som hindrar eller försvårar den motoriska 
aktiviteten för barnen. Om barnet exempelvis inte lyckas att klättra upp på 
stolen kanske det är på grund av halkiga sockar. 
 
När barnen delas upp i mindre grupper nämns motiveringar som att det 
blir lugnare och man kan anpassa krav efter nivån i gruppen. En sak som 
Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004, s.87) tar upp är att i en mindre 
grupp intensifieras träningen. De menar alltså att det ger barnen mer att 
vara i mindre grupper och ha aktiviteter vid fler tillfällen. Under 
intervjuerna framkommer dock ingenting om att de mindre grupperna 
skulle ha fler tillfällen att exempelvis ha gymnastik. Vi tolkar det med 
detta i åtanke, som att det i alla fall är bra att de delar upp barnen även om 
de inte får fler träningstillfällen. Att dela upp barnen i åldersgrupper kan 
vara bra ur den synpunkt som Digerfeldt (1990 refererad i Ericsson, 2005, 
s.32) påpekar. Nämligen att särskilda delar i hjärnan måste nå en bestämd 
mognad för att barnen ska kunna utföra en del rörelser. De minsta kan 
kanske inte utföra samma saker som de äldre av den anledningen. Även 
den muskulära utvecklingen i barnens kroppar kan hindra små barn från 
att klara av det ett äldre barn gör (Servais Bentsen, 1975, s.13). De yngsta 
barnen på förskolorna är dessutom under två år vilket kan innebära att en 
del reflexer som ska försvinna inte har gjort det ännu (Holle, 1978b, s.25; 
Langlo Jagtøien m.fl. 2002, s.99; Servais Bentsen 1975, s.47). Det kan alltså 
hindra eller försvåra för barnen att göra vissa rörelser, vilket kan vara bra 
att ha i åtanke.                                                                                                                                                                                                                                                        
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Dokumentet som pedagog E nämnde att de använde som 
observationsmaterial, skulle kunna antyda att de ser på utvecklingen som 
universell som i den predeterministiska teorin (Langlo Jagtøien m.fl. 2002, 
s.64). Här granskar de vad barnen kan eller inte kan och de använder 
samma dokument för alla barnen. Även inom den probabilistiska teorin 
talar man om att alla barn når samma milstolpar. Kanske är det just 
milstolpar som pedagogerna markerar att de klarat. Det framgick inte, 
men under intervjun uppfattade vi inte att de såg på utvecklingen som 
stadiebaserad som till exempel Piaget. Det verkade inte vara tvunget att 
barnet skulle klara alla punkterna i ordningsföljd. Just uttalandet om att de 
observerar ”vad de kan och inte kan” visar dock inte på att de kollar 
utvecklingen av färdighetsnivån som i det dynamiska perspektivet 
(Langlo Jagtøien m.fl. 2002, s.73).  Det framgår inte här huruvida de 
observerar hur pass bra barnen utför rörelserna.  
 
Slutsatser 
Utifrån litteratur och intervjuer drar vi slutsatsen att den motoriska 
utvecklingen påverkas av den miljö barnen befinner sig i. Det är därför 
viktigt att pedagoger och andra betydelsefulla personer i barnens liv 
engagerar sig för att stödja och stimulera utvecklingen. Detta görs genom 
att till exempel låta barnen vistas i en varierad miljö och genom 
utmaningar på en för barnet lagom nivå. Det är viktigt att locka och 
uppmuntra barn till fysisk aktivitet och rörelse för att deras motoriska 
utveckling ska bli så bra som möjligt. Den sociala interaktionen mellan 
barn och vuxen och mellan barn och barn ökar motivationen till 
motoriskaktivitet. Motorik är en gradvis utveckling av rörelsemönster och 
färdighetsinlärning, och är därför inte någonting som kan mätas direkt 
utan måste ses över tid. Dessa åtta olika intervjuer och sammanställningen 
av resultaten, visar att de intervjuade pedagogerna är fullt medvetna om 
att motoriken är viktig för barnens utveckling. Enligt dem finns motoriken 
i de vardagliga situationerna, men att man inte alltid är uppmärksam på 
att det är just motorik.  
 
 
 
 
 
 
Förslag på fortsatt arbete 
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Ett förslag är att man följer ett barn under en längre tid för att se om det 
utvecklas på ett önskvärt sätt inom det motoriska området när man 
arbetar på detta sätt. Detta kan göras genom att göra olika tester och 
observationer. Man kan även ha en ständig kontakt med pedagogerna för 
att se om de fortfarande har samma inställning till den motoriska 
träningen. Man kan även intervjua barnet som man följer, för att se om 
deras åsikter är desamma som pedagogernas angående vilka aktiviteter 
som av dem anses vara roliga och utmanande. Man kan även undersöka 
samma område hos föräldra- eller personalkooperativ för att se om och 
hur den motoriska träningen skiljer sig från den hos de kommunala 
förskolorna. 
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BILAGA 1: Intervjufrågor  
1. Hur kan man stimulera barn till motorisk utveckling? 

 
2. Hur arbetar ni med barnens motoriska utveckling? 

 
3. Har ni planerade aktiviteter för att träna motoriken? 

 
4. Har ni fått någon utbildning kring ämnet?  

 
5. Har ni någon veckoplanering som vi kan få se? 
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