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Abstrakt 
Mitt syfte med uppsatsen var att ta reda på hur verksamma pedagoger i 

förskolan beskriver hur de arbetar för att stimulera barns motorik och 

då i synnerhet barn med motoriska svårigheter samt ta reda på vad de 

anser att träning och lek har för betydelse för den motoriska 

utvecklingen. Semistrukturerade intervjuer användes som metod i tre 

olika förskolor samt i en förskoleklass i en stad i Mellansverige där sex 

pedagoger intervjuades. Resultatet visar att pedagogerna hade en 

gemensam syn på vilken betydelse motorisk stimulans och lek har för 

barns utveckling, samtliga pedagoger ansåg att den är viktig. 

Arbetssättet med motorik påminde om varandra i de olika förskolorna 

men synen på varför man gjorde planerade aktiviteter skiljdes åt. En 

central del i arbetet med barn som har motoriska svårigheter är att 

stötta, uppmuntra och finnas där för barnen.  

Nyckelord: Pedagoger, förskola, barn, motorik, motoriksvårigheter, 

stimulans 
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Inledning  

I dagens samhälle diskuteras det mycket om att barn i alla åldrar rör på 

sig alldeles för lite och att många barn väljer stillasittande aktiviteter 

som exempelvis dataspel eller tv-spel. Detta kan medföra att de får 

svårigheter med till exempel koncentrationen i skolan. Tidigare 

forskning visar att 5 % av förskolebarnen har motoriska och/eller 

perceptuella svårigheter och 10 % av de barn som börjar i skolan har 

motoriska svårigheter i olika grader och utan någon tidig motorisk 

stimulans så kvarstår problemen långt upp i åldern.1 Om vi redan i 

förskolan uppmärksammar dessa barns motoriska brister genom att 

hjälpa och stötta dem i leken och med rörelseträning så kan detta 

förhindras. Detta väckte hos mig funderingar om hur de i förskolan 

arbetar för att stimulera barns motorik och då framförallt med de barn 

som har svzårigheter.  

 

Som blivande pedagog inom förskolan så anser jag att förskolan har en 

viktig del i att stimulera och utveckla barns motoriska färdigheter just 

för att det har en så stor betydelse för barns utveckling och 

välbefinnande. Detta lyfter även Läroplan för förskolan (Lpfö 98) fram 

där man kan läsa att förskolans uppdrag är att alla barn ska få känna 

tillfredställelsen med att klara av svårigheter, göra framsteg och att 

känna att man betyder något samt är en del av gruppen. Ett av 

läroplanens mål är följande:  

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.2 s. 9 

 

Barnen ska i förskolan få stimulans och utmaningar i deras utveckling 

och lärande och i en av de riktlinjer som står i Lpfö 98 är att: ”arbetslaget 

skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får 

stöd och stimulans i sin motoriska utveckling.”3 s.10 

 

                                                 
1 Ericsson, Ingegerd. (2005) Rör dig - lär dig, motorik och inlärning, Malmö: SISU 

Idrottsböcker. s. 83 
2 Skolverket (2006) (Läroplan för förskolan/Lpfö98. Ödeshög: AB Danagårds grafiska. 
3 Ibid  
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Jag vill med min undersökning ta reda på hur verksamma pedagoger i 

förskolan beskriver hur de arbetar för att stimulera barns motorik och 

då i synnerhet barn med motoriska svårigheter men även ta reda på 

vilken betydelse träning och lek har för den motoriska utvecklingen 

enligt pedagogerna. Jag vill med min studie lyfta fram motorikens 

betydelse där både jag som blivande pedagog men även andra 

pedagoger runt om på förskolorna får insikt om hur viktigt det är att 

barn får rätt stimulans när det gäller motoriken samt vilken betydelse 

den har för barnens inlärning. Studien skall även ge tips och råd om hur 

pedagoger i förskolan kan arbeta med att främja barns motoriska 

utveckling. 
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Problemområde 

Förskolan är rik på möjligheter för barn att automatisera och utveckla 

sina grovmotoriska rörelser och det är viktigt att barnen får många 

tillfällen att röra på sig såsom krypa, springa, åla, gunga et cetera. 

Genom att pedagogerna planerar och utför nya motoriska aktiviteter 

som barnen får pröva och lära sig så kan även de barn som inte själva 

brukar ta initiativ få hjälp av pedagogerna att komma igång.4 Nilsen, 

Vesterdorf och Skaftved menar att barn som har svårigheter med 

motoriken ofta känner sig sämre än de andra barnen vid lek och kan då 

välja att inte vara med i gemenskapen eller uteslutas av de andra 

barnen. Detta kan då skapa en ond cirkel då den motoriska utvecklingen 

främjas av leken.5 

 

Många barn som börjar första året i skolan har motoriska svårigheter 

och om dessa barn ”fångas” upp redan i förskolan och får den stimulans 

de behöver för att utveckla motoriken så skulle dessa problem minska. I 

min sökning av relevant litteratur som skulle passa till min studie 

upptäckte jag att det finns inte så många studier om barns motoriska 

utveckling i förskolan och hur man i förskolan kan arbeta med barn på 

ett tillfredställande sätt, så att de inte får problem vilket motoriska 

svårigheter kan medföra som bland annat läs- och skrivsvårigheter och 

koncentrationsproblem. 

 

En stor del av litteraturen och forskningen kring motorisk träning 

handlar om betydelsen av motorisk träning för de barn som går i skolan. 

Det väckte frågor som: Arbetar pedagogerna med motorik i förskolan? 

Vad säger pedagogerna om hur de arbetar för att utveckla motoriken 

hos barn och de barn som har motoriska svårigheter i förskolan? Hur 

går pedagogerna tillväga för att upptäcka motoriska svårigheter hos 

barn? Vad betyder rörelseträning och lek för barns utveckling? Min 

övergripande fråga utifrån dessa funderingar blir:  

 

Vilken syn har pedagoger på arbetet med och betydelsen av motorisk 

stimulans i förskolan?  

                                                 
4 Ericsson, Ingegerd. (2005) Rör dig - lär dig, motorik och inlärning. s 133-135 
5 Nielsen, Hans-Christian, Vesterdorf, Anita & Skaftved, Jørgen. (1990) Motorisk träning 

för fumlare och tumlare. Örebro, Motorika. s 9 
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Bakgrund 
 

Pedagogers arbete med barns utveckling 

I Kenneth Ekström som tidigare arbetade som doktorand vid Umeå 

universitet har skrivit en avhandling om förskolans pedagogiska 

praktik. Han genomförde observationer och intervjuade pedagoger på 

tre olika förskoleavdelningar. När det handlar om barns utveckling så 

har förskolorna en del mål, arbetet för att nå dessa mål varieras och 

prioriteras utifrån vilka förutsättningar förskolan har vid till exempel 

personalbrist. Omsorgsarbetet är det första som prioriteras vid sådana 

tillfällen. De generella utvecklingsmål som pedagogerna nämnde att de 

arbetade med är omsorgsinriktade mål, vilket handlar om barns 

trygghet och hälsa. Det utvecklingsinriktade målet där den sociala 

utvecklingen hos barn främjas såsom självkänsla, visa hänsyn, ta ansvar 

för sina handlingar är det viktigaste anser pedagogerna men även de 

kognitiva förmågorna hos barn går under detta mål som den språkliga 

och motoriska utvecklingen. I arbetet med att nå dessa mål arbetar 

pedagogerna med omsorg, planerade aktiviteter och fria aktiviteter. 

Några av de intervjuade pedagogerna anser att barns motorik tränas 

bäst utomhus där de kan klättra, springa oavsett väder, får barnen inte 

röra på sig så kommer de inte lära sig något menar de. Det är viktigt att 

inte begränsa barnen och att tillåta barnen ha egna aktiviteter där de 

utforska sin värld, för det är ett naturligt sätt för barnen att lära sig. 

Ekström påpekar att de aktiviteter som ingår i förskolans arbete visar på 

ett omsorgsarbete där fostran för ett kollektiv barn kommer i första 

hand fast att styrdokumenten visar vikten av individualisering. 

Pedagogerna berätta att arbetet med det enskilda barnet har blivit 

försvårat på grund av att barngrupperna har blivit så stora idag och de 

hinner inte med de enskilda barnen.6  

Sonja Kihlström är fil.dr. i pedagogik och har en lång yrkeserfarenhet 

som förskollärare har skrivit en bok som grundar sig på hennes 

avhandling. I boken får man ta del av tjugonio förskollärare syn på sin 

yrkesroll. Kihlström menar att pedagogerna måste utgå från barns 

tidigare erfarenheter och kunskaper för att barn ska kunna utveckla nya 

                                                 
6 http://www.educ.umu.se/presentation/publikationer/avhandlingar/forskolans_pedagogiska_pratik.pdf  

http://www.educ.umu.se/presentation/publikationer/avhandlingar/forskolans_pedagogiska_pratik.pdf
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färdigheter. Barn lär sig och utvecklas ständigt i samvaro med andra. 

Det gäller inom alla utvecklingsområden hos barn såsom motoriken.7 

Pedagogerna som intervjuades arbetar efter liknande mål som 

pedagogerna i Ekströms avhandling, när det handlar om att utveckla 

det enskilda barnets personliga förmågor. Vad som ligger i orden 

utveckla förmåga menar de den psykologiska, sociala och motoriska 

aspekten. Pedagogernas arbete ska i första hand utveckla barns 

självförtroende då det ger barnet trygghet samt gör det lättare att ta till 

sig ny kunskap. De menar att barnen utvecklas inom flera områden om 

de får aktiviteter som passar deras utvecklingsnivå och som de klarar av 

att genomföra. En pedagog framhöll att barn utvecklas genom att de 

redan har de färdigheter som krävs för att klara en given uppgift. I 

barnens utveckling är det viktigt att hinna med det enskilda barnet men 

det är inte alltid att de hinner göra det. Detta skiljde sig dock i 

pedagogernas uppfattning om att hinna eller inte hinna med det 

enskilda barnet, en del av dem berättar att de planerar in tid för att 

arbeta med barnen enskilt och då i förebyggande syfte för att utveckla 

barnens personliga förmågor som till exempel motoriken. De anser att 

varje barn ska ses som en enskild person och man ska lyssna till deras 

behov även om hela gruppen uppmärksammas, det är centralt i arbetet 

med barn att ta tillvara på deras vilja och intresse samt att de 

respekteras. Barn måste få utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Men det krävs en noggrann planering och ett bra samarbete i arbetslaget 

för att det skall hinnas med och flertalet av de intervjuade pedagogerna 

i boken menade att det är svårt att få tid till det och vissa hinner inte alls 

att arbeta enskilt med barnen utan de arbetar med barnen i grupp 

istället.8  

Pedagogers syn på lek och rörelse för den motoriska 

utvecklingen 

Ett av förskolans mål är att barns egna förmågor skall utvecklas och i 

detta ligger då även motorisk utveckling som ett mål vilket menas både 

fin- och grovmotoriken. Att utveckla motoriken innebär att barnen skall 

få göra aktiviteter där de tränar sin motorik, som till exempel att väva. 

Vävningen handlar inte om att lära sig nya tekniker eller göra klart en 

                                                 
7 Kihlström, Sonja. (1998) Förskollärare – om yrkets pedagogiska innehåll. Lund: 

Studentlitteratur. s. 27-28 
8 Ibid. sid 43-50, 69 
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väv utan fokus ligger på träning av finmotoriken. ”Innehållet betraktas 

som ett medel för att nå målet.” (Kihlström: 1998, s.43)9 De barn som 

pedagogerna ser har sämre motorik för sin ålder genomför de 

aktiviteter som är på deras utvecklingsnivå så att de har chans till att 

lyckas med det de gör. Det kan vara lek med rörelser som att krypa eller 

finmotorisk träning som att till exempel väva. En pedagog i boken 

nämnde att genom att leka tillsammans med alla barn så kan man se var 

de befinner sig i sin utveckling så att de kan få den träning som de 

behöver som till exempel att något barn kanske får vara tiger en längre 

stund för att öva på krypning. 10  

Några av de intervjuade pedagogerna i Ekströms avhandling anser att 

barns motorik stimuleras och utvecklas bäst utomhus där de kan klättra, 

springa oavsett väder, får barnen inte röra på sig så kommer de inte lära 

sig något menar de. Det är viktigt att inte begränsa barnen och att tillåta 

barnen ha egna aktiviteter där de utforskar sin värld, för det är ett 

naturligt sätt för barnen att lära sig menar de. Pedagogerna finns runt 

barnen i deras lek för att stötta och hjälpa till om så behövs men de går 

inte in och styr leken.11 

Det menar även pedagogerna i Williams & Pramlings rapport, Att bli en 

berättande person: samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att 

främja barns språkutveckling, att den roll pedagogerna har i leken är att 

observera och finnas till hands för att utveckla leken om så behövs. De 

menar vidare att genom leken sker lärande vilket medför att barn 

utvecklar bland annat språket, samarbetsförmåga, kroppsuppfattning 

samt motoriken. Det är viktigt att man i förskolan hela tiden utgår från 

barnens intresse för att främja deras inlärning samt utveckling.12 

Lillemyr styrker detta som säger att grundsynen i pedagogers arbete när 

det handlar om barn, lek och inlärning är att man ska ha kunskap om 

och när pedagogerna ska delta eller gå in och styra barns lek samt även 

vara medveten om vilken påverkan det har. Lillemyr som refererar 

Pramling menar att den roll pedagogen har i barns lek är att finnas där, 

                                                 
9 Kihlström, Sonja. (1998) Förskollärare – om yrkets pedagogiska innehåll.. s. 11-12, 43 
10 Ibid s 48-50 
11 http://www.educ.umu.se/presentation/publikationer/avhandlingar/forskolans_pedagogiska_pratik.pdf  
12 www.skolverket.se/content/1/c6/01/22/44/170384_Utvardering_WilliamsPramling071206.pdf  

s.13-14 

http://www.educ.umu.se/presentation/publikationer/avhandlingar/forskolans_pedagogiska_pratik.pdf
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se, uppmuntra samt utmana barnen så att de utvecklas och lär sig 

genom leken.13 

I förskolan Kullerbyttan i Boden anser åtta pedagoger att rörelse är 

viktigt för barnen, så att de senare i skolan kan koncentrera sig på sin 

läs- och skrivinlärning. Det är lättare att sitta still om man har rört på sig 

menade en pedagog. Alla har behov av att röra på sig men i dagens 

samhälle så finns inte den spontana rörelselusten kvar. Här har 

förskolan en stor roll i att visa barnen glädjen och lusten med att röra 

sig. Att vara trygg i sin motorik som barn innebär att de växer och 

utvecklas menar de.14 

Föräldrakontakt och utvecklingssamtal 

Det har länge diskuterats flitigt inom förskolan om pedagogerna ska 

bedöma barns utveckling och åsikterna har skiljts åt.  Pedagogerna har 

ju skyldighet i sitt yrke att förmedla till föräldrarna om barnets framsteg 

och utveckling inom flera områden såsom motoriken. Om de upptäcker 

något barn som har stora motoriska svårigheter så ska de inte hantera 

detta själva i förskolan utan informera föräldrarna om problemet för att 

sedan med deras medgivande kontakta till exempel specialpedagog, 

läkare beroende på vilka svårigheter barnet har. Pedagogernas roll i 

barnets utveckling blir då att de sätter en nivå på aktiviteter och 

rörelseträning som passar barnets utvecklingsförmåga så att 

självkänslan bevaras och utvecklas.15 En bra relation med barnens 

föräldrar är viktig för många pedagoger och att samtala med 

föräldrarna om deras barns motoriska svårigheter medför att de i 

hemmet har möjlighet att stimulera och utveckla motoriken hos sitt 

barn.16 

I Lpfö 98 står det att pedagogerna ska ha kontinuerliga samtal med 

föräldrarna om deras barns trivsel på förskolan, om barnets utveckling 

och lärande, både när barnet är i förskolan eller utanför samt att 

pedagogerna ska ha planerade utvecklingssamtal.17 Gars pekar på att 

följande står i Lpfö 98 ”I förskolan är det inte det enskilda barnet som 

                                                 
13 Lillemyr, Ole Fredrik. (2002) Lek-upplevelse-lärande i förskola och skola. Stockholm: 

Liber AB. s 255-256, 259 
14 http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/00279550  
15 Ellney, Ylva. (2007) Barns rätt att utvecklas. s 171-172 
16 Ericsson, Ingegerd. (2005) Rör dig – lär dig, motorik och inlärning s. 130, 133. 
17 Skolverket Läroplan för förskolan/Lpfö98. s 12 

http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/00279550
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ska utvärderas. Betyg eller omdömen utfärdas inte.” (s 83)18 Pedagogerna 

i Christina Gars observation- och intervjustudie berättade att inför 

utvecklingssamtalen med föräldrarna så pratar de med sina kollegor 

samt genomför observationer på barnet. Observationerna utgår från en 

checklista som talar om vad de ska titta på. Dessa innehåller bland annat 

de sociala, motoriska (fin- och grovmotoriken) och språkliga 

utvecklingen hos barn samt vad barnet klarar av i de återkommande 

dagliga inslagen på förskolan. Checklistan har pedagogerna som 

underlag i samtalen med föräldrarna men de menar att det är vanskligt 

att informera och tala om barnets utveckling utan att ge omdömen om 

barnet. Men Gars menar att det enskilda barnet blir granskat samt 

bedömt i samtalen med föräldrarna. Barns problem tar upp mycket plats 

i samtalen, detta beror på att en tät kontakt med föräldrarna möjliggör 

ett bra arbete för pedagogerna att utveckla barn som har svårigheter. 

Att arbeta med barns problem är det bästa sättet att förbereda barnet 

inför skolan menar de.19  

Hur man i förskolan kan stimulera motoriken 

I förskolans läroplan så finns det utförliga instruktioner för mål och hur 

de skall nås när det handlar om utvecklingen inom språket eller det 

sociala men när det handlar om motoriken så finns det inte något sådant 

utan de är mer allmänna målsättningar. För att få mer detaljerade mål 

angående motoriken så krävs det att pedagogerna på förskolan får mer 

kunskaper om hur motoriska färdigheter förvärvas och lite mindre 

fokus på vad som är normal utveckling.20 

Mellberg anser om rörelseleken är sparsam på förskolan så bör 

pedagogerna planera in mer rörelselekar, både inomhus och utomhus.21 

Det här håller även Gustafsson & Hugoh med om, de menar att det 

borde vara trettio minuters planerad rörelseträning på förskolan varje 

dag för att träna de grovmotoriska rörelserna som bör prioriteras över 

 

                                                 
18 Gars, Christina. (2006) Utvecklingssamtal – en berättelse om barn, föräldrar och 

förskollärare. Stockholm: HLS Förlag. 
19 Ibid. s 84, 105-107 & 113 
20 Sigmundsson, Hermundur & Vorland Pedersen, Arve. (2004) Motorisk utveckling–

nyare perspektiv på barns motorik. Lund: Studentlitteratur. s. 57 
21 Mellberg, Britt-Marie. (1993) Rörelselek – en metod att stimulera barns utveckling. s. 77 
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de finmotoriska övningarna då barnen ligger så olika i utvecklingsnivå 

när det handlar om finmotoriken menar de. Den bästa grovmotoriska 

träningen är att vistas utomhus i naturen och genom att vara ute året 

runt, även vintertid så ger det barnen en grundlig grovmotorisk träning. 

De säger också att för att nå bra resultat i träningen så är stora 

utrymmen fördelaktigt men även de som har tillgång till en 

gymnastiksal bör utnyttja det någon gång i veckan, där de kan använda 

hopprep, rockringar med mera. De anser att när pedagogerna på 

förskolan planerar att göra rörelseaktiviteter med barnen så bör de 

lägga övningarna direkt på morgonen eller direkt efter lunch för att 

”väcka hjärnan” till att vara beredd att arbeta. Det ska vara en styrd 

aktivitet då de barn som har sämre utvecklingsmönster ska få möjlighet 

till att utveckla sin motorik.22  

Pedagogerna på förskolan måste anpassa aktiviteterna så att alla barn 

med olika färdigheter får samma möjligheter.23 I planerade aktiviteter 

kan pedagogerna även uppmuntra till spontana aktiviteter. När 

förskolan är ute i skogen med barnen kan de låta dem släppa loss 

genom att till exempel klättra i träd, hoppa över diken, balansera på 

stockar för att träna upp och bli säkra på de grovmotoriska 

färdigheterna. De barn som inte tar initiativ till att till exempel klättra i 

träd kan personalen uppmuntra och hjälpa för att komma igång.24  

 

Mellberg anser att i förskolan så ska det finns tid för barnens egen lek. 

Låta barnen improvisera och experimentera med olika redskap vilket 

leder till nya rörelsemönster. På förskolor finns det fasta regler som 

barnen skall följa men detta kan hämma barnens fantasi och genom att 

släppa lite på reglerna runt till exempel inomhusrutschkanan så kan 

barnen improvisera, hitta nya infallsvinklar och rörelsekombinationer. 

Hon menar att regler ska vara lika för alla men att reglerna inte ska 

hindra barnen från att vilja experimentera och vidareutveckla sig men 

de ska vara på ett sätt så att alla känner sig trygga. 

 

 

                                                 
22 Gustafsson, Björn & Hugoh, Sol-Britt. (1987) Full fart i livet –en väg till kunskap. 

Mjölby: Cupiditas Discendi. s.81-82, 84 
23 Parlenvi, Paul & Sohlman, Birgitta. (1985) Lär med kroppen det fastnar i huvudet. 

Stockholm: Sveriges Utbildningsradio. s 46 
24 Ericsson, Ingegerd. (2005) Rör dig - Lär dig. Motorik och inlärning. s. 132-133 
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Pedagogerna kan även vara med barnen i leken eller iaktta leken, vilket 

medför att barnen känner trygghet och genom att finnas där och stötta 

så skapas en nära relation mellan barn och pedagog. Genom att iaktta 

barns lek så kan pedagogen se vad de klarar av och var de behöver få 

stöd i och pedagogen kan visa dem nya upptäcktsvägar och hjälp dem 

att våga och uppleva nya upptäckter.25  

Upptäcka barns motoriska svårigheter  

Synen på vad som är motorisk utveckling kan skilja människor emellan 

och detta gäller även pedagoger. Barns motoriska utveckling tar sin 

början när barnet är nyfödd och vid sju års ålder är barnet i stort helt 

motoriskt utvecklad. De barn som är motoriskt sena betecknas olika hos 

pedagoger som till exempel omogen, outvecklad eller avvikande 

motorik. Som pedagog i förskolan är det viktigt att man vet vad som är 

motoriska svårigheter så att barnet tidigt kan få hjälp med att träna och 

stärka barnets svaga sidor. Som pedagog är det centralt för den 

motoriska utvecklingen att ha kännedom när reflexerna uppstår och vid 

vilken ålder de ska vara hämmade.26 

När det handlar om hur pedagogerna upptäcker barn som har ett 

avvikande beteende så berättar de att ofta är det en känsla eller 

iakttagelser som gör att de går vidare med att observera barnet för att 

sedan samtala med sina kollegor för att tillsammans besluta om hur de 

ska gå tillväga för att åtgärda det. De menar att det är då viktigt att 

samarbetet i arbetslaget fungeras så att det barn som behöver extra 

stimulans får den hjälp som behövs för att stärka barnets personliga 

förmåga. Att arbeta med barnen en och en planeras och ofta innebär det 

att man arbetar förebyggande så att barnen trygghet och självkänsla 

ökar, pedagogernas arbete med barns personliga förmågor, som till 

exempel att förbättra motoriken hos barn, innebär att barngruppen blir 

stabilare menar de.27 

                                                 
25 Mellberg, Britt-Marie. (1993) Rörelselek – en metod att stimulera barns utveckling. s. 40-42 
26 Ellneby, Ylva. (2007) Barns rätt att utvecklas. s 60-61 
27 Kihlström, Sonja. (1998). Förskollärare – om yrkets pedagogiska innehåll. 62 
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 Syfte  

Mitt syfte med denna undersökning är att ta reda på hur sex verksamma 

pedagoger i förskolan samt i en förskoleklass beskriver hur de arbetar 

för att stimulera barns motorik och då i synnerhet barn med motoriska 

svårigheter samt ta reda på vad de anser att träning och lek har för 

betydelse för den motoriska utvecklingen. 
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 Metod 

Val av metod 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning inspirerad av den 

hermeneutiska metoden för att ta reda på vilken syn pedagoger har på 

arbetet med och betydelsen av motorisk stimulans i förskolan. En 

kvalitativ studie passar bäst när forskaren är intresserad av att 

undersöka hur människor förstår, uppfattar och strukturerar sin 

verklighet då det finns många verkligheter som uppfattas och tolkas på 

varierande sätt. Forskaren vill förstå hur delarna tillsammans skapar en 

helhet.28  Hermeneutik innebär att människor upplevelser av olika 

fenomen tolkas, förstås och förmedlas och är bra att använda i studier 

där informanterna i större utsträckning får välja vad de vill prata om.29 I 

det kvalitativa perspektivet är olika varianter av intervjumetoder det 

vanligaste. Den som utgör forskningsinstrumentet är forskaren helt eller 

delvis själv enligt Backman.30 Jag genomförde bandade intervjuer med 

pedagoger i förskolan och i min bearbetning av intervjuerna lyssnades 

de inspelade frågorna och svaren igenom och skrevs ned ordagrant på 

ett papper. Grundläggande i kvalitativ forskning handlar om att det 

som undersöks omvandlas till skrivna ord - kvalitativ data.31 Den 

insamlade informationen struktureras och tolkas för att sedan 

sammanställas och skrivas i resultatet och analyseras i diskussionsdelen.  

I den kvalitativa studien genomfördes intervjuer med sex pedagoger på 

tre olika förskolor och i en förskoleklass i en stad i Mellansverige. Syftet 

till att genomföra intervjuer var att få svar på specifika frågor utifrån 

mitt problemområde samt att pedagogerna skulle känna sig fria att 

svara och berätta utifrån deras erfarenheter så mitt val blev att göra 

semistrukturerade intervjuer. Det finns olika typer av intervjuer som 

kan användas i kvalitativ forskning där strukturen på intervjun 

                                                 
28 Merriam, B Sharan. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. s 30-31 
29 Fejes, Andreas & Robert Thornberg red. Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: 

Liber AB. s 62 
30 Backman, Jarl. (1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. s 53 
31 Denscombe, Martin. (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. s 204 
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bestämmer vilket som passar bäst till studien.32 Den intervjumetoden 

som passade min studie bäst var den semistrukturerade vilket innebär 

att de frågor som skulle besvaras var innan intervjun nedskrivna men 

ordningsföljden kan vara flexibel och respondenten har möjlighet till att 

utveckla sina idéer och svar.33 Denscombe nämner att semistrukturerade 

eller ostrukturerade personliga intervjuer är populära för att de är enkla 

att arrangera när det gäller möte, tid och så vidare. Ett ytterligare skäl är 

att de uppgifter som kommer fram härstammar från en person, 

respondenten och att de är lätta att kontrollera, genom att det är en 

person som ledsagas genom intervjun. Men det finns även nackdelar 

enligt honom med att genomföra intervjuer, några av de han nämner är 

att de är tar mycket tid och kräver mycket arbete samt att det 

respondenten säger inte alltid stämmer överens med vad de gör 34 För 

att få svar på frågeställningarna ställdes 10 frågor. (se bilaga)  

Urval  

När jag skulle göra mitt urval inför intervjuerna så var utgångspunkten 

det som Denscombe kallar för subjektivt urval. Det innebär att urvalet 

”handplockas” och att forskaren vet en del om de personer eller 

händelser som skall undersökas och att dessa förmodligen kommer att 

ge forskaren betydande information i sin undersökning.35 Fem 

pedagoger valdes ut för intervjuer men på grund av sjukdom och 

tidsbrist på en förskola så blev det fyra intervjuer. Trost menar att det är 

bra att ha ett fåtal intervjuer, mellan fyra till åtta stycken, då många 

intervjuer kan bli svårt att hantera. Det kan också bli problematiskt att få 

en överblick och viktiga detaljer kan missas. Några väl utförda 

intervjuer är bättre än fler intervjuer som inte är så väl utförda.36 Efter 

de fyra utförda intervjuerna så insåg jag att mitt intervjuunderlag var 

för tunt för min undersökning och att ett tillfredställande resultat inte 

skulle uppnås därför genomfördes ytterligare två intervjuer. 

                                                 
32 Merriam, B Sharan. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. s 88 
33 Denscombe, Martin. (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskapern. s 135 
34 Ibid. s 136 
35 Ibid s 23 
36 Trost, Jan. (2005) Kvalitativa intervjuer. s 123 
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Pedagogernas bakgrund 

Några av de valda pedagogerna till studien har jag tidigare haft kontakt 

med genom min verksamhetsförlagda utbildning. Jag kände till i mitt 

val av informanter att tre av pedagogerna har en lång yrkeserfarenhet 

inom förskola och förskoleklass och ville utifrån deras erfarenhet av att 

arbeta med många barn ta reda på hur de ser på motorikens betydelse 

och hur de beskriver sitt arbetssätt. Den fjärde pedagogen har inte 

jobbat inom förskolan så länge utan är relativt nyutexaminerad lärare 

och därför ville jag ta del av hennes synsätt angående motoriken och 

dess betydelse för att få ett rikare material till undersökningen. De två 

sista pedagogerna som intervjuades fick jag kontakt med under min 

sista praktiktid och kände dem inte innan. Under resultat och diskussion 

så kommer pedagogerna att benämnas som följande: pedagog A, 

pedagog B och så vidare. 

Pedagog A, kvinna, verksam i förskolan i 27 år, arbetar med barn som är 

1-6 år. 

Pedagog B, kvinna, verksam i förskola, arbetar med barn som är 1-6 år 

och har varit verksam i 20 år 

Pedagog C, kvinna, verksam i förskola, i ca 3 ½ år, arbetar med barn 

som är 1-6 år.  

Pedagog D, kvinna, verksam i en förskoleklass, arbetar med barn som är 

6-7 år och har arbetat i 28 år. 

Pedagog E, kvinna, verksam i förskola i ca 35 år, arbetar med barn som 

är 3-6 år.  

Pedagog F, kvinna, verksam i förskola, arbetar med barn som är 3-6 år 

och har varit verksam i 20 år. 

Procedur 

Fem av pedagogerna kontaktades på deras arbetsplats och de fick 

information om mitt syfte och tillfrågades om de ville vara med på en 

intervju. En pedagog kontaktades via telefon. Pedagogerna fick 

intervjufrågorna i förhand så att de kunde förbereda sig och inte oroa 

sig för vilka frågor som skulle ställas. Intervjuerna genomfördes på 
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respondenternas arbetsplats i ett avskilt rum som pedagogerna valde. 

Innan jag började med frågorna så informerades pedagogerna om att de 

kommer att vara anonyma i uppsatsen. Jag berättade vidare att samtalet 

skulle spelas in, men att ingen annan kommer att lyssna på det efteråt 

och att det inspelade materialet användes bara som ett stöd för att allt 

som sägs inte hinns med att skrivas ner. Efter att alla intervjuer var 

genomförda så använde jag mig av transkriberingsmetoden. Merriam 

menar att använda sig av bandspelare är bra då all muntlig information 

från intervjun senare kan användas till analys. Nackdel med att använda 

sig av bandspelare är att respondenterna kan känna olust inför att blir 

inspelade.37 Detta styrker även Denscombe som säger att en del 

informanter kan bli blyga vilket kan påverka dem att prata öppet.38 

Pedagogerna tillfrågades om de ville ställa upp på att bli inspelade 

innan intervjun. Samtliga intervjuer varade i 25-30 minuter. 

Analys/bearbetning 

När intervjuerna var genomförda transkriberade jag dem, allt som hade 

sagts skrevs ordagrant ned på ett papper. Jag har sedan gjort en 

sammanfattning av intervjusvaren där skillnader och likheter jämfördes 

och tagit ut de betydande delar som svarar mot mitt syfte och 

frågeställningar. Jag valde att sammanställa svaren under fem 

kategorier för att underlätta för läsarna. 

Forskningsetik 

I min undersökning följdes Vetenskapsrådets fyra etiska 

forskningsprinciper.39 Det är informationskravet, som handlar om att 

deltagarna skall informeras om syfte och avsikt angående projektet När 

jag tog personlig kontakt med pedagogerna för att fråga om de ville 

delta så talade jag om vad examensarbetet handlade om och varför jag 

var intresserad av just det området och vad jag skulle använda deras 

uppgifter till. Pedagogerna informerades även om att alla uppgifter 

skulle behandlas anonymt och inga namn skulle nämnas samt att ingen 

                                                 
37 Merriam, B Sharan. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. s 96 
38 Denscombe, Martin. (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. s 148 
39 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf  

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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annan än jag skulle lyssna på den inspelade intervjun och att den endast 

används i forskningssammanhang. 

Det andra är samtyckeskravet handlar om att deltagarna själva avgör 

och styr sin medverkan i projektet. Vid mitt första möte med 

pedagogerna så informerade jag dem att det var helt frivilligt och att de 

kunde säga ifrån sin medverkan när som helst.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagarnas uppgifter skall 

skyddas och bevaras så att ingen obehörig kan få tag på dem. I min 

studie nämns inga namn eller platser på förskolorna samt ingen 

beskrivning av förskolorna har gjorts i texten. Pedagogerna nämns i 

texten med pedagog A-F.  

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den 

information deltagarna ger används bara i detta forskningsarbete. Det 

material som har samlats in under studiens gång används bara till den 

här uppsatsen för att sedan raderas.  
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Resultat  

I detta kapitel kommer jag att redovisa de svar jag fick av de sex 

pedagoger jag intervjuade. Jag har tolkat och sammanfattat de svar som 

gavs för att sedan skriva de under fem kategorier. 

Hur arbetar pedagogerna med fin- och grovmotoriken? 

Fyra av pedagogerna menade att de vardagliga sysslorna på förskolan 

som att äta, klä på sig när de ska gå ut, knäppa knappar också är en 

central del i den finmotoriska träningen. Pedagog F menade att låta 

barnen klara av dessa saker själva innan pedagogerna kommer för att 

hjälpa till är ett medvetet sätt att arbeta med barns finmotorik. Det är 

viktigt att uppmuntra barnen att försöka själv först, att inte hjälpa i 

onödan. Samtliga pedagoger nämnde att barnen dagligen pysslade med 

att till exempel sy, måla, klippa, bygger lego, lägger pärlplattor och att 

det är riktigt bra finmotorisk träning. Det är inte ett sätt att arbeta 

förebyggande så att barn inte får det jobbigt senare som i till exempel 

skolan menade pedagog E. Men samtliga pedagoger anser att arbetet 

med finmotoriken är väldigt viktig. 

När det gäller den grovmotoriska träningen så nämnde samtliga 

pedagoger hur viktig utemiljön är, framförallt att ta tillvara på naturen 

som finns i deras närmiljö som att göra utflykter till skogen till exempel. 

Barnen har stora utrymmen att springa på, marken är kuperad med 

backar och stockar och stenar. Just ur ett motoriskt träningssynsätt så 

var samtliga pedagoger väldigt nöjda med deras utemiljö på förskolan. 

Gårdarna på förskolorna har mycket naturligt material men även 

klätterställningar och gungor med mera.  

”Ser de små barnen blir väldigt duktiga på att parera stenar och rötter och så 

vidare så att dem lär sig ju att kunna gå i den här terrängen.”(Pedagog A) 

”Dom får mycket träning på gården, man behöver inte gå iväg för att få 

träning, för det är backar, buskar, stenar och stockar.”(Pedagog C) 

 

Pedagog C berättade också att de små barnen kämpar för att ta sig upp 

och ner för backarna som finns på gården.  
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”*…+ ytor så att de kan springa, leka, det uppmuntrar till lek och de leker 

mycket.” (Pedagog D) 

 

Den dagliga utevistelsen på gården är den bästa grovmotoriska 

träningen var alla överens om men de flesta pedagogerna nämnde även 

att rörelselekar som miniröris, danslekar också är väldigt bra för 

grovmotoriken. Detta är något som även pedagog B nämnde att just 

röris för barnen är som ett heltäckande rörelseprogram.  

 

”Det finns många olika rörelsesånger som är jättebra för den grovmotoriska 

träningen.”(Pedagog B) 

 

Pedagog F menade att de arbetar förebyggande med grovmotoriken på 

förskolan och hon anser att det är viktigt att stimulera barnens naturliga 

rörelsebehov så att de lär sig att kontrollera sin kropp så att de ska 

kunna känna tillfredställelse och glädje med det och att de i framtiden 

kommer att känna att det är viktigt att röra på sig. Pedagog E sade att de 

inte arbetar förebyggande utan ser det mer som ett nyttosyfte där 

barnen har roligt tillsammans och att det formar en gemenskap när de 

har miniröris eller gymnastik. 

 

Röris är ett program från Friskis & Svettis med en cd-skiva som 

innehåller musik och rörelseinstruktioner och en plansch som visar hur 

rörelserna ska utföras.  

 

Tre av de sex pedagogerna använder sig även av gymnastiksalen som 

ligger i närheten dit de går med barnen och har aktiviteter och rörelser 

som pedagogerna har planerat. Barnen får bland annat rulla, krypa, åla, 

balansera någon gång under dessa pass. Pedagog D berättade att hos 

dem är det inte pedagogerna som är med barnen i gymnastiksalen utan 

att det är en utbildad idrottslärare som har ett gymnastikpass med dem 

en gång i veckan. Pedagog F sade att de brukade använda en skolas 

gymnastiksal förr när hon arbetade med 6-åringar men nu är barnen 

yngre och grupperna större så det blir inte av längre. 
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Arbeta med fin- och grovmotoriska svårigheter  

Samtliga pedagoger sade att de inte följer någon speciell arbetsmetod 

för att träna barn som har svårigheter med finmotoriken men alla 

nämnde att det är upp till pedagogerna själva att vara uppmärksamma 

på sådant för att kunna ge extra övningar med det som är svårt och 

även finnas där för att hjälpa och stötta barnet.  

”*...+så stöttar och uppmuntrar vi och att man genom leken för att undvika att 

barnet ska känna sig annorlunda än de andra barnen, att man gör det 

intressant, får den här träningen, för det är ju det det handlar om, att de ska ha 

samma förutsättningar som alla andra även om det, kanske 

inte..(tankepaus)..ofta är det om man tycker något är svårt så vill man inte hålla 

på med det, då vill man göra andra saker.” Pedagog B 

Detta nämnde även pedagog F som anser att man inte ska särskilja ett 

barn som har svårigheter utan att man arbetar med barnen i helgrupper 

eller i lite mindre grupper.  

”Om man har barn med motoriska svårigheter så finns vi pedagoger med som 

stöd vid till exempel samlingar för att stimulera motoriken, rulla, åla, krypa och 

gymnastik också. Det är väl det man får göra och då kan alla vara med på sina 

villkor, så att säga.” Pedagog F 

Pedagog E nämnde att de har jobbat enskilt med en femårig pojke som 

hade svårigheter med att bland annat rita och att de då har suttit med 

honom i några dagar för att öva på detta. Hon berättade vidare att det 

var svårt på sikt att sitta med honom då det tog tid från de andra barnen 

och pedagogen ville poängtera hur viktigt det är att involvera familjen i 

problemet så att de kan träna med barnet i hemmet. Hon ställde sig 

frågande till om det verkligen är deras uppgift som pedagoger och om 

de har den möjligheten att arbeta med barnen på det sättet. 

Som i finmotoriken är det samma här, det finns ingen särskild metod, 

övningar som tränar de grovmotoriska rörelserna som man går efter när 

det handlar om barn med grovmotoriska svårigheter.  

”*...+man kanske lägger in några övningar på gymnastiken som skulle passa in 

tillsammans med de andra barnen eller man är ute mycket skogen och går över 

stock och sten eller här på eller nånting.” Pedagog A 

Det här är något som även de andra pedagogerna nämnde i intervjun att 

behövs det så ser de till att barnet får extra träning men också att de är 
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där och stöttar och uppmuntrar. Pedagog B menade att ge dem samma 

förutsättningar som de andra barnen är väldigt viktigt. Pedagogerna 

arbetar inte enskilt med de barn som har svårigheter utan de arbetar i 

större eller mindre grupper, även här som i finmotoriken så vill de inte 

särskilja barnen. Finns den kapaciteten att arbeta enskilt med barnen i 

förskolan undrade en pedagog.  

”*...+vi har ingen specialträning för barn som har svårigheter, det har jag aldrig 

varit med om att vi har haft. Enskilda barn, inte.” (Pedagog F) 

De flesta pedagogerna poängterar vikten av att finnas till för barnen och 

stötta dem i sina aktiviteter så att de vågar pröva nya utmaningar. 

Finnas där för att motivera barnen. 

Några pedagoger berättade att om det behövs så finns det ett stödteam. 

I teamet arbetar bland annat specialpedagoger, som pedagogerna på 

förskolan kan vända sig till om de behöver tips och råd om hur de ska 

gå tillväga för att hjälpa ett barn med till exempel motoriska svårigheter. 

Betydelsen av motorisk stimulans 

Ett ord som samtliga pedagoger nämnde när vi pratade om den 

motoriska träningen var ordet viktig. De flesta pedagoger tyckte den har 

stor betydelse just under förskoletiden, så att barnen får stöd och hjälp 

med träning av motoriken innan de börjar skolan.  

”Det är jätteviktigt med motorisk träning så att de kan röra på sig och att de 

har kontroll på sin kropp. Det hör ju ihop med så mycket sen när de börjar i 

skolan.”(Pedagog D) 

”Jätteviktig, just att förskolan har en viktig roll i det. Förskolan utgår från leken 

hela tiden, har man bra utvecklad motorik så ger det också bra självförtroende 

hos barnen. Att man har samspelet med de andra barnen” (Pedagog B) 

Pedagog A menade att det medför att barnen får det lättare att sitta still 

och koncentrera sig när de blir större.  

Barnen måste få göra rörelserna om och om igen för att de skall 

automatiseras, det gäller alla barn. Alla rutiner, allt som vi gör här på 

förskolan skapar trygghet och det gäller även att upprepa rörelser så att 

barnet blir trygg i det så att det går av sig själv utan att barnet behöver 
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tänka på det menade pedagog B. Samtliga pedagoger anser att det är 

väldigt centralt att träningen är rolig för barnen, för är den inte det så 

vill man inte hålla på menar de. Det ska vara lustfyllt och på barnens 

villkor ansåg pedagog F. Bra övningar är när barnen lär sig att man kan 

göra på olika sätt, inte att det här är rätt eller fel. Det lockar barnen till 

att röra på sig tycker hon. Det ska vara roligt och inte skrämmande att 

göra övningar för att man är rädd att misslyckas sade pedagog E. En 

gång gjorde vi en bana i lekhallen som barnen fick ta sig igenom och 

detta tyckte de var en rolig och spännande träning berättade hon. I min 

fråga om motorisk träning kom det upp hur betydelsefull leken är för 

både fin- och grovmotoriken och att man kan dra en parallell mellan 

träning och lek i förskolan . 

Lekens betydelse  

Pedagog A pratade också om att utomhusleken just för grovmotoriken 

är viktig  

”*...+att de får röra på sig fritt, för många gånger är det kanske det bästa och sen 

är det så att om jag ser att nån kanske inte rör sig så mycket, tycker att det är 

jobbigt, då kanske man pushar på eller att man leker några lekar*...+”Pedagog A 

Att leken är viktigt håller även pedagog C med om, barn behöver få tid 

till att röra på sig och leka för att de har nytta av det senare i skolan 

menade hon.  

Två av pedagogerna menade att genom leken lär sig barnen bland annat 

att samspela med de andra barnen, de får bättre kroppsuppfattning 

vilket leder till ökat självförtroende och självkänsla. Alla pedagoger var 

av samma uppfattning om att leken är väldigt viktig även när det gäller 

träning av finmotoriken såsom att göra halsband, rita och klippa med 

mera. 

Samtliga pedagoger menade att de barn som kanske inte är lika rörliga 

som andra barn gör sitt bästa i att hänga med i leken. Ingen av 

pedagogerna uppfattade att dessa barn leker mindre än andra och 

genom att de utgår från det som de klarar av så får de den motoriska 

träningen med i leken.  

”Skulle vi märka att det är så måste pedagogerna gå in för att vägleda barnet, 

för att ge dom samma förutsättningar att vara med i leken, då går man ofta in 
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som ett stöd och att man tränar så barnen får de färdigheter som de behöver.” 

Pedagog B 

Pedagog C nämnde att det inte märks på samma sätt med den 

grovmotoriska leken som i den finmotoriska, hon menade att alla barn 

vill springa och leka och att de barn som kanske är lite ”klumpiga” och 

har svårt att hänga med sina kompisar kanske inte får vara med i leken. 

Då får man som pedagog gå in och styra upp det.  

”*...+märks mer på det finmotoriska, barn som har svårt väljer bort det, som att 

rita kan du välja bort men om kompisar springer iväg och leker så vill man vara 

med. Det ser man, därför är det viktigt med en viss styrd verksamhet då man 

får möjlighet att träna det som man inte alltid väljer eller leka med dem som 

man inte brukar leka med.” Pedagog C 

Hur upptäcks barns motoriska svårigheter? 

Samtliga pedagoger svarade att de inte har några speciella metoder för 

att se om barn har svårigheter utan det handlar om att vi som 

pedagoger är uppmärksamma på om det finns barn som behöver extra 

stöd och hjälp. Tre av pedagogerna nämnde att de hade arbetat efter 

Britta Holles material men att de inte gör det längre.  

”Vi har ju ansvarsbarn som man får hålla koll på, och det är där man ser om det 

finns nåt barn som har svårigheter. Man observerar.” Pedagog B 

Istället för tester så samtalar man inom arbetslaget inför 

utvecklingssamtal om barn och deras utveckling och då är även 

motoriken med nämnde tre av pedagogerna. Vi samtalar mycket under 

terminens gång i arbetslaget om vi ser att någon ”sticker ut” när det 

gäller motoriken berättade pedagog B. Pedagog A berättade att inför 

utvecklingssamtal så gör man kanske en extra ”koll” om det skulle vara 

något speciellt som skulle tas upp. Pedagog F berättade att de har haft 

inför utvecklingssamtalen olika bitar som de skulle titta på och då var 

fin- och grovmotoriken med men detta har ändrats efter att de kände att 

de tjatade om det. 

”[...] för hur roligt är det att höra att ens barn har det jobbigt att skala potatis 

fem år i rad eller inte vill klä på sig, vem vill det egentligen?” (Pedagog F) 
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Angående frågan om reflexernas betydelse så hade en av pedagogerna 

lärt sig om reflexernas påverkan genom någon utbildningskurs, 

fortbildning. Två av pedagogerna läste lite om det i sin utbildning till 

lärare och en annan har läst om det själv. Ingen av pedagogerna hade 

fått någon erbjudan från förskolan att medverka i någon form av 

utbildning angående motorikens betydelse på flera år. 
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Diskussion 

Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur verksamma 

pedagoger i förskolan beskriver hur de arbetar för att stimulera barns 

motorik och då i synnerhet barn med motoriska svårigheter samt ta reda 

på vad de anser att träning och lek har för betydelse för den motoriska 

utvecklingen. I förskolans Läroplanen, Lpfö 98 står det om motorik och 

att förskolan skall hjälpa och stötta barnen i sin motoriska utveckling.40  

Metoddiskussion 

Intervjumetoden var ett bra val för undersökningen då jag genom denna 

metod fick möjlighet till att ta reda på vilken syn pedagogerna har om 

motorikens betydelse samt deras beskrivningar om hur de arbetar för 

att utveckla barns motorik. Genom att pedagogerna fick frågorna i 

förväg fick de en chans till att fundera och förbereda sina svar vilket 

medförde att de kände sig avslappnade under intervjun. Den personliga 

kontakt som blir mellan intervjuaren och respondenten gör att det finns 

möjligheter till att förtydliga frågor samt att ställa följdfrågor om så 

behövs för att få reda på det som verkligen undersöks. Nackdelen med 

intervjuer är att det som respondenterna säger behöver inte stämma 

överens med vad de gör. För att få en djupare bild över hur verksamma 

pedagoger arbetar med att utveckla barns motorik så skulle 

observationer genomförts på förskolorna, för att kunna göra jämförelser 

med teori och praktik. I intervjuunderlaget skulle vissa frågor ha 

omformulerats då det fanns två frågor som påminde mycket om ett par 

andra frågor, detta förvirrade några pedagoger, även då de förstod 

frågan så kände de att de redan hade svarat på den. I början av 

undersökningen så tillfrågades fem pedagoger om de ville vara med på 

en intervju, det blev fyra på grund av ett bortfall. När intervjuerna var 

genomförda och vid genomgången av respondenternas svar så insåg jag 

att underlaget var för tunt för att ge svar till mitt syfte och 

problemställning. Därför tillfrågades ytterligare två pedagoger som 

ställde upp på att intervjuas. Användning av bandspelare var både 

tryggt och väldigt bra då situationen i intervjuerna blir mer avslappnade 

                                                 
40 Skolverket (2006) Läroplan för förskolan/Lpfö98. s 37 
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och jag kunde ha ögonkontakt med respondenten och inget som sades 

under intervjun missades. 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet menas enligt Thurén (2006) att man har gjort sin 

undersökning på ett korrekt sätt, om flera gör samma undersökning och 

kommer fram till samma resultat så är tillförlitligheten hög och med 

validitet menar han att man lyckats undersöka det man avsett att 

undersöka.41  

Den bästa metoden var intervju då jag frågade det jag ville ha svar på 

när det handlade om pedagogernas syn om motorikens betydelse samt 

att de fick förbereda och fundera ut sina svar medförde att resultatet har 

hög reliabilitet. Då reliabiliteten handlar om fler personer skulle göra 

om samma undersökning och nå samma resultat så anser jag att 

resultatet i stort skulle bli detsamma. Då intervjuerna genomfördes på 

fyra olika förskolor så anser jag att bilden över hur pedagoger ser på 

arbetet med motoriken och motoriska svårigheter är bra men för att få 

mer bredd i undersökningen så skulle fler intervjuer genomförts vilket 

hade ökat reliabilitet. I mitt analysarbete så lyssnades de inspelade 

intervjuerna igenom noggrant flera gånger för att sedan skrivas ut 

ordagrant detta medför en hög reliabilitet. 

Validiteten visar på kvaliteten i en forskning. Att man har använts sig av 

metoder som verkligen undersöker det som är menat att undersökas42  

Validiteten i en intervju ökar, då data som samlas in kan kontrolleras 

om den verkligen stämmer under tiden intervjun pågår.43 Merriam 

refererar till Taylor & Bogdan som menar att då den kvalitativa 

forskaren är intresserad av människors perspektiv är det centralt att det 

som informanterna upplever och säger återges så mycket som möjligt på 

ett sanningsenligt sätt.44 Genom att två intervjuer lades till i 

undersökningen efter ett bortfall och sex intervjuer genomfördes anser 

                                                 
41 Thurén, Torsten. (2006) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber AB.s 22 
42 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. (2009) Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: 

Liber AB. s 218 
43 Denscombe, Martin. (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskapen. s 162 
44 Merriam, B Sharan. (1994) Fallstudien som forskningsmetod. s 178 
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jag att validiteten är hög för att resultatet inte har blivit påverkat av 

bortfallet.  

Resultatdiskussion 

I den här delen kommer jag att diskutera svaren jag fått genom läst 

litteratur och intervjuerna för att få svar på min huvudsakliga fråga som 

är: Vilken syn har pedagoger på arbetet med och betydelsen av motorisk 

stimulans i förskolan?  

Ge barn tid 

Det framkom i intervjuerna att den dagliga verksamheten på förskolan 

består av många finmotoriska övningar vilket flera av pedagogerna 

nämnde. Det är viktigt att barnen får träna på de vardagliga momenten 

utan att någon är framme för att hjälpa till innan barnen har hunnit 

försökt själv nämnde en av pedagogerna. Det är central del i 

pedagogernas arbetssätt anser jag att ge barnen tid till att försöka själva 

att träna olika moment så mycket som är möjligt. Sigmundsen & 

Vorland Pedersen menar att den motoriska utvecklingen kan antingen 

hämmas eller utvecklas beroende på vilken typ och hur mycket 

stimulans barnen får. 45  

Inneaktiviteterna på förskolorna är mer styrda än uteaktiviteterna på så 

sätt att barnen då ska engagera sig i lugnare lekar. Det är då lego, 

pärlplattor, saxar, kritor kommer fram och det är dessa aktiviteter som 

ger finmotorisk stimulans. En av Kihlströms intervjuade förskollärare 

menade att det inte är den färdiga produkten som är målet utan det är 

vägen dit, den träning barnen får under tiden.46 

Fysiska miljöns betydelse 

Gemensamt för pedagogerna var att alla var nöjda med utbudet på 

deras gårdar, den erbjuder kuperad terräng och mycket naturligt 

material. 

                                                 
45 Sigmundsson, Hermundur & Vorland Pedersen. (2004) Motorisk utveckling - Nyare 

perspektiv på barns motorik. s 55 
46 Kihlström, Sonja. (1998) Förskollärare – om yrkets pedagogiska innehåll. s 43 
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Ericsson menar att förskolor och skolors gårdar ska locka barnen till lek 

så att de får den motoriska träning de behöver.47 Hur ofta barnen är ute 

på dagarna skiljer sig mellan förskolorna, på vissa av förskolorna var 

barnen ute bara på förmiddagen detta anser jag är för lite då barnen har 

så stora rörelsebehov och de behöver få tid till att röra på sig och 

innemiljöerna på förskolorna ger inte den möjligheten till barnen. 

Framför allt de barn som har väldigt långa dagar på förskolan behöver 

få komma ut och röra på sig även på eftermiddagarna för att både få luft 

och möjlighet till att springa, hoppa. Det gör det lättare för barnen att 

orka med hela dagen. Det styrker även Parlenvi & Sohlman som menar 

att barn måste få utlopp för sina rörelsebehov annars kan det hämma 

inte bara den motoriska utvecklingen utan även den emotionella och 

intellektuella utvecklingen.48  

Inkludering 

Merparten av pedagogerna anser att arbetet med barn som har 

motoriska svårigheter ska ske tillsammans med de andra barnen då de 

inte ska känna sig annorlunda eller att de skiljer sig från de andra 

barnen. Kan det finnas andra orsaker också, som tiden till exempel? 

Förskollärarna i Kihlströms studie säger att barn som behöver extra 

insatser uppmärksammas och åtgärder diskuteras inom arbetslaget men 

det avsätts ingen tid till att hinna med det enskilda barnet. 49 Gustafsson 

& Hugoh anser att den motoriska träningen ska ske i barngrupp så 

mycket som möjligt men om ett barn med motoriska svårigheter 

upptäcks så ska enskilda åtgärder sättas in för att förhindra att barnet 

får det svårt med inlärningen senare i skolan.50 En av pedagogerna 

ställde sig frågande till om det verkligen är deras sak att arbeta med 

barnen på det sättet. 

Barn med motoriska svårigheter kan få rätt stimulans även i 

barngrupper om pedagogerna gör rörelser och aktiviteter som de vet att 

barnet har svårt för. Pedagogerna pratade om att man inte ska särskilja 

barnen och det håller jag med om men man kan göra övningar så att alla 

barn får den träning de behöver och utifrån deras förutsättningar. 

                                                 
47 Ericsson, Ingegerd. (2005) Rör dig - lär dig, motorik och inlärning, s 125 
48 Parlenvi, Paul & Sohlman, Birgitta. (1985) Lär med kroppen det fastnar i huvudet. s 57 
49 Kihlström, Sonja. (1998) Förskollärare – om yrkets pedagogiska innehåll. s 63 
50 Gustafsson, Björn & Hugoh, Sol-Britt. (1987) Full fart i livet - en väg till kunskap. s 80 
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Ett av förskolans uppdrag är att sträva efter att varje barn i förskolan 

utvecklar sin kroppsuppfattning och motorik. 

Det framkom klart i intervjuerna att i arbetet med motoriska svårigheter 

så är det centrala att uppmuntra, motivera och finnas som ett stöd för 

barnet. Detta håller även Parlenvi & Sohlman med om som menar att 

barnen ska få den stimulans av pedagogerna så att det har kvar sin tro 

på sin egen förmåga vilket medför att de vågar nya utmaningar, de vill 

lära sig nya saker utifrån var de är i sin utveckling. Därför är det av 

största vikt att man lägger övningarna på en nivå som barnen klarar för 

att sedan successivt göra dem svårare. Det blir till en utmaning för 

barnen som de känner att de kan klara av och på det viset blir det även 

roligt att göra dem. Barn motiveras av att göra aktiviteter som de tycker 

är roliga. 

Stimulans 

Erfarenheter barn har gjort tidigare ligger till grund för den fortsatta 

utvecklingen och därför så är upprepande av övningar, rörelsemönster 

vid olika tillfällen viktigt för barns utveckling.51 Detta är något som även 

en pedagog nämnde att göra rörelser om och om igen så automatiseras 

rörelserna och barnen kan då utföra saker utan att tänka på det. Det 

finns inga genvägar att ta utan barnen måste gå igenom denna procedur 

innan mer komplicerade övningar kan läras in.52 Gemensamt mellan 

pedagogerna i min fråga angående pedagogernas syn på den motoriska 

träningens betydelse var att alla anser att den motoriska träningen är 

viktig men synen på varför den är viktigt skiljde dem åt. En del menar 

att barnen behöver få hjälp och stöd redan i förskolan för att de inte 

senare skall få problem med skolan som till exempel läs- och 

skrivinlärningen. 

 

Men det var inte alla pedagoger som drog den parallellen att rörelse 

även har med inlärningen att göra utan menar att till exempel 

rörelselekar som träning med barnen bidrar till gemenskap och att ha 

roligt tillsammans. Att barnen gör saker tillsammans bidrar till mycket 

som bland annat den sociala träningen och det är väldigt viktig del det 

också för utvecklingen. 

 

                                                 
51 Mellberg, Britt-Marie. (1993) Rörelselek – en metod att stimulera barns utveckling. s 19 
52 Ellneby, Ylva. (2007) Barns rätt att utvecklas. s. 67 
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Jag anser att det behövs mer information till pedagogerna om 

motorikens betydelse och vilken påverkan förskolan har för barns 

inlärningsförmåga när de senare börjar i skolan. Jag anser även att det är 

väsentligt med pedagoger som har kunskap om hur man arbetar för att 

utveckla barns motorik då den, som det står i litteraturen, är så viktig 

för barns utveckling. Därför ställer jag mig frågande till varför inte mer 

fokus läggs på motorikens betydelse för utvecklingen både i 

lärarutbildningen men även som fortbildningskurs eller liknande för 

verksamma pedagoger. Det framkom i intervjuerna att ingen av 

pedagogerna hade blivit erbjuden någon sådan kurs på många år.  

 

Nuförtiden så ligger det inte är något fokus alls på motoriken inom 

förskolan så som det var förr med kurser och fortbildning inom ämnet. 

En pedagog sade att de inte behöver kontrollera barnens motoriska 

utveckling då detta är något som diskuteras inom arbetslaget. 

Arbetslaget beslutar sedan om det ska vara med eller inte inför till 

exempel utvecklingssamtal. Flera av pedagogerna nämnde att de hade 

arbetat efter Britta Holles schema då motoriken var som mest aktuell. 

Där de observerade barnen för att se om de hade följt utvecklingsstegen 

för sin ålder. 

 

Idag handlar det om att vara uppmärksam och observera barnen och att 

det är upp till pedagogerna att ansvara för det. Det framkom i 

intervjuerna att inför varje utvecklingssamtal gör pedagogerna extra 

noga kontroller på barns utveckling inom olika områden och hos vissa 

förskolor var punkten om motorik med. De gick inte närmare in på vad 

de tittar på i den motoriska utvecklingen utan de menade att om något 

barn ”sticker ut” så tas det upp i arbetslaget för att diskutera åtgärder. 

En pedagog nämnde att det hade tagit bort punkten om motorik helt 

från barnens utvecklingssamtal då det kändes tjatigt inför föräldrarna. 

Detta ställer jag mig kritiskt till då det står i förskolans läroplan att 

förskolan skall arbeta så att barnen får stöd och stimulans i den 

motoriska utvecklingen. Jag tror att punkten om motorik behövs för att 

den motoriska utvecklingen inte ska hamna i skymundan. Då finns 

risken att inga noggrannare observationer genomförs och att barn med 

försenad motorik inte uppmärksammas.  
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Lek 

Förskolan har mycket att erbjuda när det handlar om olika aktiviteter 

både i träning av fin- och grovmotoriken. Som det visar i resultatet så är 

samtliga pedagoger medvetna om hur betydelsefullt det är med 

motoriska aktiviteter för barn och deras utveckling och att förskolorna 

utgår från leken och rörelse dagligen, både fri och planerad aktivitet är 

väldigt positivt. Leken är en central de i träningen av både fin- och 

grovmotoriken. Förskolan utgår från leken, barn lär sig genom leken, 

både i den fria och i den planerade leken. Lpfö 98 betonar att förskolans 

uppdrag är att erbjuda en lekfull och inspirerande miljö där barnen 

inbjuds till att vilja upptäcka sin omvärld. Verksamheten skall också se 

till att leken är på ett sådant sätt att det främjar barns utveckling och 

lärande.53  

 

I mina intervjuer hade jag inte med lekens betydelse som fråga men 

samtliga pedagoger pekade på hur viktig leken är ur ett motoriskt 

perspektiv så det blev en följdfråga som pedagogerna fick utveckla i 

sina svar. När barn leker utvecklas flera områden och de får övningar i 

olika motoriska färdigheter.54 Två av pedagogerna nämnde att genom 

leken får barn bättre kroppsuppfattning och ökat självförtroende. Ett bra 

självförtroende medför att barnen vågar pröva och tar nya initiativ till 

nya utmaningar i leken som gynnar den motoriska utvecklingen. Detta 

är en pågående process, ju mer barnen märker vad de klarar av desto 

bättre självförtroende och självkänsla får de. Därför är det viktigt som 

pedagog att uppmärksamma de barn som kanske inte leker lika ofta 

som andra eller har problem med att följa med i leken anser jag. Enligt 

litteraturen så har den planerade rörelseleken stor betydelse för alla 

barn men i synnerhet för barn som inte tar egna initiativ. De intervjuade 

pedagogerna upplever inte att de barn som har motoriska problem leker 

mindre än andra barn. Alla barn leker utifrån sina förutsättningar. Men 

ett par nämner att det finns barn som blir utanför i leken då de inte alltid 

hänger med sina kamrater och då är det viktigt som pedagog att hitta 

vägar för att lösa problemet. 

 

 

                                                 
53 Skolverket (2006) Läroplan för förskolan/Lpfö 98 s 33 
54 Hwang, Philip & Nilsson, Björn. (1995) Utvecklingspsykologi - från foster till vuxen. s 

176 
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En pedagog nämnde att man då som pedagog får gå in och pusha på 

barnet och visa det in i leken genom att leka tillsammans med barnet. 

Det förtydligar även Ericsson som menar att genom pedagogernas 

deltagande i leken så utvecklas barnen socialt samt att de upptäcker nya 

rörelser.55 

Slutsats 

Det jag har kommit fram till i min undersökning är att pedagoger anser 

att motorisk stimulans är viktig för barn i förskolan både den fin- och 

grovmotoriska. De anser att den bästa grovmotoriska träningen för barn 

är den dagliga fria uteleken, då barnen får utlopp för sina rörelsebehov 

genom att klättra, springa och hoppa då gårdarna har mycket naturligt 

material. Inomhusaktiviteterna erbjuder mycket finmotorisk träning 

såsom pärlplattor, lego med mera men även det vardagliga momenten 

som att skala sin potatis själv, knäppa sina knappar ser pedagogerna 

som väldig central del i träningen. I arbetet med barn som har motoriska 

svårigheter så är pedagogernas syn att finnas till hands för barnen, 

stötta och uppmuntra och ge dem tid att öva upprepande gånger på 

olika moment. 

 

Arbetet sker inkluderat med de andra barnen för att inte särskilja något 

barn. Träningen och leken ur ett motoriskt perspektiv ses som en central 

del för barnens framtid enligt flera pedagoger, så att de inte ska få det 

jobbigt med inlärningen i skolan. Då fokus på motoriken inte finns inom 

förskolan idag så handlar upptäckten om barns motoriska svårigheter 

att pedagogerna är uppmärksam på om ett barn har svårt med något. 

I pedagogernas beskrivningar om motoriken visar det sig att 

medvetenheten om motoriken och dess betydelse finns men det kom 

fram en bild av att pedagogerna har för lite information hur man i 

förskolan ska arbeta för att förbättra enskilda barns motoriska 

svårigheter. Motoriken har en betydelse inom många 

utvecklingsområden och det behövs återigen läggas mer fokus på det 

arbetet inom både förskolan och skolan. Tidigare nämndes att arbetet 

sker inkluderande men de gick inte närmare in på hur de vet att barn får 

den träning de behöver. Mer information om motorisk stimulans och 

dess betydelse för alla barn men framförallt barn med svårigheter 

                                                 
55 Ericsson, Ingegerd. (2005) Rör dig – lär dig. s 132 
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behövs inom förskolan för att öka kunskapen i ämnet, både teoretiskt 

och praktiskt.  

Fortsatt forskning  

Motoriken är ett stort ämne att undersöka och den motoriska 

utvecklingen pågår hela livet och är en del i nästan allt vi gör. Enligt 

litteraturen så har motorik och inlärningsförmåga ett samband och 

därför bör motoriken uppmärksammas ännu mer i förskolor och i 

skolor. Jag tycker att mer forskning om motorikens betydelse i förskolan 

skall göras då det är viktigt att i tidig ålder stimulera barn som har 

motoriska svårigheter. Den litteratur och tidigare forskning som jag 

fann om ämnet handlar mest om skolbarn. I förskolan arbetar man med 

barnen i grupper, därför skulle det vara intressant att forska om det gör 

någon skillnad i utvecklingen för barn med motoriska svårigheter om 

arbetet med att stimulera barn görs enskilt. Under undersökningen 

väcktes nya tankar och funderingar, då denna undersökning är inriktad 

på pedagogernas syn och uppfattningar om motorikens betydelse så 

skulle jag vilja göra en studie i större omfattning. Där även 

observationer genomförs för att få en bredare bild och djupare förståelse 

om ämnet motorik ute i förskolorna samt att om det som de säger även 

stämmer i praktiken.  
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 BILAGA 1: Intervjufrågor  
 

1. Hur länge har du jobbat inom förskolan? 

2. Hur arbetar ni med finmotoriken? 

3. Använder ni er av särskilda metoder/övningar för de barn som har 

sämre utvecklad finmotorik? 

4. Hur arbetar ni med grovmotoriken? 

5. Använder ni er av särskilda metoder/övningar för de barn som har 

sämre utvecklad grovmotorik? 

6. Hur ser du på motorisk träning? Vad anser du är den bästa 

motorikträningen? Varför? 

7. Har ni fått gå på någon motorikkurs/utbildning under de år som ni 

har arbetat som förskollärare/barnskötare? Om ja, vad fick ni lära er? 

Fick ni då lära er om barnens reflexer och restreflexernas betydelse för 

barns motoriska utveckling? Om nej (ingen kurs, utbildning), vad tror ni 

det beror på? 

8. Brukar ni genomföra olika tester/övningar med barnen för att se var i 

sin motoriska utveckling de befinner sig? Hur kan dessa övningar se ut? 

9. Hur ser du på er utemiljö här på förskolan? Vad tycker du om den, är 

det något du skulle vilja ändra på? Om den är bra, på vilket sätt är den 

bra för barns motoriska utveckling? 

10. Märker ni om barn som inte är lika motoriskt utvecklade som sina 

kamrater rör på sig mindre än andra barn? Om så är fallet, hur gör ni för 

att få dessa barn att leka eller röra på sig mer? 

 


