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Abstrakt 
Mitt syfte med denna studie var att undersöka vilken syn förskollärare har på 

barns möjligheter till motorisk utveckling på förskolegården. Jag undersökte 

hur förskollärare uppfattade sin roll samt uppfattningen om hur 

förskolegården kan stimulera till motoriska utveckling. 

Studien har en fenomenografisk ansats och kvalitativa intervjuer har 

genomförts med sex förskollärare. Jag delade upp resultatet i två delar, utifrån 

studiens syfte, vilka är: förskollärares uppfattning om sin egen roll samt 

förskollärarnas uppfattning om förskolegårdens möjligheter.  

Kategorierna som beskriver förskollärares uppfattning om sin egen roll är 

följande; Övervakare och åskådare, Inspiratör och igångsättare, Organisatör - 

organisation av verksamheten. 

Kategorierna som beskriver förskollärarnas uppfattning om förskolegårdens 

möjligheter är följande; Förskolegårdens fysiska element samt Stegring i motorisk 

utmaning.  

Uppfattningarna indikerade på att barn kan få relativt gott stöd i sin motoriska 

utveckling på förskolegården. Studien kan bidra med kunskap till det 

pedagogiska fältet om barns möjligheter till motorisk utveckling på 

förskolegården genom att pedagoger kan använda mina kategorier som 

reflektionsunderlag. 

 

 

 

 

Nyckelord:  fenomenografi, förskolegård, förskollärare, motorik, motorisk utveckling. 
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 Inledning  
På förskolan tillbringar många barn mycket tid och förskolan, och dess 

personal, har därmed ett viktigt uppdrag att se till att arbeta för att barn har 

goda möjligheter till lek och rörelse för motorisk utveckling, på 

förskolegården. 
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att 

värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö 98, 2011, s. 10). 

 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling. Förskolans uppdrag 

är att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som behöver 

mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till 

egna behov och förutsättningar så de utvecklas så långt som möjligt. 

 
Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande, såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelse 

bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö (Lpfö 98, 2011, s. 7). 

 

Ännu ett citat från läroplanen där det läggs stor vikt vid utomhusmiljön på 

förskolan. För att barnen ska få kunna ägna sig åt lek och andra aktiviteter 

utomhus, ställs det krav på förskolegården. 

Mitt intresse för lek och rörelse har varit utgångspunkten till denna studie. Jag 

fick även inspiration då jag läste kursen "Lek, rörelse och friluftsaktiviteter för 

yngre barn" 30 hp.  

Problemområdet i mitt arbete rör alltså barns möjligheter till lek och rörelse för 

motorisk utveckling på förskolegården. Pedagogerna är en mycket viktig del i 

detta. För att barns motorik ska utvecklas krävs aktiva och engagerade 

pedagoger som innehar stor kunskap om barns motorik och även kunskap om 

miljön, d.v.s. förskolegården, och hur den kan nyttjas på bästa tänkbara sätt. 

Det jag erfarit genom att ha arbetat på förskola i drygt sex år, samt haft tre 

egna barn på förskola, är att det inte är ovanligt att barn släpps ut på gården 

och pedagogen går och sätter sig på en bänk eller liknande och endast griper in 

vid konflikter. "Spring och lek!", känns som ett vedertaget uttryck. 

 
Barnet leker, så gott det går, var det än befinner sig. Kanske är det därför utemiljöer 

i barnens vardag inte uppmärksammas mer. Om barnen släpps ut och leken ändå 

inte kommer igång, är det sällan miljön man diskuterar utan barnen (Grahn, 

Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997, s. 85). 

 

Jag upplever det som att det finns en kunskapslucka beträffande hur man som 

pedagog kan nyttja förskolegården på bästa sätt, som är intressant att 
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undersöka. Detta grundar jag på att det finns begränsat utbud av studier av 

barns motoriska utveckling på förskolegården. 
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Bakgrund 
Att röra på sig är viktigt för alla människor oavsett ålder. Fysisk aktivitet och 

träning är viktigt för barnens motoriska utveckling och genom rörelse och lek 

stärker vi vår benstomme, utvecklar vår muskelkraft och uthållighet, samt 

förbättrar balans och koordinationsförmåga (Ericsson, 2005). För att läsaren ska 

tillgodogöra sig innehållet i min studie känns det viktigt att jag förklarar det 

centrala begreppet motorik, samt förmedlar resultat från tidigare forskning 

gällande just motorik, den fysiska utemiljöns betydelse samt pedagogens roll. 

Jag bedömer det som att forskandet kring barns motoriska utveckling på 

förskolegården är begränsat. Det finns däremot mycket litteratur att tillgå om 

motorik, förskolegårdens utformning med tanke på lek och rörelse samt 

förskollärarens roll. Jag menar dock på att dessa delar går in i varandra och för 

läsaren är det en fördel att få en genomgång för att få en förförståelse för min 

studie.  

 

Motorik 

Motorik är ett samspel mellan nerv och muskel (Grindberg & Jagtøien Langlo, 

2000). Motorik kan även definieras som rörelseförmåga och rörelsemönster 

(Jagtøien Langlo, Hansen & Annerstedt, 2002). Man kan dela in motorik i två 

grupper, grovmotorik respektive finmotorik. Grovmotorik är en 

samlingsbeteckning på de stora rörelser som ingår då man lär sig rulla runt, 

sitta, krypa, stå, gå, springa, hoppa, klättra o.s.v. Grovmotorik är rörelser som i 

huvudsak sker med hjälp av de stora muskelgrupperna i armar, rygg, mage 

och ben. Finmotorik är av de finare och mer begränsande rörelser som krävs 

när man ska gripa, sy, skriva och göra andra precisionskrävande handlingar 

med t.ex. händerna och fötterna (Jagtøien Langlo m.fl., 2002). Sigmundsson 

och Vorland Pedersen (2004) menar dock på att det inte finns någon tydlig 

skillnad mellan vad som definieras som grovmotorik och vad som definieras 

som finmotorik. De ställer sig frågande till hur man ska klassificera en 

färdighet som involverar stora muskelgrupper och som samtidigt kräver 

extrem precision, t.ex. ”en fotbollsspelare som skruvar en frispark runt muren och in 

i vinkeln från 25 meters håll” (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004, s. 21). Jag 

väljer därför i min studie att inte precisera närmare om man behandlar 

grovmotorik eller finmotorik, utan väljer att endast använda begreppet 

"motorik", men fokus ligger på vad många skulle kalla för grovmotorik.  

Enligt Ericsson (2005) tycks barns motoriska utveckling följa ett mönster med 

vissa bestämda stadier eller faser, vilka är likartade för alla barn. 

Utvecklingens hastighet kan påverkas av rörelseerfarenheter och träning. Barn 

kan lära sig mer avancerade finkoordinerade rörelsemönster om de tidigare 

mönstren är utvecklade och automatiserade. När barn är mogna för en viss 

rörelsefärdighet, uppstår en spontan lust att öva sig i den nya färdigheten. 

Barn repeterar då samma färdighet om och om igen, tills den blivit inlärd och 

automatiserad. Barns utveckling av grundläggande rörelsefärdigheter är 
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beroende av flera faktorer som mognad, möjlighet till övning och social 

stimulans. Det finns forskning som visar att många barn som inte har 

möjlighet eller får tillräckligt med stimulans för att kunna öva in sina 

nyförvärvade rörelsefärdigheter så att de blir automatiserade, leder till att de 

blir försenade i sin utveckling (Ericsson, 2005). När barnet genom fysisk 

tillväxt, mognad och erfarenhet, eller genom miljöstimulerat lärande förändrar 

sitt sätt att röra på sig, kallar vi det motoriskt lärande (Jagtøien Langlo m.fl., 

2002). 

Motorikens betydelse för välbefinnande, inlärning, koncentration och social 

utveckling kommer alltmer i fokus (Ericsson, 2005). Det finns mycket forskning 

som styrker att en välutvecklad motorik är väldigt viktigt, menar Ericsson 

(2005). Ett exempel är MUGI Motorisk Utveckling som Grund för inlärning, 

d.v.s. ett interventionsprojekt som startade 1999 i Bunkeflostrand, med syftet 

att studera vilka effekter utökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i 

skolan kan ha vad gäller motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. 

Det s.k. "Bunkefloprojektet" visade att barnen/eleverna fick bättre motorik, 

koncentrationsförmåga och bättre prestation i matematik och svenska. Denna 

avhandling känns viktigt för mig att uppmärksamma eftersom det är 

intressant att veta att en god motorik hos skolbarnen leder till fördelar på fler 

områden. Det är inte bara i Sverige som motorisk träning och utveckling 

uppmärksammas utan även i denna avhandling (Dahl Refshauge, Stigsdotter 

Lamm & Thorleifsdottir, 2013) där danska barn har studerats. 

 
In general, children´s health, including that of Danish children, is deteriorating and 

they are increasingly suffering from poor motor skills, for example (Dahl Refshauge 

m.fl., 2013). 

 

Hälsan hos barn i allmänhet blir allt sämre och antalet barn som lider av dålig 

motorik ökar. Dahl Refshauge m.fl. (2013) påpekar också att det är viktigt att 

barnen får utmaningar i samspel med miljön så tidigt som möjligt. 

 

Den fysiska utemiljöns betydelse 

Det är det fysiska som är den röda tråden i utomhusleken (Mårtensson, 2005). 

Under utomhusleken kommunicerar barn mindre med ord och mer med hjälp 

av kropp och omgivning. En bra fysisk miljö är en förutsättning för att barn 

ska kunna och vilja vara ute. Alla barn har rätt till goda motoriska upplevelser. 

Genom att få vara ute på förskolegården får barnen bra möjligheter att träna på 

att behärska sin kropp samt sina rörelser i situationer där den kroppsliga leken 

är viktig (Osnes, Skaug & Kaarby, 2010). Det är förskolans plikt att ge barnen 

goda möjligheter till fysisk aktivitet (Grindberg & Jagtøien Langlo, 2000). 
”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet” (Lpfö 98, 2011, s. 6) På gården finns det i regel flera anordningar 

som inspirerar till att klättra, hänga, kasta sig, rutscha och balansera. Det finns 

också ofta möjligheter att springa, hoppa, kasta, gunga, bära, rulla och cykla 

(Grindberg & Jagtøien Langlo, 2000). Det är viktigt att pedagogerna i förskolan 

håller koll på barnens motorik och rörelseinlärning (Osnes m.fl., 2010). 
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"Förskollärarna har rent generellt ett stort ansvar för att lägga märke till barnens 

utveckling och lärande" (Osnes m.fl.  2010, s. 119). 

Mårtenssons avhandling "Landskapet i leken En studie av utomhuslek på 

förskolegården" behandlar vikten av miljöns utformning i barns lek (Mårtensson 

2004). Syftet med hennes studie var att "få kunskap om den fysiska miljöns 

betydelse för barns utomhuslek inom mer avgränsade områden som förskolegårdar" 

(Mårtensson 2004, s. 25).  Studien påvisade att det mest gynnsamma för 

barnens lek är att förskolegården är en kombination av anlagd lekmiljö och 

naturmiljö. I min studie kommer jag att använda mig av några av 

platskvaliteterna som Mårtensson (2004) använder, för att kunna analysera hur 

förskollärare beskriver utemiljöns betydelse för barns motoriska utveckling på 

förskolegården. De platskvaliteterna är: tillräckligt stor yta, kuperad terräng, 

träd och buskar, naturmark samt mindre redskap som komplement. 

Mårtenssons studie visar att det finns möjligheter till både platsbunden rörelse 

som t.ex. gungande, klättrande, rullande samt möjligheter till rörelse på öppna 

ytor samt lutande delar. På en öppen yta kan barnen dramatisera sitt 

springande. Kuperad terräng är ett viktigt inslag i motoriska lekar att kunna 

röra sig uppför, och nerför öppna ytor, där barnen springer, jagar varandra 

eller bara promenerar. "Lutande partier i terrängen och på lekredskap använder de 

till att ta ut riktningen och koordinera sina rörelser när de rör sig över gården" 

(Mårtensson 2004, s. 121). Mårtensson menar att öppna ytor som ansluter till 

branter inspirerar barnen till att springa. Leken blir ofta mer spännande när 

barnen får fart genom att springa nerför och tar sats att springa uppför. Träd 

och buskar ger barnen tillfälle att träna på att klättra, vilken ofta är en 

”smittande” motorisk aktivitet. "Om någon klättrar upp någonstans vill gärna fler 

barn försöka" (Mårtensson 2004, s. 120). På naturmarken främjas fantasin för här 

finns många sätt att få motorisk träning, utan att vara så förutsägbar. Det är 

inte så givet hur den motoriska träningen kan gå till på naturmarkens olika 

delar. Mindre lekredskap, såsom gungor och cyklar, kan också stimulera 

barnen till motorisk träning och den fart och fläkt som barnen får vid 

cyklandet och gungandet är attraktivt, menar Mårtensson (2004). Om de 

placeras centralt på gården kan pedagogerna överblicka aktiviteten så att de 

yngre barnen känner sig tryggare (Mårtensson, 2004). Man måste alltså ta 

hänsyn till hur dessa platskvaliteter integreras med varandra.  

 
It was also clear that not only the individual play features but the whole behavior 

setting and especially the relation between different settings were important in 

many play activities (Dahl Refshauge m.fl., 2013). 

 

Dahl Refshauge m.fl. (2013) som forskat kring utformning av lekplatser i 

Danmark, anser det viktigt att de enskilda delarna måste ses i ett större 

sammanhang. Den fysiska miljön har stor betydelse för barns rörelse- och 

aktivitetsmöjligheter (Osnes m.fl., 2010) Det finns en förklaring till att miljön 

och det fysiska rummet kallas för "den tredje pedagogen" (Åberg .& Taguhi, 

2005). 

Osnes m.fl. (2005) menar på att studier i både Sverige och Norge visar att lek i 

naturen eller i naturliknande miljöer betyder mycket för barns motoriska 

utveckling och det har gjort att man börjat använda naturliknande element 
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som lekplatsutrustning. Klätterträd har fått ersätta klätterställningar, och på 

många utelekplatser och förskolegårdar ser man ofta kraftiga, liggande 

trädstammar och stora stenar att klättra på och hoppa från.  

 

Pedagogens roll 

För att barnen ska kunna utveckla sin motorik på förskolegården krävs 

kunskap hos pedagogerna. De måste veta hur de ska handla för att hjälpa 

barnet i dess motoriska utveckling på förskolegården. Barnet blir påverkat i sin 

lek av hur pedagogen uppträder och vilka roller och positioner han intar, 

vilket Osnes m.fl. (2010) beskriver. De beskriver fem olika roller och positioner 

som vuxna kan ha i kroppslig lek och fysisk aktivitet tillsammans med barnen 

med tanke på barnens motoriska utveckling. Pedagogen kan växla mellan 

olika positioner beroende på lekens kontext och utveckling. Man kan vara 

åskådare, lekkamrat, vägledare, leka parallellt med barnet eller vara en 

igångsättare (Osnes m.fl., 2010). 

 

1. Lekkamrat 

När pedagogen intar rollen som lekkamrat lekar vi jämbördigt, d.v.s. på lika 

villkor, med barnet och för leken framåt. Det är viktigt att pedagogen inte är 

för dominant i leken och kör över barnet. Den motoriska träningen kan göras 

på ett lekfullt sätt ute på förskolegården, där pedagogen är en lekkamrat som 

utmanar barnet motoriskt i leken (Osnes m.fl., 2010). 

 

2. Vägledare 

Rollen som vägledare är mycket viktig. Ibland kan leken ta snabba och 

oväntade vändningar vilket kan leda till att vissa barn får svårigheter att följa 

leken och faller därmed ifrån. Andra barn kan ha problem att följa lekens 

koder och blir passiva åskådare. För dessa två grupper av barn är intar 

pedagogen som vägledare en viktig roll. Pedagogen ger barnen vägledning för 

att de ska komma in i den motoriska leken igen (Osnes m.fl., 2010). 

 

3. Åskådare 

Om pedagogen intar rollen som åskådare kan han få överblick över barnens 

motorik och deras lekfärdigheter genom observation. Åskådaren kan bl.a. få 

svar på frågan om det är motoriska färdigheter som försvårar leken. Om det 

skulle vara så kan man använda informationen till att anpassa och organisera 

situationer som framhåller motoriska krav (Osnes m.fl., 2010). 

 

 

4. Leka parallellt med barnet 

Utan att ha kontakt med barnet kan pedagogen leka, samma typ av lek,  

parallellt med barnet. På så sätt kan barnet få nya idéer till sin lek så att den 

utvecklas. Barnet kan triggas till att utmana sig själv i den motoriska leken 

(Osnes m.fl., 2010). 
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5. Igångsättare 

I förskolan har den fria leken en viktig ställning. Hur fri lek definieras kan 

dock diskuteras. Många uppfattar det som att fri lek är en lek som barnen tagit 

initiativ till utan inblandning av pedagoger. Men "om initiativet till leken skulle 

komma från en vuxen betyder det inte att barnet inte skulle uppfatta den som fri lek" 

(Osnes m.fl., 2010, s. 33). Det handlar således om en lek även om pedagogen i 

sin roll som igångsättare skulle vara initiativtagare till leken. Pedagogen kan 

också välja att börja leka något helt annat än vad barnen leker och barnen kan 

förhoppningsvis uppfatta det som spännande (Osnes m.fl., 2010). Pedagogen 

kan börja gå på en balansbana och på så sätt locka till sig barn som vill göra 

likadant. Det skapas en nyfikenhet hos barnen och de blir delaktiga i hans eller 

hennes lek.  

 

I USA har en studie genomförts där betydelsen av de vuxnas ämneskompetens 

och deltagande i barns lek undersöktes (Morisbak 1986; Grindberg & Jagtøien 

Langlo 2000; citerad i Osnes m.fl., 2010). Barnen testades före och efter en 

period av 27 veckor då barnen fick leka på en särskilt ordnad lekplats som 

skulle främja motoriskt lärande. Barnen delades in i fyra grupper. En grupp 

hade en utbildad instruktör som ledde aktiviteterna, en annan en instruktör 

handledd av den utbildade instruktören. Den tredje gruppen lekte på 

lekplatsen utan instruktör och den fjärde gruppen var en kontrollgrupp som 

gick på en helt vanlig förskola. Studien visade att de barnen som hade haft 

instruktörer med viss kompetens på området, visade bäst motoriskt resultat 

(Osnes m.fl., 2010). 

Om ett barn har svårigheter med vissa motoriska moment kan barnet behöva 

hjälp och uppmuntran av pedagogerna för att öka motivationen och därmed 

sin chans att lyckas. En del motoriska moment kan vara svåra att bemästra 

men träningen kan underlättas genom att få träna tillsammans med någon 

eller några (Ericsson, 2005). Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) menar 

att det finns fyra allmänna principer för motorisk träning. Den första principer 

beskriver intensiteten i träningen, vilket kan göras på två sätt. Det ena är att 

träna oftare eller längre, och det andra är att minska antalet barn i gruppen. 

Enligt den andra principen ska man börja med enklare övningar och sedan öka 

svårighetsgraden successivt, d.v.s. från enklare till mer utmanande aktiviteter. 

Man måste göra uppgiften så enkel att barnet kan klara av den, men samtidigt 

så svår att den blir utmanande. Den tredje principen handlar om att ge positiv 

feedback, uppmuntra och berömma barnen då de gör framsteg. Det är dock 

viktigt att vara trovärdig och inte ge positiv feedback på allt utan endast då 

barnet gjort en bra prestation. Den fjärde och sista principen handlar om att 

barnen ska själva se sina egna framsteg. Barnen ska få veta att uppgifterna 

blivit svårare och själva inse att de klarar mer och mer (Sigmundsson & 

Vorland Pedersen, 2004). 

Enligt Jagtøien Langlo m.fl. (2002) tillrättalägger en kunnig lärare goda 

inlärningssituationer utifrån kunskap om barns lärande och utveckling samt 

om de förhållanden som inverkar, utifrån förmågan att kartlägga barnets 

stadium i utvecklingen, samt de reflektioner och slutsatser som dras av denna 

insikt. De vuxna blir barnens förebilder (Danielsson, 1998). 
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Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) menar på att om man antar att 

barnen lär sig alla de nödvändiga grovmotoriska färdigheterna genom fri 

utelek har man underförstått intagit ståndpunkten att systemet kan utvecklas 

optimalt genom självorganisering. Dessa författare anser dock att en sådan 

självorganisering inte blir optimal utan viss styrning från pedagogerna, som 

måste ge barnen vissa ramar. Pedagogerna måste se till att alla barn får hjälp 

med att lära sig de olika färdigheterna, även de barn som inte är fysiskt aktiva 

(Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004). 

 

Sammanfattningsvis är det alltså två delar som är vitalt för barns motoriska 

utveckling på förskolegården; förskolegårdens fysiska miljö samt 

förskollärarnas, och andra pedagogers, agerande. Barnen ska stimuleras i sin 

motoriska utveckling av de utmaningar förskolegården har att erbjuda. 

Pedagogerna en viktig uppgift att skapa situationer, där barnen kan utveckla 

sin motorik, samt instruera, hjälpa och uppmuntra barn vid träningstillfället 

eller i rörelseleken. Osnes m.fl. (2010) menar att barns rörelseutveckling kan 

betraktas som ett dynamiskt samspel mellan det individuella barnet, 

rörelsemiljön (d.v.s. förskolegården) och rörelseuppgiften, där förskollärarna 

har en viktig roll. 
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 Syfte och metod 
Jag presenterar här mitt syfte samt min frågeställning som ligger till grund för 

min studie. Jag beskriver och motiverar därefter mitt val av forskningsmetod 

och mitt tillvägagångssätt vid insamling av empiri och analys. Jag beskriver 

också hur jag enligt forskningspraxis förhållit mig till etiska överväganden. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en inblick i hur förskollärare arbetar för att 

använda förskolegården till lek och rörelse för barns motoriska utveckling. Jag 

vill undersöka hur förskolläraren uppfattar sin roll samt uppfattning om hur 

förskolegården kan stimulera barnen till motorisk utveckling. 

 

Den frågeställning som jag i studien söker svar på är: 

Vilken syn har förskollärare på barns möjligheter till motorisk utveckling på 

förskolegården? 

 

Metod 

Om man ska uttrycka det enkelt handlar forskning om att tillägna sig ny 

kunskap och om att använda systematiska metoder för detta (Larsen 2009). 

Metoden kan ses som ett verktyg eller redskap. I detta avsnitt kommer jag att 

beskriva vilka metoder jag har använt mig av för att hämta in, organisera och 

tolka information i min studie. Syftet med en detaljerad redovisning av metod 

är dels replikation och dels evaluering. Enligt Backman (2008) betyder 

replikation att metoden ska vara möjlig för någon annan att upprepa under 

exakt identiska förhållanden. Evaluering kan innebära en slags värdering av 

det empiriska förfarandet, d.v.s. att man kan anlägga synpunkter på t.ex. vald 

metodik (Backman 2008). 

 

Fenomenografisk forskning - en kvalitativ forskningsmetod 

En kvalitativ forskningsmetod är fenomenografisk forskning (Denscombe 

2009). Enligt Marton och Booth (2000) är grunden för fenomenografisk 

forskning ett sätt att erfara någonting och forskningens objekt är variationen 

att erfara fenomen. Fokus är alltså på variationen i sätten att erfara saker, eller 

fenomen. Jag anser mig ha en fenomenografisk ansats i min studie eftersom 

den synliggör några tänkbara variationer av uppfattningar som förskollärare 

kan ha om fenomenet barns motoriska utveckling på förskolegården. För att 

granska människors uppfattningar har Marton och Booth (2000) valt att 

särskilja mellan vad man kallar första och andra ordningens perspektiv. De 

kan förklaras så att första ordningens perspektiv innebär att forskaren själv 
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beskriver sådana aspekter av verkligheten som är av intresse. I andra 

ordningens perspektiv är det intressant att beskriva hur andra personer 

uppfattar olika aspekter av verkligheten. Fenomenografin koncentrerar sig på 

den andra ordningens perspektiv och jämförelsen av olika människors 

uppfattningar av en företeelse (Marton & Booth, 2000). Andra ordningens 

perspektiv i mitt arbete är vad förskollärarna säger och hur de uppfattar sitt 

arbete med barns motoriska utveckling på förskolegården. Enligt Larsson 
(1986) är det centrala i kvalitativa metoder att man söker finna de 
kategorier som bäst beskriver ett fenomen.   
Ofta baserar människor, inklusive forskare, sina antaganden på sunt förnuft 

när de tolkar händelser. Forskare som använder ett fenomenografiskt 

tillvägagångssätt måste anstränga sig att minimera den inverkan övertygelser 

baserade på sunt förnuft kan ha (Denscombe, 2009). Det kan vara svårt att göra 

det och i så fall kan det ses som en nackdel att använda sig av detta 

forskningssätt. Jag har försökt "nollställa" mig, och kanske framstå som lite 

dum, då jag inhämtat information så att inte mina antaganden om saker och 

ting skiner igenom och påverkar informanten.  

Larsson (1986) menar att reflektion är utgångspunkten för människors 

eventuella förändringar i lärandet, varför det kan vara viktigt att få möjlighet 

att ta del av andra människors uppfattningar för att kunna reflektera, själv 

eller tillsammans med andra, över dessa variationer. Där fyller 

fenomenografiska studier och deras resultat en  viktig funktion. 

Kvalitativ intervju 

Enligt Denscombe (2009) finns det fyra huvudsakliga metoder som 

samhällsforskare kan använda sig av. Dessa är frågeformulär, intervjuer, 

observation och skriftliga källor. Varje metod kan ses som ett verktyg att 

användas för att samla in empiriska data (Denscombe, 2009). 

Jag använde mig av en halvstrukturerad intervju, som enligt Kvale (2014) 

liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte 

inbegriper en specifik teknik. Intervjun är varken ett vardagssamtal eller ett 

slutet frågeformulär. Jag försökte att fokusera på mitt syfte, d.v.s. vilken 

uppfattning förskollärare har om barns möjligheter till motorisk utveckling på 

förskolegården. Jag ställde vid intervjutillfällena endast ett fåtal frågor för att 

få svar på min frågeställning. Jag ville inte att mina informanter ska låta sig 

styras av många detaljerade frågor. 

Denscombe (2009) beskriver att kvalitativ forskning har benägenhet att 

förknippas med småskaliga studier där människors detaljerade beskrivningar 

och åsikter om olika saker, d.v.s. ord, ligger till grund för studien. Kvalitativa 

data säger något om kvalitativa (icke-siffermässiga) egenskaper hos 

undersökningspersonerna, och kallas ofta för mjuka data (Larsen, 2009). Till 

skillnad mot en kvantitativ studie, som kan kategoriseras genom att man kan 

ange hur många personer som valt respektive svarsalternativ och redovisas i 

form av ett siffervärde (Larsen, 2009). Siffrorna är avsedda för att mäta 

samband och göra jämförelser, ofta vid storskaliga studier (Denscombe, 2009). 

Kvalitativa data samlas in genom kvalitativa metoder (Larsen, 2009). 

Anledningen till att jag valde att använda mig av en kvalitativ metod, intervju, 
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var att syftet med mitt arbete var att jag ville få fram olika förhållningssätt och 

uppfattningar som förskollärare har. Jag ansåg att jag fick större variation i 

svaren vid en intervju än vid t.ex. en enkätstudie med ett fast frågeformulär. 

Den kvalitativa intervju jag valde att använda är den så kallade 

samtalsintervjun, som enligt Larsen (2009) handlar om att nå en djupare 

förståelse av en persons beteende och agerande, motiv, erfarenheter och 

upplevelser. 

Enligt Larsen (2009) är en av fördelarna med en kvalitativ undersökning att 

bortfallet blir lågt då forskaren möter informanterna ansikte mot ansikte. Det 

är inte så många som inte kommer till en intervju, men många som inte fyller i 

ett frågeformulär. En annan fördel menar Larsen (2009) är att forskaren kan gå 

in på djupet och får på så sätt en bättre möjlighet till en helhetsförståelse av ett 

fenomen.  Möjlighet finns för forskaren att ställa följdfrågor och missförstånd 

kan redas ut vid intervjutillfället. Ytterligare en fördel är att det är enklare att 

säkerhetsställa god validitet belyser Larsen (2009). Jag återkommer till 

validitet. 

En nackdel med kvalitativa metoder, som t.ex. intervju, är att man inte kan 

generalisera vid kvalitativa undersökningar och det är mer tidskrävande att 

behandla data efteråt menar Larsen (2009). Människor kanske inte heller håller 

sig helt till sanningen när intervjuaren sitter framför informanten och man inte 

är anonym som vid ikryssandet av ett frågeformulär (Larsen, 2009). 

Informanten kanske svarar det som hon tror att intervjuaren vill höra. Hon vill 

kanske göra ett gott intryck och försöker dölja brist på kunskap och i så fall blir 

inte informationen särskilt värdefull menar Larsen (2009). En annan nackdel 

med intervjuer är att kostnaderna för intervjuarens tid och resor kan bli höga 

ifall informanterna är geografiskt utspridda. Samt att vissa personer kan bli 

hämmade av att bli inspelade (Denscombe, 2009). 

 

Validitet och reliabilitet 

För att undersökningen ska bli trovärdig måste man försäkra sig om så hög 

grad av validitet och reliabilitet som möjligt (Larsen 2009).  Enligt Larsen 

(2009) är definitionen av validitet, giltighet och relevans. Esaiasson m.fl. (2012) 

beskriver tre definitioner som brukar användas synonymt. Dessa är 

överrensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator, 

frånvaro av systematiska fel samt att vi mäter det vi påstår. Direktkontakt 

under intervjun görs att data kan kontrolleras med tanke på riktighet och 

relevans på en gång (Denscombe, 2009). Under mina intervjuer gjorde jag 

ibland gjort någon slags sammanfattning av hur jag uppfattade viss 

information för att få bekräftelse från informanten att jag uppfattade korrekt, 

och på så sätt få viss kontroll av att studien har validitet, d.v.s. mäter det som 

är avsikten. Jag gick gång på gång tillbaka till mitt syfte och kontrollerade att 

det som undersöktes svarade mot detta. 

Reliabilitet, d.v.s. pålitlighet och precision är också mycket viktig, enligt Larsen 

(2009). När data behandlas är det positivt att svaren är preciserade att så att 

tolkning av t.ex. tidsuppfattningar inte utgör ett problem. Folk kan ju uppfatta 

"sällan" och "ofta" väldigt olika och då är det bra om man preciserar 
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tidsuttrycken med t.ex. flera gånger i veckan, en gång i veckan, 1-3 gånger i 

månaden. När det gäller kvalitativa undersökningar kan det vara svårt att 

säkerhetsställa hög reliabilitet (Larsen 2009). Informanten kan påverkas av 

situationen och av intervjuaren och det kan ha betydelse för vad den 

intervjuade säger precis just då. Kanske skulle informanten sagt något 

annorlunda vid annan tidpunkt eller blivit intervjuad av en annan person. Jag 

är medveten om att det finns risk att mina informanter väljer att svara 

”pedagogsikt korrekt” och kanske inte skildrar en helt sanningsenlig 

uppfattning av vad de tycker och hur de agerar. För att öka reliabiliteten i min 

studie spelade jag in intervjuerna och behandlade informationen jag erhöll, på 

ett mycket noggrant sätt, genom transkription och genomläsning många 

gånger. Jag ökade även reliabiliteten genom att jag på ett tydligt sätt beskrev 

hur denna studie genomfördes, så att vem som helst, ska kunna utföra samma 

studie med samma metod och få så likvärdigt resultat som möjligt.  

Jag anser även att det faktum att jag tagit hjälp av medbedömare stärkte 

trovärdigheten i min studie. Jag beskriver utförligare på vilket sätt jag har tagit 

hjälp av dessa medbedömare under avsnittet om ”Analys och tolkning”. 

 

Urval 

I linje med fenomenografins forskningsintresse att beskriva de variationer som 

finns i människors sätt att erfara och uppfatta olika aspekter av vår omvärld, 

har jag försökt välja respondenter, som kan tänkas ha olika uppfattningar. Jag 

valde därför att intervjua sex förskollärare av olika kön och olika lång 

erfarenhet inom yrket. Eftersom jag studerar till förskollärare valde jag att 

intervjua förskollärare, vilket jag skrev i min intervjuförfrågan  (se Bilaga 1).  

Jag valde att kontakta förskolorna på olika sätt. Jag mailade till en förskolechef 

och fick av henne, namn på två förskollärare som kunde bli tilltänkta 

informanter. Jag mailade min intervjuförfrågan (se Bilaga 1) till dessa två 

förskollärare och fick deras samtycke. 

En av de andra förskollärarna kände jag till och kontaktade henne direkt, 

varvid hon hade en kollega på grannavdelningen som också var intresserad av 

att vara med i min studie. Även dessa två förskollärare fick den skriftliga 

intervjuförfrågan innan intervjuerna genomfördes. 

Jag ville gärna intervjua en man som arbetar som förskollärare, vilket det inte 

finns så många av. Jag tänkte att jag skulle få ett bredare perspektiv av 

uppfattningar om jag intervjuar förskollärare av olika kön. Jag ringde 

personalavdelningen på Barn & utbildningsförvaltningen för att få namn på 

manliga förskollärare. Det fanns väldigt få manliga förskollärare att välja bland 

men jag fick namnet på en manlig förskollärare som jag sedan ringde till, och 

därefter mailade den skriftliga intervjuförfrågan. När jag intervjuade honom 

fick jag förslag på en till förskollärare, som arbetar på samma förskola, men på 

en annan avdelning, som jag kunde fråga. Hon var inte närvarande vid min 

första intervju på den förskolan, så jag lämnade den skriftliga intervjuförfrågan 

och kontaktade henne dagen efter. Hon ville gärna bli intervjuad. 

Jag kontaktade även ytterligare en förskollärare som jag kände till men hon 

valde att tacka nej. 
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Här nedan följer en kort presentation av de intervjuade förskollärarna. Två 

förskollärare på varje förskola har intervjuats. Namnen på förskollärarna är 

fingerade så att de ska kunna vara anonyma 

Jag har även valt att presentera förskolegården kortfattat, då dess utformning i 

hög grad påverkar resultatet av studien.  

 

Förskola 1 

Här arbetar Tomas, som varit utbildad förskollärare i 16 år, och Lisa, som tog 

examen för knappt ett år sedan.  

Förskolan har en stor gård med många olika lekredskap såsom gungor, 

rutschkana, cyklar, klätterställning, eka, kiosk, sandlådor och däck. Gården 

innehåller naturmark, delvis kuperad, samt många träd och buskar. 

 

Förskola 2 

Här arbetar Eva, som varit förskollärare i 27 år, och Tina, som tog examen för 

29 år sedan.  

Förskolegården är relativt liten och utbudet av lekredskap är begränsat. Det 

finns sandlåda, en kompisgunga, klätterställningar, rutschkana, kiosk samt 

cyklar. Gården har en liten slänt.  

 

Förskola 3 

Här arbetar Lina, som varit förskollärare i 18 år, och Elin, som tog examen för 

tre år sedan.  

Förskolegården är väldigt stor och erbjuder dels ett skogsparti med slänt, 

stenar och många träd, dels en mer anlagd del med klätterställning, sandlåda 

och gungor. I skogspartiet har en koja runt ett träd byggts och nedanför 

slänten i denna del av gården finns en gräsplan med bl.a. däck, varav några 

lösa och några till hälften nedgrävda. 

 

Genomförande 

Intervjuerna ägde rum på förskollärarnas respektive arbetsplatser där vi satt i 

ett enskilt rum för att inte bli störda under intervjuns gång. Jag inledde 

intervjutillfällena med att göra en kort presentation av mig själv och gå igenom 

mitt syfte. Både i mitt missiv men även vid personlig kontakt informerade jag 

om att jag önskade att spela in intervjun. Jag valde att registrera intervjuerna 

på ett inspelningsprogram på min mobiltelefon. Då kunde jag koncentrera mig 

på ämnet och dynamiken i intervjun. Jag valde att inte förbereda mina 

informanter genom att skicka ut punkter med ingångsfrågor om 

förskolegårdens användande. Jag tänkte att jag skulle få tillrättalagda svar om 

det hade gjorts. Mitt mål var att få informanterna att berätta om sina 

uppfattningar och inte låta sig styras av mina frågor. Samtliga intervjuer 

genomfördes under loppet av två veckor. Längderna på intervjuerna varierade 

mellan 25 och 40 minuter. 

Jag fick även möjlighet att få en rundvandring på förskolegårdarna i 

anslutning till intervjutillfällena. Under intervjuerna låg mycket fokus på hur 
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informanterna uppfattade att de kunde använda förskolegården och 

naturligtvis var det intressant att få se gården i verkligheten. 

 

Analys och tolkning 

Jag transkriberade mitt inspelade material, i stort sett ordagrant, på dator. 

Enligt Denscombe (2009) talar människor inte alltid i fullständiga meningar, 

därför valde jag att rekonstruera det talade ordet så att det skulle bli begripligt 

för läsaren i skriftlig form. Det handlar dock om små grammatiska 

förändringar, d.v.s. inga ändringar som förändrar innehållet i mitt 

transkriberade material. Transkriberingen gjordes i direkt anslutning till 

besöket på förskolorna för att ha samtalen så färskt i minne som möjligt, vilket 

kan underlätta resultatet och analysen av undersökningen (Larsen, 2009). 

Efter transkriberingen var mitt mål att bli förtrogen med mitt data. Enligt 

Descombe (2009) innebär det att läsa och återigen läsa textdata, för att få en 

känsla för sitt data och kunna fördjupa sig i detaljerna om vad som sades. 

Även Larsen (2009) menar att denna process; att synliggöra variationer i 

individers olika uppfattningar kräver ingående läsning och reflektion. Genom 

att läsa igenom mina intervjuer flertalet gånger och tagit hänsyn till det jag kan 

läsa ”mellan raderna” försökte jag se likheter och skillnader inom de olika 

områdena hos mina informanter. I enlighet med fenomenografiska studier 

valde jag att kategorisera de likheter och skillnader jag uppfattade i mitt 

empiriska material (Marton & Booth, 2000). Dessa kategorier, som speglar de 

kvalitativt skilda uppfattningar om fenomenet, hjälpte mig att få struktur vid 

analysarbetet. Jag upplevde det stundtals som en svårighet att skriva denna 

uppsats på egen hand, men jag tog hjälp av två medbedömare. En av dessa har 

relativt nyligen skrivit en egen uppsats. Medbedömarna och jag hade samma 

uppfattning om vilka kategorier som skulle skapas.   

Etiska överväganden 

God forskningsetik ska följas i examensarbeten i grundutbildningar på 

högskolor och universitet, även om dessa arbeten inte betraktas som forskning, 

i den bemärkelsen att de syftar till vetenskapliga publiceringar. Jag har under 

tiden jag skrev mitt examensarbete sett till att följa Vetenskapsrådets 

"Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhetsvetenskaplig forskning" 

(Vetenskapsrådet, 1990). Individskyddskravet är fundamentalt i forskningen 

och det kan konkretiseras i fyra huvudkrav. Huvudkraven kallas för följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet 

Som forskare har man skyldighet att informera uppgiftslämnare eller 

undersökningsdeltagare om för utsättningarna för forskningen, d.v.s. syftet, 

samt att det är frivilligt att delta i studien (Vetenskapsrådet, 1990). Jag  

informerade mina respondenter om detta.  

 

Samtyckeskravet 
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Forskaren måste få samtycke från uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke. När de undersökta är under 15 år och om 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär bör forskaren erhålla 

medgivande från förälder/vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 1990).  

Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de ska delta. De ska kunna avbryta sin medverkan utan att det ska 

bli negativa följder för personen i fråga. Om en deltagare vill avbryta sin 

medverkan mitt under en intervju ska han/hon ha rätt att göra det 

(Vetenskapsrådet, 1990). Jag tog samtyckeskravet i beaktan och fick 

medgivande från de förskollärare jag har intervjuat. 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet behandlar offentlighet och sekretess. Då studien 

behandlar etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör en 

förbindelse om tystnadsplikt undertecknas. Vidare ska man som forskare 

skydda dina deltagare så att inte utomstående kan ta del av uppgifterna 

(Vetenskapsrådet, 1990).  Jag informerade förskollärarna om att empirin endast 

kommer användas av mig i min studie, samt att förskolans namn kommer 

hanteras anonymt och att förskollärarnas namn kommer bestå av fingerade 

namn. Någon förbindelse om tystnadsplikt undertecknades dock inte då jag 

anser att min studie inte är av etisk känslig karaktär för någon enskild person. 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet belyser att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål. Forskare får alltså inte låna ut eller sälja information om 

enskilda personer till exempelvis företag (Vetenskapsrådet, 1990). Jag 

förbinder mig till att enbart använda insamlade uppgifter i min studie. 
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 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av min empiriska undersökning, samt 

tolkning och analys av detta. Målet är att beskriva variationer på förskollärares 

uppfattning om barns möjligheter till motorisk utveckling på förskolegården.   

Jag delade upp resultatet i två delar, utifrån studiens syfte, vilka är: 

förskollärares uppfattning om sin egen roll samt förskollärarnas uppfattning 

om förskolegårdens möjligheter.  

Kategorierna som beskriver förskollärares uppfattning om sin egen roll är 

följande; Övervakare och åskådare, Inspiratör och igångsättare, Organisatör - 

organisation av verksamheten. 

Kategorierna som beskriver förskollärarnas uppfattning om förskolegårdens 

möjligheter är följande; Förskolegårdens fysiska element samt Stegring i motorisk 

utmaning.  

Jag formulerade kategorierna med stöd i Larsson (1986) som skildrar hur en 

sådan process kan gestalta sig. Kategorierna anser jag speglar de kvalitativt 

skilda uppfattningar som finns om fenomenet barns motoriska utveckling på 

förskolegården. Till varje kategori gav jag exempel ur det empiriska materialet 

i form av citat för att ge läsaren möjlighet att följa med i mitt resonemang samt 

ta ställning till om man finner min tolkning rimlig. Citaten erbjuder dock 

endast små glimtar av det totala materialet som jag tolkat och analyserat 

utifrån dess helhet. 

 

Förskollärares uppfattning om sin egen roll  

Utifrån ”Förskollärarnas uppfattning om sin egen roll” kunde jag formulera tre 

kategorier som beskriver dessa uppfattningar: Övervakare och åskådare, 

Inspiratör och igångsättare, Organisatör - organisation av verksamheten. 

Övervakare och åskådare 

Förskollärarnas uppfattning om sin egen roll för att stötta barnen i deras 

motoriska utveckling kom till uttryck på olika sätt. En varierande grad av 

övervakande roll, en slags åskådarroll, intogs ofta. 

 
Jag tar nog mycket åskådarrollen och lägger mig inte i så mycket. Jag gillar när barn 

testar på lite saker. Barn med skrubbsår är lyckliga barn. Man ska vara ganska 

tillåtande när det gäller att klättra och krypa och sådant. De måste ju få känna 

gränser. (Tomas) 

  
Jag är med hela tiden. Framför allt med de yngsta. Vi har många barn som är nya 

just nu och då gäller det att bygga på trygghet. Barnen ska ju våga men man vågar 

ingenting om man inte är trygg. Ibland håller jag ett barn i handen som ska gå 

uppför eller nedför en backe, kliva ner i sandlådan eller gå genom sanden. Ibland 

sätter jag mig ner och övervakar för att se hur barnet börjar arbeta sig utåt och våga 

mer och mer. Då kommer ju den motoriska träningen mer och mer. (Lisa) 
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I första hand är man ju steget efter. Barnet får bestämma vad och vart de ska leka. 

(Lina)  

 

Jag tolkar det som att dessa utsagor visade på att uppfattningen om rollen som 

övervakare eller åskådare kan variera från en roll där man befinner sig på 

längre avstånd från barnen eller närmare rent fysiskt. Uppfattningen om rollen 

att handgripligen visa barnet, eller ”skydda” barnet från att t.ex. ramla genom 

att hålla i handen belyses. Första utsagan visade på en uppfattning om en 

relativt kontrasterande roll att inte lägga sig i och störa barnen utan att låta 

barnen fritt få testa sina begränsningar. Jag tolkar det som att den utsagan 

visade på uppfattningen om att förskolläraren inte ska vara överbeskyddande i 

sin roll. I andra utsagan framkom uppfattning om att förskolläraren intog 

rollen som en övervakande lekkamrat, som är med barnet hela tiden.  

Ytterligare ett exempel som rymdes inom denna kategori är följande utsaga. 

 
Jag tycker att alla barn rör på sig. Alla barn rör sig naturligt på sitt sätt. (Eva) 

 

Jag tolkade det som att utsagan visade på förskollärarens uppfattning om att 

hon själv inte behöver engagera sig så mycket och kan inta en mer passiv roll, 

eftersom hon har uppfattningen om att barnen fixar den motoriska träningen 

på egen hand. Motoriken utvecklas automatiskt när barnen är ute tillsammans 

i grupp på förskolegården. Alla barn rör på sig naturligt.  

Inspiratör och igångsättare 

Varierande uppfattningar om rollen som inspiratör, en slags vägledande roll 

samt igångsättare framkom i utsagorna. 

 
Jag finns ju där som hjälp liksom och som inspiratör ifall de kör fast. Och ger 

förslag och så, fast barnen får i första hand prova själva. Men man finns ju där och 

hjälper till med handen t.ex. och står bakom dem, och ger förslag på olika redskap 

de kan klättra på. T.ex. hämta en hink eller stol för att kunna ta sig upp i gungan, 

eller ta hjälp av en kompis. Vid organiserade lekar får jag ta initiativ och instruera 

och organisera. (Lina) 

 
Min viktigaste roll är att vara där barnen är. Försöka att få med alla barnen. Kanske 

genom att sätta igång någon lek och själv vara med ett tag och på så sätt få med sig 

flera barn. Man ser att de äldsta barnen ofta hänger på och inspirerar de yngre 

barnen till att också vara med. (Elin) 

 

Utsagorna gav exempel på att sätten som barnen behöver hjälp på i sin 

motoriska träning varierade beroende på barnens ålder och var de befann sig i 

sin motoriska utveckling. Rollen som inspiratör eller igångsättare kunde 

gestaltas på skilda vis. För ett yngre barn, som inte kommit lika långt i sin 

motoriska utveckling, kan förskolläraren inspirera, eller vägleda, genom att 

tipsa om att hämta ett redskap som hjälpmedel, för att kunna gå vidare i sin 

motoriska aktivitet. Vid organiserade lekar, som de äldre barnen tar del i, gavs 

uppfattningen om att rollen som igångsättare måste intas för att instruera om 

rörelselekens regler. Barnen kan även behöva hjälp av en inspirerande 
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igångsättande förskollärare för att komma ihåg att en viss lek kan lekas, även 

om den för barnen har välkända regler. Förskolläraren kan ge tips och 

vägledning till nästkommande mindre del i den stora leken. ”Facit” på hela 

leken behövs inte ges på en gång utan barnen kan själva vidareutveckla leken 

och använda sin fantasi, men de kunde behöva inspiration till att komma 

vidare. Min tolkning är att förskollärarens uppfattning om sin roll såg alltså 

olika ut beroende på vad som lektes eller tränades på, konstellationen av barn, 

ålder på barnen m.m. 

 
Vad tycker de om att göra? Vad utmanar dem? Just i det här skedet, vad tycker de 

är roligt att göra? Är det att spela fotboll eller är det att gå i balansgång? (Lisa) 

 
Det gäller att snappa upp vad barnen är intresserade av. Allting går lättare när det 

är roligt. (Eva) 

 

I flera utsagor gav förskollärarna uttryck för att den motoriska leken skulle 

vara förknippad med glädje. Det gick lättare att bemästra en ny rörelse om 

man har roligt. Vid upptäckt av att barn har motoriska problem framkom 

uppfattningen om att förskollärarna försökte att uppmuntra och inspirera barn 

till rörelse genom att locka med dem. Även uppfattningen om att det 

underlättade att vara nära barnet för att lättare kunna visa och hjälpa det 

framkom.  

 
Det jag har sett är att många barn dröjer sig med, det är att ta sig upp i rutschkanan. 

Då visar jag hur man kan ta sig upp, och också hur man kan ta sig ner. Hur man 

vänder på sig för att komma ner och lägger sig på mage och hasar ner. Att man 

visar då hur man ska göra. Att man hjälper och vänder på dem och säger att de ska 

prova att göra såhär i stället. Så får de testa nästa steg. (Lisa)  

 
Jag försöker vara nära för att det lätt händer olyckor för ett barn som har problem 

med motoriken. Då vill man ju vara tillgänglig. Sedan så utmana och försöka följa 

med så mycket som möjligt. (Lina) 

 

Om det märktes att ett barn hade svårigheter med vissa motoriska moment så 

tolkade jag det som att förskolläraren genom att agera som inspiratör och 

igångsättare få barnet att träna utan att han eller hon upplevde det som jobbig 

träning. Barnet skulle göra den motoriska rörelsen för att kunna vara med i 

leken, d.v.s. få motorisk träning på ett lekfullt sätt. Den andra utsagan gav 

uppfattningen om att det lätt inträffar en olycka ifall ett barn upplevdes ha 

motoriska problem. Jag tolkade det som att det som förskollärare gäller att 

hitta en balans mellan, å ena sidan att agera som inspiratör och igångsättare för 

att få barnet att träna på den specifika motoriska rörelsen samt våga utmana 

sig själv, och å andra sidan att skydda barnet lagom mycket så att barnet inte 

ramlar eller på annat sätt gör sig illa. Det kan hämma den motoriska träningen 

ifall barnet känner sig otryggt, och istället blir rädd. 

 

Uppfattningen om att förskollärarna inte vill träna motoriska övningar med ett 

enskilt barn belystes, utan träning tillsammans med andra barnen ansågs 
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optimalt. Barnen inspirerade och utmanade varandra. Inget barn skulle känna 

sig utpekat och därmed bli hämmad i sitt rörelsemönster och i sin motoriska 

träning som skedde. 

 
Jag försöker utmana dem så att de är med i lek och rörelse tillsammans med sina 

kompisar så att de inte känner sig utpekade och hämmas utan känner att de kan. 

Men vill de ha hjälp så får dem det. Jag försöker inte att begränsa barnet till en viss 

yta för att de inte kan utan uppmuntrar barnet att försöka. (Lina) 

 
Jag försöker få barnen att tro på sin förmåga att våga utmana sig själva. Jag 

"peppar" dem så att de vågar prova på olika motoriska aktiviteter. Jag berömmer 

dem när de har lärt sig något nytt, eller vågat utmana sig själv. (Tina) 

 

Barnen blev inspirerade av varandra samt att förskollärarens roll som 

inspiratör och igångsättare påverkade barnet eller barngruppen. Den andra 

utsagan belyste uppfattningen om vikten av att barnet insåg att han eller hon 

har gått framåt i sin motoriska utveckling, d.v.s. bemästrat en ny färdighet. Det 

är viktigt att ge positiv feedback till barnet, då det vågat utmanat sig själv till 

att ta ett nytt steg. Barnet behövde också få reda på att svårighetsgraden i den 

motoriska utmaningen har ökat och bli medveten om att han eller hon har 

klivit ett steg framåt i sin motoriska utveckling. 

Majoriteten av informanterna delade uppfattningen om att de har en viktig roll 

i att inspirera, utmana och peppa barnet till motorisk träning och utveckling. 

Barnen skulle inte bara hålla sig på ”kända marker”, d.v.s. delar av 

förskolegården där de känner sig trygga med den motoriska träningen genom 

lek och rörelse som utspelar sig där. Barnen skulle känna att de vågar utmana 

sig själva genom att ge sig i kast med nya, obeprövade aktiviteter på en del av 

gården, som barnet ännu inte utforskat så mycket.  

I utsagorna ovan framkom alltså att uppfattningen om rollen som inspiratör 

och igångsättare skiljer sig åt. Jag tolkade det som att uppfattningen om 

närheten till barnet, och på så sätt kunna hjälpa och visa, upplevdes som vitalt. 

Även uppfattningen om förhållningssättet att inte blanda sig i barnens 

rörelselek för motorisk träning belystes. Barnen skulle få sköta sin motoriska 

träning tillsammans med andra barn. 

 

Organisatör - organisation av verksamheten 

Jag tolkade det som att det är stor skillnad i uppfattningar om hur 

förskolläraren ska inta rollen som organisatör för att verksamheten ska 

organiseras med tanke på möjligheter till motorisk utveckling för barnen på 

förskolegården. Vissa förskollärare gav uppfattning om att den fria leken utan 

inblandning av pedagoger var väldigt viktig medan andra förskollärare gav 

uppfattningen om att de föredrog en mer styrd verksamhet. Den senare 

nämnda grupp la större vikt vid att inta rollen som organisatör för att få en 

mer styrd verksamhet med organiserade rörelseaktiviteter och stationssystem. 

 
På tisdagarna har vi olika stationer som vi ansvarar för. Då har vi ateljé, bygghörna, 

motorikbana, dans och rörelse. (Elin) 
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Rörelseaktiviteten kan vara Mini-röris, Smultron & sång, gympa av olika slag, eller 

dans och disco ute på gården. (Lina) 

 

En annan uppfattning om rollen som organisatör av styrda aktiviteter kom 

från Tomas som menade på att barnen är duktiga på att hitta på egna 

aktiviteter. "Man måste inte organisera jämt. Fri lek ska ju ändå vara fri lek. Då brukar 

barnen kunna fördela sig över gården så att det inte blir för trångt på ett visst ställe". 

Han förklarade att han definierar ”fri lek” som den lek som pågår hos barnen 

utan någon inblandning av vuxna. Vid fri lek delar barnen upp sig själva så att 

inte alltför många barn är på samma ställe på gården. Då krävs ingen styrd 

gruppindelning, och förskolläraren behöver inte organisera, gav Tomas 

uppfattningen om. 

 

Organisationen ser olika ut med tanke på vilken slags verksamhet som 

bedrivs. Uppfattningar framkommer även att vid en verksamhet med styrda 

aktiviteter så måste gruppindelning ske. 

 
Vi brukar dela in barnen i mindre grupper. Inte fler än fem barn i samma grupp när 

vi ska ha en styrd rörelseaktivitet. Det är ju svårt att ge de yngsta barnen 

instruktioner och då går det lättare att ha färre barn som gör en aktivitet 

tillsammans. Det är ju skillnad på de äldre barnen. 5-åringarna kan ju ta 

instruktioner på ett annat sätt. (Lisa) 

 

Utsagan ovan tolkar jag att den gav uppfattning om att gruppindelning 

hängde ihop med vilken slags aktivitet som skulle genomföras och även ålder 

på barnen. De äldre barnen, som leker en organiserad lek, kan och behöver ofta 

leka i större grupp. De yngre barnen, som behöver mer hjälp och stöttning, är 

indelade i färre barn i varje grupp vid en styrd aktivitet. 

 

Uppfattningen framkom att förskolläraren behöver organisera för att se till att 

hela förskolegården nyttjas. 

 
De tar för sig och rör sig över hela gården. I och med att vi ordnar olika aktiviteter 

över gården så bjuder vi in till olika tillfällen och ser man att en del av gården inte 

utnyttjas så kan man ju välja att ha en aktivitet där. Sedan blir det spontant att de 

använder den ytan sedan. Då vet de vad de kan göra där. Lina 

 

Jag är väldigt intresserad av genus och har läst mycket genusforskning och då kan 

man se att det är lätt att flickor hamnar i stillasittande aktiviteter medan pojkar rör 

sig på ett annat sätt över hela förskolegården. Jag tycker att man kan se de 

tendenserna hos oss också. Lisa 

 

Den första utsagorna tydde på uppfattningen om att barnen tar för sig och rör 

sig över hela gården och att de har bra fantasi och är variationsrika i sina 

rörelseaktiviteter. Om inte hela gården nyttjades såg pedagogen till att inta 

rollen som organisatör för att introducera en aktivitet på den outnyttjade 

delen. Det är synd ifall man har en förskolegård med stor yta och inte alla 

delar nyttjas. Lisa gav dock uppfattningen om att hon menade att hon ser en 
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skillnad mellan könen och hon upplevde att flickor blev mer stillasittande och 

inte nyttjade alla delar av förskolegården. 

 

Utsagorna i denna kategori gav uppfattningen om att åsikterna om hur 

verksamheten ska organiseras med fokus på barns motoriska utveckling gick 

isär. En hög grad av organiserad verksamhet i form av stationer och 

organiserade rörelselekar i större eller mindre grupp lyftes fram. Även vikten 

av att inte ha så mycket styrd verksamhet, utan mer fri lek, belystes. Sedan 

hängde organisation av verksamheten ihop med hur förskolegården såg ut och 

vad den hade att erbjuda med tanke på motoriska utmaningar. Om det fanns 

många ”stationer” eller delar att träna sin motorik på utan att pedagogerna 

behövde plocka fram mycket material så gavs uppfattningen om att det inte 

behövdes lika styrd organisation för att barnen skulle få sin motoriska träning. 

Stationssystemet skedde då automatiskt utan för mycket inblandning av 

organiserande personal. Uppfattningen framkom om att man måste vara 

uppmärksam på att alla barn fick sitt behov av olika delar av motorisk träning 

tillgodosett. Det var inte bra ifall ett barn tillbringade all sin tid ute på 

förskolegården i en gunga. Då måste man som pedagog se till att barnet rör sig 

över gården och fick träna på fler motoriska moment under sin utevistelse på 

förskolegården. 

 

Förskollärarnas uppfattning om förskolegårdens 
möjligheter 

 

Kategorierna som beskriver förskollärarnas uppfattning om förskolegårdens 

möjligheter är följande; Förskolegårdens fysiska element samt Stegring i motorisk 

utmaning.  

 

Förskolegårdens fysiska element 

Uppfattningarna skiljde sig hos mina informanter om vad som ansågs som en 

optimal gård med tanke på gårdens fysiska element. 

Uppfattningen om att det fanns fördelar med att inte ha så stor förskolegård 

framkom. Eva påtalade att hon är nöjd med att man får en bra överblick över 

gården. 

 
Man har väldigt bra översikt över gården. Det är ju också viktigt. Man får en 

övergriplig bild lätt över gården och alla barn. Så de känner sig trygga att vi ser 

dem. (Eva) 

 

Utsagan gav exempel på att barnen kände att pedagogerna såg dem och att det 

ingav trygghet hos barnen. Pedagogerna försökte sprida ut sig över 

förskolegården och hon menade på att det är enkelt då de har en liten, 

lättöverskådlig förskolegård. Även uppfattningen framkom att det fanns en 

fördel med att förskolegårdens lekredskap såsom gungor och klätterställningar 

var nära varandra på en sida av gården. Det var lätt för barnen att ta sig 
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emellan de olika lekredskapen och det var lätt att ha uppsikt över barnen för 

pedagogerna. 

 

Även uppfattningen framkom att det var en fördel att ha en stor förskolegård 

om man såg till ytan. Utsagorna visade på uppfattning om att en stor gård gav 

rika möjligheter för barnen att kunna träna för att utveckla sin motorik. 

Uppfattningen om betydelsen av förhållandet mellan naturmark och mark 

med anlagda lekredskap skiljde sig. Elin gav uppfattningen om att de 

motoriska framstegen hos barnen " hänger ihop med att vi är så mycket nere i vår 

skogsmark. De rör ju sig väldigt mycket". Hon menade på att barnen inte alls fick 

samma träning i styrda lekar när förskolegårdens mer ”tillrättalagda” miljö 

användes då hon jämförde med den motoriska träningen de fick på 

förskolegårdens skogsmark. Där finns alla möjligheter för barnen att utvecklas 

motoriskt. Bara att ta sig fram i ojämn terräng ger mycket motorisk träning. Att 

ta sig uppför eller nedför en slänt kan upplevas som en stor utmaning för 

många barn, i alla fall om det görs på den brantaste delen. Den motoriska 

träningen blir naturlig och kommer automatiskt då de befinner sig mycket på 

gårdens naturmark, gav Elin uppfattningen om. 

 
Barnen kan springa på de öppna ytorna och leka där, röra på sig. Sedan finns ju 

skogen på baksidan med stor gräsyta och en slänt där vi har pulkåkning på vintern 

och på sommaren så rullar barnen i slänten. Mycket stenar finns som de använder 

till bergsklättring. Vi har byggt en koja, som en kåta, runt ett träd nedanför slänten i 

skogen. Där får de ju också klättra upp på taket om de vill. (Lina) 

 

Denna utsaga gav uppfattningen om att gårdens skogsmark är en tillgång i 

barnens motoriska utveckling. På skogsmarken finns inga lekredskap med en 

färdig mall hur man ska använda dem utan barnen får använda sin fantasi. De 

kanske klättrar upp på en stor sten för att stå där och fiska, eller utmanar sig 

själva i bergsbestigningsleken att ta sig upp. Någon annan gång leks det inte-

nudda-mark och barnen hoppar mellan stenarna eller tar sig runt på stubbarna 

i olika nivåer. Slänten används året om men på olika vis. På vintern åker 

barnen pulka i den och övriga delar av året rullar barnen i slänten. På vintern 

kan det vara en större utmaning att gå uppför med sin pulka när det är mycket 

snö. 

 
Relativt liten yta krävs för lek och rörelse för motorisk träning genom att barnen får 

t.ex. dansa och ha disco, leka rörelselekar såsom "Jagis", "Under hökens vingar 

kom" och "Kom alla mina små kycklingar" (Lisa) 

 

Uppfattning framkom också om att barnen kunde stimuleras i sin motoriska 

utveckling genom att nyttja mer anlagd lekmiljö och många rörelselekar går att 

leka på relativt liten yta. Genom att använda lekredskap som gungor, 

klätterställningar och rutschkanor stimuleras barnen motoriskt. En annan 

uppfattning som rymdes inom denna kategori är vikten av att ha tillgång till 

många färdiga lekredskap, såsom cyklar. Majoriteten av informanterna delar 

uppfattningen om att barnen får mycket motorisk träning genom att cykla, 

som är en mycket populär aktivitet på flera förskolor. En skillnad i uppfattning 
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framkom också då det på en av förskolorna inte finns några cyklar. 

Förskollärarna på denna förskola ger dock uppfattningen om att cyklar inte 

saknas. 

 
Det är väl egentligen ingenting jag saknar och barnen får ju de rörelserna när vi har 

gymnastik t.ex. Då gör vi cykelrörelser för benen och balansen tränas ju på andra 

sätt, i skogen bland annat. (Lina) 

 

Rörelserna som används vid cyklande kan tränas på annat sätt än vid själva 

cyklandet, ger Lina uppfattningen av. Vid gymnastiken kan benen få motorisk 

träning. Balansträning kan barnen få när de är i naturmarken. 

Samtliga informanter delade uppfattningen om att miljön, d.v.s. 

förskolegården, är en mycket viktig aspekt i barns motoriska utveckling. Elin 

påpekar att "miljön är som en tredje pedagog. Om miljön fungerar och är bra då 

fungerar hela barngruppen". Mycket tid tillbringas ute på förskolegården. En 

gård med både skogsparti, naturmark samt en mer ”tillrättalagd” del med 

lekredskap, uppfattas som idealet. 

Stegring i motorisk utmaning  

För att möjliggöra utvecklandet av barns motorik på förskolegården, genom att 

barn ska finna allt svårare utmaningar, krävs en förskolegård som erbjuder en 

stegring i motoriska utmaningar. Det lättaste lekredskapet att se denna 

stegring hos är klätterställningar, gav informanterna uppfattningen om. 

 
Även om vår gård inte är så stor så tycker jag ändå att det finns de här 

stegringarna. Det blir ju mer utmanande ju större barnen blir, kan jag tycka. Vi har 

ju klätterställningen, den lilla får de små barnen som de försöker ta sig upp i. För att 

sedan närma sig den stora, där det finns större utmaningar. Tina 

 

Även en mindre klätterställning kan bli en utmaning för de äldre barnen. De 

kan klättra och ta sig upp på ett svårare och mer utmanande sätt. 

Ett annat exempel på där man kan lätt kan se en stegring i utmaningen är 

balansbanor och balansgångar. 

 
Sedan har vi byggt två olika balansgångar. En som leder runt och en som går i 

sicksack med både smalare och bredare plankor, så där är det olika svårighetsgrad. 

Sedan har vi stubbar i olika storlekar där barnen kan balansera. Lisa 

 

Olika storlek och bredd på plankorna ger olika svårighetsgrad. 

 

Sedan beror det på hur barn tar för sig. Även om det finns en stegring i 

motoriska utmaningar på förskolegården så hänger det till viss del på barnen, 

hur pass utforskande de är sin rörelselek, och på vilket sätt de utmanar sig 

själva genom rörelse i de olika miljöerna. 

 
Alla barn kan ju ta sig på alla ställen fast med olika hjälpmedel och på olika sätt. 

Alla kommer upp i klätterställningen men alla kanske inte kommer upp genom att 

klättra i klätternätet utan väljer att ta den lättare trappan. I båten kan alla klättra i 
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och ur, men på olika sätt. Alla kan ta sig upp i gungorna fast på olika sätt. På 

baksidan kan alla ta sig nedför slänten. Antingen tar man den branta slänten, eller 

den delen som inte är så brant eller så väljer man att ta stigen i skogen, som är det 

lättaste alternativet, för att ta sig ner till gräsytan längst ner. Lina 

 

Barnen kan själva ta initiativ till att utmana sig själva genom att välja att ta sig 

dit de vill på olika sätt, vare det sig gäller att ta sig upp i klätterställningen 

eller nedför en slänt. I utsagans senare del belystes en naturlig stegring i 

miljön. Mer eller mindre branta delar av en backe beskrivs. Barnen får känna 

av vilket alternativ som känns rätt och får avgöra, tillsammans med 

pedagogen, när det är dags att utmana sig själva genom att ta det lite svårare 

och mer utmanande alternativet. 

 

Utmaningarna skiljer sig också vintertid. Eva nämner att "med mycket snö är det 

ju en utmaning att bara röra på sig ute". De brukar få en liten snöhög upplogad för 

de yngsta barnen att klättra upp och ner i. De äldre barnen kan åka madrass i 

slänten, som är en större utmaning. 

 

Jag tolkade det som att uppfattningarna om förskolegårdens motoriskt 

utmanande miljö skiljer sig. Vissa utsagor kan tolkas såsom att bara elementen 

finns där så utvecklas barnen motoriskt automatiskt medan vissa utsagor kan 

tolkas som att det hänger på sättet som barnen tar sig an utmaningarna.  

 

 

 



  

 

25 

 

Diskussion 
I detta avsnitt inleder jag med att föra en diskussion angående mitt val av 

metod för denna studie, vilken presenteras under Metoddiskussion. Därefter 

följer Resultatdisskusion, där resultatet av min studie diskuteras i förhållande 

till den forskning som presenterades i bakgrundsdelen. Slutligen beskriver jag 

de konsekvenser som kan dras av min studie samt ger förslag till vidare 

forskning. 

 

Metoddiskussion 

Då jag formulerat mitt syfte och frågeställning för min studie, blev valet av 

metod synlig, d.v.s. kvalitativ intervju. Då jag inte har någon erfarenhet av att 

genomföra kvalitativa intervjuer så såg jag till att förbereda mig väl genom att 

ta del av litteratur som behandlar den här typen av intervjuer. Även om jag 

intervjuade två förskollärare vid samma förskola valde jag att intervjua dem 

enskilt. Den rekommendationen fick jag vid handledning. Det ställs högre krav 

på intervjuaren vid en gruppintervju och då jag saknar erfarenhet av att 

genomföra intervjuer kändes det rimligt att välja det något enklare alternativet.  

Efter genomförd analys ställer jag mig frågor om jag verkligen kunnat ringa in 

informanternas uppfattningar genom min fenomenografiska ansats samt hade 

svaren blivit annorlunda om jag valt en annan metod? Enligt den 

fenomenografiska analysmetoden är det vad som skiljer de olika 

uppfattningarna åt man bör lägga störst vikt vid, även om jag i vissa fall hade 

velat undersöka närmare vad som låg bakom informanternas beskrivningar. 

Jag har genom att intervjua förskollärare om deras uppfattningar om barns 

möjligheter till motorisk utveckling på förskolegården fått en bild av 

förskolans verksamhet som är representativ för undersökningsgruppens 

uppfattningar. Dess generella giltighet är svårare att uttala sig om utifrån min 

begränsande undersökning.  

 

Jag anser att mina intervjuer blev bättre och bättre under tidens gång. Jag inser 

att jag relativt ofta gått tillbaka till ett visst område under intervjuns gång för 

att få mer information, ett förtydligande eller för att göra någon slags 

sammanfattning. Vid ett tillfälle kontaktade jag informanten i efterhand för att 

kontrollera att jag hade uppfattat henne korrekt i en fråga. Jag upplever det 

som att jag kommit åt informanternas uppfattningar, och därmed fått svar på 

frågeställningen i min studie. Jag anser därmed att min studie har validitet. Jag 

tycker också att min studie har hög reliabilitet eftersom jag varit väldigt 

noggrann då jag beskrivit dess genomförande samt även bearbetat materialet 

på ett tillförlitligt sätt, d.v.s. upprepade genomlyssningar för att kunna utföra 

en exakt transkribering. Jag anser även att det faktum att jag tagit hjälp av 

medbedömare, för att få hjälp med kategoriserandet i första hand, har stärkt 

trovärdigheten i min studie. 
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Precis som Larsen (2009) beskriver är det en mycket tidskrävande process att 

transkribera flera timmar av inspelat material. Jag upplever det dock som en 

vital del i bearbetningsprocessen. Jag inser att minnet ibland sviker och är 

medveten om att viktig information hade gått förlorad ifall jag endast hade 

antecknat under intervjun. Det är inte bara tidskrävande att transkribera utan 

jag har även lagt mycket tid på att läsa mina transkriptioner gång på gång. 

Denna arbetsgång har bidragit till mina möjligheter att formulera kategorier 

som ligger nära utgångsmaterialet i form av intervjuerna (Larsson, 1986).  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med min studie blev att upptäcka variationer i hur man som 

förskollärare kan uppfatta sin egen roll samt hur förskolläraren kan uppfatta 

förskolegårdens möjligheter för barns motoriska utveckling på förskolegården. 

 

Jag kommer inte att diskutera resultatets alla tänkbara aspekter utan jag har 

valt ut vad jag menar är intressant och relevant i förhållande till 

utgångspunkten och problemområdet i denna studie, barns möjligheter till 

motorisk utveckling på förskolegården. 

 

Förskollärarna ger uttryck för hur de själva, för att barnen ska utvecklas 

motoriskt på förskolegården, går in och ut i olika roller. Det framstår för mig 

utifrån mina informanters beskrivningar i intervjuerna att rollen som 

övervakare och åskådare är vanligt utövande. Kategorin handlar om att 

observera enskilda barn och barngruppen som helhet och analysera det man 

ser. Förskollärarna ger uttryck för uppfattningen att detta är något som de 

ständigt gör i arbetet med barnen och att de mer eller mindre medvetet tar 

beslut om hur de ska arbete utifrån dessa observationer. Det kan handla om att 

uppfatta vilka motoriska moment ett barn skulle behöva träna på för att 

utveckla sin motorik. Då inträder kanske rollen som inspiratör och 

igångsättare. En roll, som jag tolkar utifrån mina informanters information, har 

som mål att ge barnen inspiration till att komma igång med en motorisk 

aktivitet såsom en lek, eller vägledning till att komma vidare i leken genom att 

hämta material som t.ex. ett lekredskap. För att organisera verksamheten på 

förskolegården på ett fördelaktigt sätt med tanke på barns motoriska 

utveckling kanske rollen som organisatör inträder. Uppfattningen 

framkommer att organisatören kan organisera verksamheten så att den fria 

leken, utan inblandning av pedagoger, fungerar, eller styra upp aktiviteter i 

form av organiserade rörelseaktiviteter och stationssystem. Organisatören 

måste kanske styra gruppindelning för att till att alla barn är aktiva samt se till 

att hela gården nyttjas. Att förskollärare är närvarande i barns lek och rörelse 

och är lyhörd för vad som händer i barngruppen tolkar jag som betydelsefullt 

för barns möjligheter till motorisk utveckling. Rollen, som förskolläraren väljer 

att gå in i, beror till stor del på hur väl situationen har observerats och 

analyserats. Att pedagoger uttrycker en medvetenhet om sin roll får stöd i 

Osnes m.fl. (2010), som menar på att pedagogerna måste ha kunskap för att 

skapa situationer som möjliggör motorisk utveckling för barnen. Även 



  

 

27 

 

Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) påpekar att fri utelek inte kan bli 

optimal utan viss styrning från pedagogerna. Barnen behöver få ramar och 

man måste uppmärksamma alla barn. Även de barn som inte är fysiskt aktiva 

behöver få hjälp att lära sig de nödvändiga grovmotoriska färdigheterna, 

menar Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004). För att kunna skapa 

motoriska inläraningssituationer, d.v.s. kunna anpassa motoriska lekar och 

aktiviteter för det individuella barnet måste pedagogen alltså ha kunskap om 

barnets aktuella motoriska status, ger både mina informanter uttryck för och så 

även Jagtøien Langlo m.fl. (2002). 

Osnes m.fl. (2010) menar på att barns rörelseutveckling kan betraktas som ett 

dynamiskt samspel mellan det individuella barnet, rörelsemiljön, d.v.s. 

förskolegården i detta fall, och rörelseuppgiften, där förskollärarna har en 

viktig roll. Som jag tolkar mina informanter menar jag att de har uppfattningen 

om att pedagogens roll är en viktig faktor för barns motoriska utveckling på 

förskolegården, men även förskolegårdens möjligheter i form av fysiska 

element. På förskolorna, där mina informanter arbetar, skiljer sig 

förskolegårdarnas utformning åt. En del förskollärare ger uppfattningen om 

att de är lyckligt lottade med en stor gård med både skogsmark och en mer 

anlagd miljö med lekredskap, medan andra förskollärare uttrycker att de har 

en mer begränsad yta. Trots denna begränsning av yta tolkar jag det som att 

mina informanter är positiva och försöker se möjligheterna istället för 

eventuella hinder. En informant gav uppfattningen om att hon upplevde det 

som en fördel att ha en mindre gård eftersom den lätt kunde överblickas och 

på så sätt inge trygghet hos barnen. Mårtensson (2004) lyfter fram i sin 

avhandling olika platskvaliteter som hon belyser som betydelsefulla för barns 

motoriska utveckling. Dessa är t.ex. tillräckligt stor yta, kuperad terräng, träd 

och buskar, naturmark samt mindre lekredskap som komplement. 

Informanterna ger uppfattningen om att vissa av dessa platskvaliteter har 

större betydelse än andra. När det gäller cyklar som mindre lekredskap som 

komplement skiljer sig mina informanters uppfattningar. Uppfattningar 

framkommer att cykeln ses som ett viktigt redskap som bör finnas på en 

förskolegård medan även uppfattningar framkom om att den motoriska 

rörelse som barnet får genom att cykla, kan tränas på annat vis. Enligt 

Mårtensson (2004) är cykeln ett attraktivt lekredskap som förutom att 

stimulera barnen till motorisk träning även gör att barnen får känna fart och 

fläkt. 

Om förskolegården har stora möjligheter till motorisk utveckling för barnen 

eller är begränsad till ytan samt med mängden av stimulerande redskap och 

material, tolkar jag mina informanters uppfattningar som att det i båda fall 

krävs en medveten pedagog för att samtliga barn ska ha möjlighet att utveckla 

sin motorik på bästa sätt. På en ”torftig” förskolegård, menar jag att det ställs 

ännu högre krav på pedagogens närvaro, lyhördhet och fantasi. 

Utifrån min studie kan jag dra slutsatsen att förskollärarna gav uppfattningen 

om att barnen har goda möjligheter att utveckla sin motorik på de olika 

förskolegårdarna även om inte alla platselement finns på samtliga gårdar. 

Uppfattningen framkommer att det finns en stegring i utmaningar i miljön 

samt uppfattningen om att förskolegårdens miljö är nära sammanlänkat med 
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hur barnen tar sig an miljön, hur de vågar utmana sig själva för att utveckla sin 

motorik. Mina informanter har uppfattningen om att stegringen är lättast att se 

på lekredskap som klätterställningar och balansbanor, men som sagt hänger 

utmaningarna i förskolegårdens fysiska miljö samman med hur barnen tar sig 

an dessa. 

 

Uppfattningen framkommer om att målet hos mina informanter är att skapa 

goda inlärningssituationer utifrån kunskap om barns lärande och utveckling 

samt om de förhållanden som inverkar, utifrån förmågan att kartlägga barnets 

stadium i utvecklingen, samt de reflektioner och slutsatser som dras av denna 

insikt, vilket får belägg hos Jagtøien Langlo m.fl. (2002). Han anser att dessa 

mål är en förutsättning för att barnen ska kunna utveckla sin motorik på 

förskolegården. 

 

Avslutande reflektion 

De variationer i uppfattningar som jag funnit i mitt urval kan jag anta 

representerar tänkbara uppfattningar som förskollärare kan ha om fenomenet 

barns möjligheter till motorisk utveckling på förskolegården. Uppfattningarna 

synliggör ett brett perspektiv av faktorer som kan påverka barnen i deras 

motoriska utveckling och jag menar på att uppfattningarna indikerar på att 

barn kan få ett relativt gott stöd i sin motoriska utveckling under sin tid på 

förskolan och dess gård. Enligt Dahl Refshauge m.fl. (2013) blir hälsan hos 

barn allt sämre och antalet barn som lider av dålig motorik ökar. Genom att 

synliggöra de olika uppfattningarna kan man lättare medvetandegöra barns 

möjligheter till motorisk utveckling på förskolegården, vilket i förlängningen 

kan leda till att fler barn har möjlighet till goda föresatser för att utvecklas 

motoriskt på förskolegården. Studien kan bidra med kunskap till det 

pedagogiska fältet om barns möjligheter till motorisk utveckling på 

förskolegården genom att pedagoger kan använda mina kategorier som 

reflektionsunderlag. Denna studie har även lett till att jag fått ta del av 

förskollärares uppfattningar på ett givande och lärorikt sätt, och jag tar med 

mig nya erfarenheter och kunskaper in i min framtida yrkesroll. 

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie har sitt fokus på barns lek och rörelse för motorisk utveckling på 

förskolegården, och synen på detta från förskollärare, som är verksamma på 

förskolor utan någon speciell profil. Ett område att studera närmare kan vara 

att jämföra förhållningssätt bland förskollärare på en "vanlig" förskola, d.v.s. 

utan någon särskild profilering, med en förskola som har rörelse som profil. 

I min undersökning har jag inte gjort någon skillnad på "barn" med tanke på 

kön, ålder och ursprung. Ytterligare ett område att forska vidare om kan vara 

att undersöka hur förskolegården används utifrån någon av dessa kategorier. 
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BILAGA 1: Missiv-

Intervjuförfrågan 
 

28 augusti 2014 

 

 Hej! 

Jag heter Lotta Terner och är en student från Mittuniversitetet. Jag 

kompletterar min lärarutbildning med kurser som ska leda till att jag blir 

förskollärare. Jag har nu påbörjat mitt examensarbete på C-nivå där mitt 

intresse ligger i förskolegården och hur den kan användas för lek och rörelse. 

Jag skulle därför vilja intervjua förskollärare och höra om deras erfarenheter 

och tankar kring förskolegården. 

 

Min förfrågan är om du vill delta i en intervju som kommer att utgöra 

underlag till resultatet i mitt examensarbete. Jag har önskemål om att spela in 

intervjun för att lättare kunna ta del av och bearbeta materialet i efterhand. Jag 

vill dock understryka att alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt 

och endast användas för just detta forskningsändamål. Alla deltagare i min 

studie kommer alltså att vara anonyma och i mitt färdiga arbete kommer jag 

inte att nämna namn på förskola eller förskollärare. 

 

Tiden till examensarbetet är begränsat och jag önskar utföra intervjun så fort 

som möjligt. Jag är flexibel vad gäller tid och plats för intervjun och vill 

tillmötesgå ditt önskemål  i största möjliga mån. Vid frågor och/eller intresse 

att medverka kontakta mig via mail eller telefon. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lotta Terner 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  
 

1. Hur brukar ni använda förskolegården för att stimulera barn till motorisk 

utveckling? 

2. På vilket sätt anser du förskolegården är bra respektive dåligt planerad med 

tanke på barns möjligheter till lek och rörelse för att utvecklas motoriskt? 

3. Vilken roll tycker du att du intar med tanke på barns motoriska träning på 

förskolegården? 

 


