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Abstract 

Barn i förskoleåldern har ett stort behov av rörelse. Förskolan är den plats där barn tillbringar 

stora delar av sin vakna tid. Det kan då anses att stora delar av barnets utveckling vilar på hur 

lärarna strukturerar upp verksamheten i barngruppen. Förskolan har en viktig betydelse för 

barnets utveckling, men även för ett fortsatt livslångt lärande. Läroplanen för förskolan (Lpfö 

98) beskriver i ett av sina mål att förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik. Det är alltså att beakta att förskolan och dess lärare har en skyldighet att aktivt 

sträva efter, att varje barn når upp till detta mål, genom den verksamhet som lärarna väljer att 

planer eller inte planera. Med grund för detta fann vi det relevant att genomföra en studie om 

hur lärare på förskolan förhåller sig till, och arbetar med, barns grovmotoriska utveckling, 

genom planerad och icke planerad rörelseaktivitet i förskoleverksamhet för barn 3-5 år. 

 

En kvalitativ studie med intervjuer har genomförts med fem verksamma förskollärare i 

barngrupper 3-5 år. Resultatet visar att samtliga lärare arbetar aktivt med rörelseaktivitet i 

den mån verksamheten rymmer, såväl planerat som icke planerat. Ändå hävdar fyra av 

informanterna att det är för lite tid som ges till att utveckla barns grovmotorik. Tid att kunna 

se till varje barns utveckling, och förskolans ekonomiska resurser är aspekter som anses vara 

ett hinder i arbetet med grovmotorisk utveckling. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att förskolan har en viktig roll under barns tidiga år är något som, förhoppningsvis, alla 

förskollärare och övrig personal anser. Många barn i förskoleåldern tillbringar fler av sina 

vakna timmar under veckorna på förskolan än i hemmet. Vi vet från tidigare erfarenheter att 

barn överlag har ett stort behov av att röra sig. Dessutom upplevs det som lustfullt för barnen 

att använda kroppen och röra på sig, både spontant i leken och under planerade 

rörelsesituationer. Förskolans roll är, enligt oss, att ta vara på barns intressen och främja det 

lustfyllda lärandet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, innefattar mål att sträva mot, blanda 

annat ett om motorisk utveckling: 
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. 
(Skolverket, 1998:13) 

 

Kanske är det så att barn rör sig tillräckligt i den spontana rörelseleken för att grovmotoriken 

ska utvecklas optimalt. Eller är barn i behov av extra grovmotorisk stimulans genom 

planerade rörelseaktiviteter? Att man som förskollärare ställer sig frågan är av vikt för hur 

man väljer att planera verksamhetens innehåll.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare förhåller sig till barns grovmotoriska 

utveckling genom planerad1 och icke planerad rörelseaktivitet.  

1.3 Problemformulering 

Hur kan förskollärare bidra till barns grovmotoriska utveckling genom planerad och icke 

planerad rörelseaktivitet? 

                                                 
1 Lärarledd rörelseaktivitet med i förväg uppsatt mål och syfte 
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2. Forskningsbakgrund 

2.1 Grovmotorikens betydelse  

Ericsson menar att ”barnets självkänsla utvecklas i ett samspel med omgivningen, där 

rörelseerfarenheterna till en början utgör en väsentlig del” (Ericsson, 2005:11). Det leder 

således till ett välbefinnande för barnet att kunna bemästra motoriska färdigheter för att vidare 

kunna utveckla en tilltro till den enskilda självkänslan. Ericsson beskriver vidare vikten av att 

barn får möjlighet att utforska sin omgivning. Detta för att barn som inte får möjlighet att 

prova sina rörelsemöjligheter kan förlora en del av sin tillit till rörelseförmågan. Ericsson 

nämner även att det i dagsläget inte finns så mycket forskning kring hur fysisk träning 

påverkar barns mentala hälsa. I en sammanställning av studier där man undersökt om barns 

och ungdomars psykiska hälsa kunde påverkas av fysisk aktivitet kom man dock fram till att 

fysisk aktivitet hade en positiv inverkan på deras självförtroende och psykiska hälsa (Ekeland 

m.fl. 2005). 

 

Enligt Danielsson m.fl. (2001) påverkar grovmotoriska rörelser hjärnans utveckling. En annan 

positiv inverkan som rörelseutveckling för med sig är att barn som får denna stimulerad 

förvärvar en bättre fysik (Dessen, 1990) . Dessen poängterar även att rörelse har en positiv 

inverkan på såväl social utveckling (genom främst rörelselekar) som emotionell- och kognitiv 

utveckling. Den sistnämnda menar hon sker genom att barnet med hjälp av rörelsen ökar sin 

möjlighet att utforska sin omgivning. Ellneby (2003) och Danielsson m.fl. (2001) är eniga om 

att barn som känner sig säkra på sina kroppsrörelser och har en god utvecklad grovmotorik, 

ofta upplevs ha gott självförtroende och en god självkännedom. Grindberg & Langlo-Jagtøien 

(2000) menar att ett barns psykiska hälsa har inverkan på de fysiska aktiviteterna. Ett otryggt 

barn deltar mindre gärna i fysiska aktiviteter eftersom barnet kan sakna tillit till den egna  

grovmotoriska förmågan  (Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000). Barnet väljer då bort de 

aktiviteter som det har svårt att bemästra.  

 

2.1.1 Motoriska svårigheter 

Enligt Ellneby (2007) måste förskolan så tidigt som möjligt se till barns förmågor och 

färdigheter för att på så vis kunna skapa de möjligheter som krävs för att stimulera de sidor 

hos barnet som kan vara svaga. Ellneby, precis som Ericsson (2005) knyter an till teorin om 

barnets självkänsla, och hävdar att man under förskoleåren ibland inte har uppmärksammat 
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vissa motoriska svårigheter, utan dessa påvisas först då barnet kommer till skolan och möter 

andra problem. Dessa problem kan vara koncentrationssvårigheter och läs- skrivsvårigheter. 

Genom dessa problem upplever man även att barnen har dålig självkänsla. Det är således av 

stor vikt att man redan på förskolan strävar efter att främja barns motoriska utveckling för att 

kunna förebygga svårigheter i barnets fortsatta utveckling senare i livet.  

 

Dessen (1990) poängterar att man aktivt borde samarbeta mer mellan förskolan och skolan 

rörande barns motoriska färdigheter eftersom skolan kan tillvarata de kunskaper som 

förskolan har om barns tidigare motoriska erfarenheter. Hon menar att alla barn har olika 

motoriska bakgrunder den dagen då de börjar skolan.  Ärftliga faktorer men även barnets 

allmänna mognad och uppväxtmiljö spelar stor roll för den motoriska utvecklingen. Även 

Dessen är av den åsikten att barns motoriska svårigheter måste uppmärksammas tidigt i 

barnets liv för att man i så stor mån som möjligt ska kunna förhindra ytterligare problem och 

svårigheter när barnet når skolålder.  

2.2 Samband mellan motoriska färdigheter och inlärning? 

Om det finns ett samband mellan motoriska färdigheter och inlärning råder det delade 

meningar om. Ingegerd Ericsson som var med och startade upp Bunkefloprojektet 

(Bunkeflomodellen, 2005) 1999 är övertygad om att det finns ett tydligt samband. Hon anser 

att man tydligt kunde se samband mellan fysisk aktivitet och medveten motorisk träning och 

resultat i skolan, jämfört mellan den skola som ingick i Bunkefloprojektet och 

kontrollgruppen. I en artikel ger Per Egil Mjaavatn en annan bild av det (Thors, 2007). Han 

hänvisar sina slutsatser till ett norskt projekt som pågick under åren 2000-2004, Barn, 

bevegelse og oppvekst (BBO-projektet). Projektet innefattade en testskola och en 

jämförelseskola och syftade till att söka svar på om ett ökat antal idrottstimmar (ökad fysisk 

aktivitet) kunde ha inverkan på fysik, hälsa, inlärning och social utveckling hos skolbarn. 

Slutsatser efter BBO-projektet var att något samband liknande vad Ericsson påvisat inte 

kunde bevisas. Mjaavatn beskriver att det enda samband mellan motoriskt duktiga barn och 

skolprestationer är något som har med vilken uppmärksamhet och respons barnet får från sin 

omgivning. De barn som är motoriskt duktiga är bra på att leka och blir därmed populära, 

vilket i sin tur leder till att dessa barn blir mer motiverade att gå i skolan. Han motsäger alltså 

helt Ericssons uppfattning om att fysisk aktivitet påverkar skolprestationer på ett positivt vis. 

Ericsson är övertygad om att barn med goda motoriska färdigheter presterar bättre i skolan. 

Mjaavatn menar att detta samband inte existerar. Motoriska färdigheter förbättrar inte 
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skolprestationen i sig utan det är den uppmärksamhet som ett motoriskt duktigt barn får som i 

så fall påverkar motivationen att prestera väl.   

 

Huruvida barn behöver grovmotorisk träning, utöver den de själva bemästrar och utövar i lek, 

verkar det råda mycket skilda åsikter om. En studie som genomfördes i början på 1990-talet 

pekar dock på att lärarledd grovmotorisk träning kan ha goda effekter på förskolebarn. 

Jämförelsegruppen i studien fick daglig fri lek och testgruppen fick lärarledda, planerade 

aktiviteter dagligen, båda under tio veckors tid. Mätningar som gjordes före och efter 

projektperioden visade tydligt att deltagarnas grovmotoriska färdigheter i testgruppen 

utvecklats. Slutsatsen av undersökningen var att barn som får medveten grovmotorisk träning 

utvecklar sina förmågor och får en bättre, mer utvecklad grovmotorik. Trots att inga säkra 

slutsatser går att dra eftersom undersökningen var så småskalig och kortvarig, så menar 

författarna att den utveckling de kunde urskilja ändå borde uppmärksammas (Ignico & 

Arlene, 1991)  

2.3 Spontan rörelselek 

Förutom att barn som ägnar sig åt spontana rörelselekar utvecklar sin grovmotorik och 

därmed gläds åt sina egna motoriska färdigheter så ger dessa lekar även barnet möjlighet att 

skapa en god rumsorientering, en ökad rörelsesäkerhet och uppleva glädje genom att samspela 

med andra (Mellberg, 1993). När ett barn behärskar specifika rörelser så kan och vågar det gå 

in i leken. Det kan då fokusera på själva leken istället för på rörelsen som då automatiserats 

och inte längre kräver någon koncentration. Återigen betonas vikten av motoriska färdigheter 

för det övriga lärandet. Även Holle (1994) är av denna åsikt; ett barn måste först behärska 

vissa motoriska grundrörelser för att klara det dagliga livet och kunna deltaga i andra barns 

lek. 

2.4 Förskolans roll för barns grovmotoriska utveckling 

Den vuxne har till uppgift att, utifrån varje barns behov, säkra goda möjligheter till rörelse 

(Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000). En vuxen som bär ansvar för barn och deras fysiska 

aktivitet ska enligt författarna bidra med inspiration ”till aktiviteter som på ett naturligt sätt 

gör barnen starka och smidiga” (Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000:30). Vidare förtydligar 

författarna att: 
Det är förskolans plikt att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet. Detta är en konsekvens 
av att barn har behov av rörelse, och att vi hela tiden blir mer uppmärksamma på hur viktig en 
allsidig rörelseerfarenhet är för barnets totala utveckling (Grindberg & Langlo-Jagtøien, 
2000:15) 
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Danielsson m.fl. (2001) betonar vikten av att man på förskolan väver in rörelse i vardagen och 

bidrar till möjligheter att röra sig för att stimulera barns rörelseutveckling. Viktigt att ej 

förglömma är att Lpfö 98 innefattar strävandemål rörande barns motoriska utveckling 

(Skolverket, 1998: 2.2 Utveckling och lärande) likväl som mål om språk- och matematiska 

färdigheter. Dock påpekar Sigmundsson (2004) att utvecklingsområden gällande motorik 

tyvärr ofta har allmänna målsättningar och inte alls är lika detaljerade som exempelvis mål för 

språkutveckling.  

 

Mellberg (1993) anser att vuxna måste se barns rörelsebehov som något positivt och inte 

hämma detta eftersom risken då finns att vi hindrar såväl motorisk- som social- och språklig 

utveckling (då de två sistnämnda hänger samman med motoriska färdigheter). Vidare menar 

hon att förskolan måste ge utrymme åt stoj och stim eftersom det ofta är i dessa ”vilda” lekar 

som grovmotoriken stimuleras och utvecklas. Då lekarna ofta upplevs som närmast ”farliga” 

kan det vara av värde att alltid ha i åtanke att man som vuxen kan se sin roll som följer: ”den 

vuxne ska stödja och stimulera, skydda men inte överbeskydda” (Ellneby, 2003:58).  

2.4.1 Förskolemiljön 

Personal på förskolan kan göra mycket för att stödja barn i deras grovmotoriska utveckling. 

Danielsson m.fl. (2001) liksom Ellneby (2003) menar att eftersom barn lär så mycket genom 

leken så har miljön där leken sker en betydande roll. Om material, regler och rutiner blir ett 

hinder för leken så kan detta leda till kortvariga aktiviteter som i sin tur ger en låg motorisk 

aktivitetsgrad. Författarna poängterar därför vikten av att personalen ser ”till att miljön är 

stödjande” (Danielsson m.fl. 2001:21) så att leken och kreativiteten gynnas. Viktigt är även 

att i så stor mån som möjligt sträva efter att i vardagen ge barnen möjligheter till rörelse i 

strävan efter att stimulera rörelseutvecklingen. Sigmundsson (2004) anser till och med att 

miljön är det enda som vi vuxna faktiskt kan använda oss av för att påverka barns motoriska 

utveckling. Sammanfattningsvis kan man alltså som personal på förskolan göra mycket för att 

främja barns motoriska utveckling genom att påverka den miljö barnen vistas i (Danielsson 

m.fl. 2001, Ellneby, 2003, Sigmundsson, 2004). Med andra ord, planera en god miljö som 

leder till att barnen själva utmanar sig och sina grovmotoriska färdigheter. Genom ett aktivt 

planerande av miljön på förskolan kan personalen indirekt påverka barns grovmotoriska 

utveckling.  
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2.4.2 Observation som metod 

Ellneby (2007) diskuterar observationer och utvecklingsbedömning av barn. Hon poängterar 

att regelrätta bedömningar alltid bör utföras av professionella men pekar samtidigt på 

förskollärarens skyldighet vad gäller redogörelse för barnets utveckling. Hon ser 

observationer som ett hjälpmedel när man inför utvecklingssamtal ska uttala sig om till 

exempel barnets grovmotorik. Jerlang (1992) anser att vuxna kan lära mycket av att iaktta 

barns lek. Exempelvis kan man urskilja vilka barn som leker tillsammans, vilka lekar som 

leks av vem samt vilka barn som är svaga/starka i olika sammanhang. Dessa iakttagelser kan 

sedan fungera som en utgångspunkt för de planerade rörelseaktiviteterna då man fått en 

uppfattning om vad barnen tycker om att leka, vilka motoriska färdigheter de behärskar och 

vad som kan vara till glädje för barnen att utföra under en planerad situation.  

2.5 Positiva effekter av rörelse och fysisk aktivitet  

Det är inte enbart barns motoriska utveckling som kräver daglig rörelseaktivitet. Rörelse har 

även andra viktiga funktioner för barnets hälsa och inlärning. Att daglig motion har goda 

effekter på kroppens alla funktioner, exempelvis immunförsvar och hjärtsystem är något som 

Wilhelmsson (2005) poängterar. Danielsson m.fl. (2001) påvisar därför vikten av att barn har 

tillgång till rörelseintensiva miljöer på såväl förskolan som fritiden, även om man på 

förskolan sällan talar om motion utan snarare om rörelse eller rörelselek. Det är alltså av vikt 

att barn dagligen får möjlighet till rörelse, utifrån ovanstående positiva kroppsliga följder men 

också för barns möjlighet att utforska sin omvärld. Langlo-Jagtøien m.fl. (2000) menar att alla 

har rörelsepotential och att barn därför måste få positiva rörelseerfarenheter då detta påverkar 

deras lust och mod att röra sig och pröva sig fram. Författarna ger även en bild av att 

rörelseaktiviteter i förskolan är något som ska fungera som stärkande för barns självförtroende 

och ge barn möjligheter att bry sig om sin hälsa. Det är således inte enbart motoriska 

färdigheter som spelar en roll för barns och ungdomars psykiska välbefinnande utan fysisk 

aktivitet överlag har en god inverkan på detta. I slutet av 1980-talet beskrev Rössner (1988) 

att undersökningar då visade att barn i Sverige blev allt tyngre i förhållande till sin 

kroppslängd. Denna utveckling antogs då bero på att barn blivit mindre fysiskt aktiva 

eftersom energiintaget inte ökat under de föregående decennierna, snarare tvärtom. Ellneby 

(2003) belyser även hon den ökande övervikten hos barn som således fortsatt att öka under de 

senaste 15 åren. Att göra motion och rörelse till goda vanor redan i tidig ålder ser Ellneby som 

en viktig del i strävan efter att förebygga en fortsatt ökning av övervikt hos barn. Goda 
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förutsättningar för rörelse har alltså inte enbart positiva effekter på barns grovmotoriska 

utveckling utan även på barns hälsa, såväl fysisk som psykisk.  
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3. Teoretisk utgångspunkt  

Det synsätt vi har valt att analysera intervjuerna genom är Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi. Denna filosofi är en av många som man kan arbeta utifrån i förskoleverksamheten. 

Det är alltså vår utgångspunkt och inte informanternas.  

3.1 Reggio Emilia 

 

Ett barn har hundra språk men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från 

kroppen de tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, 

verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantasteriet, det inre och det yttre, görs till varandras 

motsatser. (Loris Malaguzzi i Gedin och Sjöblom 1995:99) 

 

I Reggio Emilias filosofiska teori menar man att barnet skall utveckla sina hundra språk. De 

hundra språken är: vetenskap, konst, fantasi, kropp och själ (Gedin & Sjöblom, 1995). Barn 

ska enligt filosofin ha såväl samma rättigheter som vuxna som att bli respekterade och trodda. 

Därtill kommer rätten för barn att få möjlighet att utveckla sina förmågor. (Gedin & Sjöblom, 

1995). Inom Reggio Emilia filosofin har den vuxne en stor roll, men inte som ordningsvakt 

eller undervisare. Istället för att ge barn svar så ställer man barnen inför problem. Man vill på 

så sätt utmana barnen att lära sig själva. Lärarens roll är att väcka barnets möjligheter och 

finnas till hands som en lyssnare (Wallin, 1996). Miljön är inom filosofin den tredje 

pedagogen (de två andra är förskollärarna och barngruppen). Miljön ska utformas för att 

stimulera och locka till lek och utforskande. Man strävar efter en harmonisk miljö som ska 

väcka barnens fantasi (Granberg, 1998). Den nuvarande samordnaren för Reggio Emilia, 

Carlina Rinaldi, menar att det inte heter Reggiopedagogik, utan att man arbetar utifrån ett 

förhållningssätt. ”Arbetsmetoden på de kommunala daghemmen i Reggio Emilia grundar sig i 

hög grad på det förhållande man har till barnen och deras värld ”(Gedin & Sjöblom, 

1995:103). Förhållningssättet i Reggio Emilia innebär att man ser varje individ som unik och 

att varje unikt barn är sin egen huvudperson i sitt liv, när det gäller den egna utvecklingen. 

Inom filosofin ser man barnet som kompetent, en individ förmögen att själv skapa och söka 

sig kunskap. Det är detta barn som Malaguzzi benämner som barnet ”med hundra språk”.  
Barnets förmåga att skapa ett eget personligt sätt att se och bearbeta intryck, är en process som 
börjar mycket tidigt och varar livet ut. Barn har ett medfött behov av att lära sig och att 
utvecklas, ansåg Malaguzzi. Barnets ögon och intellekt har rätt till de vuxnas hjälp att upptäcka 
tingen, att upptäcka deras stabilitet och förändring, för att sedan inse alltings betydelse i ständigt 
växlande sammanhang/…/ Om barnen får hjälp att uppfatta sig själva som författare eller 
uppfinnare så exploderar deras intresse och motivation. (Gedin & Sjöblom, 1995:104) 
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4. Metod  

4.1 Datainsamlingsmetod, material och bearbetningsmetod 

Eftersom denna undersökning kräver mer djupgående kunskaper i ämnet och från några få 

informanter är intervju den metod som lämpar sig bäst (Denscombe, 2000). Med 

undersökningens syfte i åtanke ansåg vi att semistrukturerad intervju (Bilaga 1) var den metod 

som bäst kunde ge oss insikt i informantens tankebanor eftersom denna typ av intervju gav 

oss möjlighet att ställa följdfrågor och på så vis försäkra oss om att inga missförstånd uppstod. 

Innan varje intervju delgav vi informanten vår definition av planerad rörelseaktivitet (Bilaga 

2). Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare. Detta för att informationen på ett 

korrekt sätt sedan skulle kunna bearbetas. Under intervjuerna deltog en av skribenterna som 

intervjuare. Den andra skribenten ansvarade för bandspelare och förde under intervjun 

anteckningar som kunde vara av vikt för intervjun (exempelvis informantens kroppsspråk). 

Intervjuernas längd varierade från 45-70 minuter. Intervjuerna sammanställdes skriftligt och 

tematiserades. Utifrån de tema som gick att urskilja gjordes en analys.   

4.2 Urval 

De fem informanter som valts ut arbetar på tre olika förskolor belägna i två kommuner. Två 

förskolor är kommunala och en är icke kommunal. Förskolorna kontaktades i ett tidigt skede 

via telefon. Alla fem informanter har förskollärarutbildning, är verksamma i barngrupper med 

barn 3-5 år och har arbetat inom förskoleverksamhet i 2-30 år. Förskolorna har valts ut bland 

förskolor som vi tidigare varit i kontakt med. Personalen på de kontaktade förskolorna har 

själva utsett intervjupersonerna, vårt enda krav var att personen i fråga skulle ha en 

förskollärarutbildning.  

4.3 Forskningsetiska principer 

Med stöd utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) informerades 

intervjudeltagarna om forskningsuppgiftens syfte samt att deltagandet är frivilligt, anonymt 

och kan avbrytas närhelst önskas. Information gavs även om att det sammanställda materialet 

delges informanten vid intresse.  
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5. Resultat och analys  

Informanterna benämns i analysen som A, B, C, D och E. Varje bokstav står för informanten 

och avdelningen hon är verksam på. Informant A och B tillhör samma förskola men olika 

avdelningar, detsamma gäller D och E. Dessa båda förskolor är kommunala. Informant C 

arbetar på en tredje förskola som är icke kommunal. Informant C har fått ett eget avsnitt 

eftersom hennes svar skiljer sig markant från övriga informanters.  

5.1 Omfattning av planerad rörelseaktivitet 

Samtliga informanters avdelningar har planerad rörelseaktivitet i form av lek och rörelse. Det 

vill säga att barngruppen går till en gymnastiksal och där, under ledning av lärare, har 

planerade rörelseaktiviteter. Omfattningen varierar dock stort mellan avdelningarna. Tre av 

avdelningarna (A, B och C) har en timmes planerad aktivitet i veckan och de två övriga (D 

och E) endast 45 minuter var tredje vecka. Anledningen till att barnen på de sistnämnda 

avdelningarna har planerad rörelseaktivitet så sällan är, enligt informanterna, en följd av stora 

barngrupper (gruppen måste delas i tre mindre grupper) och det faktum att förskolan inte har 

tillgång till gymnastiksalen mer än en gång per vecka. Barngrupp A, B och C delar in barnen i 

grupper efter ålder. Under den planerade rörelseaktiviteten som barngrupp D och E har är 

barnen indelade i grupper med barn i blandade åldrar (3-5 år).  

5.2 Grovmotorikens inverkan 

Samtliga informanter menar att grovmotorisk träning, såväl planerad som oplanerad, har 

inverkan på barnens välbefinnande. Informant B anser att ju större utrymme som ges barnen 

till rörelse under dagen, ju ”behagligare blir dom att vara med”. Hon kan tydligt se sambandet 

mellan grovmotorisk- och social utveckling i barngruppen. Som exempel ger hon att när 

barnen leker spontant i olika miljöer förändras gruppkonstellationerna och även lekarna. 

Informant C kan även hon se att miljön har betydelse för hur leken ser ut men också att 

barnen fungerar olika i olika miljöer. Barnen behöver, enligt C, vistas i omväxlande miljöer 

för att få möjlighet att utmana sig själva och sina motoriska färdigheter. Hon anser att 

grovmotoriska färdigheter hör ihop med barnets självförtroende och, precis som B hävdar, 

den sociala utvecklingen.  

5.3 Utevistelse 

Under fyra av intervjuerna (A, B, C och E) nämner informanterna utevistelse som en del av 

den planerade rörelseaktiviteten. Med utevistelse menar samtliga informanter i detta 
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sammanhang inte den vardagliga utevistelsen på gården utan den som sker när barngruppen 

går till skogen någon gång i veckan. Informant C berättar: ”Sen kan man ju säga att vi har ju 

planerad aktivitet, då får man ju egentligen lägga in det att vi går till skogen på fredagar”. 

Dessa utflykter innehåller inte, enligt intervjuerna, några planerade grovmotoriska aktiviteter 

utan innebär att barnen leker fritt i en miljö utanför förskolans gård. Dock förekommer det 

planerade lekar men huruvida dessa lekar åsyftar till att träna grovmotoriken eller inte, 

framgår ej.  

5.3.1 Utemiljön 

På alla förskolor förekommer det dagligen utevistelse på gården. Detta verkar vara en plats 

där barnens fria lek får stort utrymme. Ändå understryker flera av informanterna att man 

skulle kunna utnyttja utemiljön på ett bättre sätt. Ett exempel är informant A som menar att 

man skulle kunna ha planerade rörelseaktiviteter i utomhusmiljö men det framgår att detta inte 

är något som förekommer på denna avdelning. Informant B och E hade önskat att man tagit 

till vara på gårdens befintliga resurser och utnyttjat den mer. Dock har personalen lite eller 

inget inflytande över hur utemiljön ska se ut och det är dessutom en ekonomisk fråga som 

personalen inte kan påverka. Om personalen kunnat påverka miljön i större utsträckning så 

tror lärarna att man kunnat skapa bättre förutsättningar för spontan rörelselek och därmed 

grovmotorisk utveckling. Detta synsätt, att personalen tror sig kunna påverka och utmana 

barnen genom att planera miljön överensstämmer med vår teoretiska utgångspunkt, Reggio 

Emilia. Miljön ska enligt filosofin utformas på ett sätt som stimulerar och inbjuda till lek och 

utforskande.  

5.4 Läroplan och lärarens roll 

Fyra av de fem informanterna (A, B, D och E) anser att de har för lite planerad rörelseaktivitet 

i barngrupperna. Trots detta så menar tre av informanterna att det är av stor vikt att se till 

barnens behov utifrån ett grovmotoriskt perspektiv. Två av dessa (A och B) poängterar 

dessutom att man som lärare bör sträva efter att vara en god förebild och aktivt deltaga i barns 

rörelselekar och grovmotoriska aktiviteter, såväl i de planerade som oplanerade aktiviteterna. 

I strävan att uppnå målen om mer planerad rörelseaktivitet, att se till barnens behov och att 

vara en god förebild upplever alla fyra informanter tiden som ett hinder. De menar att 

planeringstiden är begränsad och att den övriga verksamheten också måste få utrymme. 

Dessutom upplevs det som svårt att kunna se till varje barns behov och planera utifrån dessa 

då barngrupperna är stora. Av intervjuerna framgår det att samtliga lärare aktivt arbetar med 
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strävandemålet om motorisk träning2. Samtliga informanter arbetar med målet genom att 

dagligen ha utevistelse på gården, vilket oftast innebär fri lek och spontana rörelselekar. 

Utifrån vår teoretiska utgångspunkt tolkas detta som att lärarna ser barnen som nyfikna och 

kompetenta nog att välja aktiviteter som stimulerar deras behov. Det betonas i flera av 

intervjuerna att strävandemålet upplevs som något som skall innefatta hela verksamheten och 

då inte enbart de planerade rörelseaktiviteterna. I strävan att uppnå målet arbetar man alltså 

dagligen med rörelse och utgår ofta från barnens intressen (exempelvis under utevistelse då 

man öppnar förrådet och ger möjlighet till cykling, bollekar osv.). Genom materialen kan 

lärarna bjuda in barnen till spontana rörelseaktiviteter. På avdelning C använder man sig ofta 

av förrådsmaterial på förmiddagarna då barnantalet är högre. På eftermiddagen, menar C, att 

det finns mer utrymme för personalen att medverka i leken då antalet barn är färre. Informant 

B betonar att man på avdelningen försöker ta vara på de spontana tillfällen som dyker upp 

under dagen och aktivt deltaga i barnens lekar. Något som nämns i intervju D är att hon hade 

önskat ett bredare innehåll om grovmotorik i läroplanen. Hon anser att grovmotorisk träning 

och fysisk aktivitet överlag behöver ett större utrymme för att man på förskolan ska utöka och 

fokusera på dessa, enligt henne, viktiga delar.  

5.5 Kunskap 

För att kunna stimulera barns grovmotoriska utveckling betonar tre av informanterna (A, B 

och D) vikten av att man som lärare känner till hur barn utvecklas grovmotoriskt samt hur 

kroppen är uppbyggd och fungerar. Fyra av informanterna (A, B, D och E) hade önskat en 

ökad kunskap inom dessa områden eftersom de betraktar det som en viktig del i arbetet med 

grovmotorisk utveckling. Den femte informanten (C) anser att hon och övrig personal i 

arbetslaget har goda kunskaper för att kunna stimulera barnens grovmotoriska utveckling och 

menar att det intresse de har räcker långt.  

5.6 Vikten av rörelseaktiviteter 

Två av informanterna (A och D) poängterar att barn ofta är stillasittande hemma. Tv och 

andra aktiviteter med låg rörelseintensitet uppfattas av lärarna som dominerande i hemmet. A 

nämner i detta sammanhang även att övervikten ökar hos barn. Med anledning av detta anser 

de att förskolan har en roll att bryta detta mönster under de timmar barnen är på förskolan och 

strävar efter en hög rörelseintensitet i verksamheten.  

                                                 
2 ”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” 
(Skolverket, 1998:13) 
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5.7 Leken 

Utifrån samtliga intervjuer framgår det att lärarna tycker att barnens fria lek är viktig för såväl 

motorisk utveckling som social. Informant E poängterar att personalen måste ge barnen gott 

om utrymme för lek och tror att personalen ofta avbryter de lekar som upplevs som stimmiga 

och högljudda. Dock anser E att det är i dessa lekar som barnen verkligen får utlopp för sina 

rörelsebehov och att dessa lekar istället borde uppmuntras. Lärarna tycker att det är viktigt att 

upptäcka eventuella brister i grovmotoriken hos enskilda barn. Genom att i så stor mån som 

möjligt se till varje barns behov och möta barnen på den nivå de befinner sig hoppas man 

kunna stimulera barn med grovmotoriska svårigheter.  

5.8 Informant C 

Barngruppen har, precis som två av de övriga som ingår i studien, en timmes planerad rörelse 

aktivitet en gång per vecka. Även denna barngrupp går en dag i veckan till skogen eller annan 

plats utanför förskolan. Under dessa utflykter förekommer det ibland planerade 

rörelseaktiviteter men mycket av tiden ägnas åt fri lek. Skillnaden är att informanten anser att 

avdelningen har tillräckligt med planerad rörelseaktivitet, något övriga informanter inte 

tycker. Lärarens motivering är att barnen rör sig så mycket dagligen, både i planerade och 

oplanerade aktiviteter.  
Så dom två planeringarna har vi ju som vi har alltid, sen så tillkommer det rätt så mycket tisdag, 
onsdag, torsdag också ju men det är mer spontant ju. Så i den utsträckningen tycker jag absolut 
att det är tillräckligt. (Intervjuperson C) 
 

Vid planerande av inomhus- och utomhusmiljön tycker läraren att personalen har stort 

inflytande på hur den ska se ut. De tar hjälp av föräldrar för att förändra och förnya miljöerna. 

Informant E berättar under intervjun att de gärna skulle ha gjort detsamma men att det inte är 

tillåtet (hon tror att det beror på kommunala bestämmelser). C tycker att de lyckats med att 

planera dessa miljöer, både utifrån barns grovmotoriska behov och andra viktiga aspekter. 

Samtliga andra informanter upplevs vara mindre nöjda med inom- och utomhusmiljöerna och 

betonar att de inte har särskilt stort inflytande över dessa.  
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6. Diskussion  

6.1 Ökad planerad rörelseaktivitet? 

Omfattningen av de planerade rörelsesituationerna är varierande på avdelningarna. Med 

studiens syfte i åtanke är det dock av större intresse att undersöka varför det är så samt hur 

lärarna förhåller sig till det, snarare än omfattningen. Fyra av informanterna anser att de 

planerade situationerna som förekommer inte är tillräckligt för att barnen ska utveckla sin 

grovmotorik på bästa sätt. Den femte informanten hävdar dock att de anser att det är fullt 

tillräckligt med ett planerat rörelsepass i veckan. Motiveringen är att den planerade 

rörelseaktiviteten innefattar att man dels går till en gymnastiksal, men även att man duschar 

och byter om. Informanten verkar förknippa planerade rörelsesituationer med att barngruppen 

ska gå till en gymnastiksal, byta om och duscha. Det kan alltså inte helt uteslutas att läraren i 

andra avseenden hade önskat mer planerad rörelseaktivitet men det framgår i så fall ej av 

intervjun. Under intervjun fick båda skribenterna dock känslan av att läraren överlag är nöjd 

med de rörelseaktiviteter som erbjuds barnen. Informanten nämner inte heller tiden som ett 

hinder i sitt arbete, vilket samtliga övriga informanter faktiskt gör. Kan det vara så att denna 

lärare, och arbetslaget hon ingår i, faktiskt är helt nöjd med de planerade rörelseaktiviteterna 

som förekommer?  

 

6.2 Effekter av grovmotorisk träning 

Ericsson (2005) som Mjaavatn (Thors, 2007) har genom två olika studier inom motorisk 

utveckling och lärande funnit resultat som strider mot varandra. Ericsson (2005) hävdar i sin 

studie att man ser ett samband mellan motorik och det övriga lärandet, medan Mjaavatn anser 

att det samband som finns endast handlar om vilken uppmärksamhet man ger barnet. Dock 

hävdar samtliga informanter att grovmotorisk träning, planerad eller ickeplanerad, har en stor 

inverkan på barns välbefinnande, sociala utveckling och tilliten till den egna självkänslan. 

Dessen (1990) menar vidare att rörelse hos mindre barn påverkar såväl den sociala 

utvecklingen, som den emotionella och kognitiva utvecklingen. 

 

En av informanterna hävdar att barnen även blir mer behagliga under dagen om de ges 

utrymme till rörelse. Även Ekeland m.fl. (2005) visar i sin studie ett samband mellan fysiks 

aktivitet och psykisk hälsa. De anser att dessa påverkas av varandra, och precis som informant 
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B hävdar, menar även vi att man i den dagliga förskoleverksamheten kan se en tydlig 

koppling mellan rörelse och psykisk hälsa, genom glada, friska och aktivt rörliga barn. 

Mellberg (1993) lyfter också ett samband mellan barns motoriska färdigheter och samspelet 

med andra. Hon menar att när barnet behärskar sina kroppsliga rörelser vågar de äventyra 

även leken tillsammans med andra barn. Två av informanterna poängterar under intervjuerna 

sambandet mellan grovmotoriska färdigheter, barnets självförtroende och sociala utveckling 

och tror att dessa hör ihop. Holle (1994) menar också att barnet kräver vissa motoriska 

färdigheter för att bemästra sin vardag, och för att kunna samspela socialt med andra barn. Vi 

anser att man utifrån såväl vald litteratur som informanternas beskrivning tydligt kan se ett 

faktiskt samband mellan grovmotorikens inverkan på den psykiska hälsan hos mindre barn på 

förskolan.  

6.3 Utevistelse och miljö 

Fyra av våra informanter anser att utevistelsen ingår som en del av den planerade 

rörelseaktiviteten. Man hävdar detta enligt vår tolkning som ett komplement till de lekar och 

rörelseaktiviteter som studien avser. Dessa utevistelser är enligt informanterna de stunder då 

man vistas utanför förskolans gård, exempelvis i skogen. Utevistelsen som informanterna 

beskriver innehåller inga planerade rörelseaktiviteter. En känsla som uppstår under dessa 

intervjuer är att utflykterna nämns som ett ”försvar” till de till synes få planerade 

rörelseaktiviteter som förekommer då de inte innehåller planerade aktiviteter med syfte att 

utveckla barnens grovmotorik: ”Sen kan man ju säga att vi har ju planerad aktivitet, då får 

man ju egentligen lägga in det att vi går till skogen på fredagar” (Intervjuperson C). Viktigt att 

tillägga är dock att läroplanen betonar vikten av att barn får möjlighet till lek i varierande 

miljöer, planerad och naturmiljö (Skolverket, 1998: Förskolans uppdrag). Det är naturligtvis 

viktigt att barn ges tillfälle till fri lek i dessa varierande miljöer, vilket kan vara anledningen 

till att det sällan förekommer planerad rörelseaktivitet vid utflykterna. Kanske är det så att 

studiens informanter värdesätter den fria leken högre vid utflyktstillfällena. 

 

Sigmundsson (2004) betonar att den miljö där barnen vistas i är av stor betydelse för deras 

motoriska utveckling, och pekar på att detta är ett verktyg som anses vara det enda en vuxen 

kan använda för att påverka barns motoriska utveckling. Då kan man således ställa sig 

frågande till varför informanterna enligt vår tolkning ser skogen som en del i 

rörelseaktiviteterna, men inte har denna mer planerad.  Det framgår av intervjuerna att det 

ibland förekommer viss planerad lek vid utevistelserna, men huruvida dessa anknyts till barns 
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grovmotoriska utveckling framhävs inte. Det är då ett faktum att förskolepersonal genom 

planerade miljöval kan ha en stor betydelse för hur barnen utvecklas motoriskt.  

 

Danielsson m.fl. (2001) såsom Ellneby (2003) menar att miljöns betydelse är av stor vikt, då 

inlärning främst sker genom barns lek. När informanterna ser till sin närmiljö, den egna 

gården, anser samtliga att denna brukas dagligen. Men man menar att gården borde utnyttjas 

mer och på andra sätt och att man borde ta till vara och utveckla det man redan har. I fyra av 

intervjuerna framgår det att bristen på resurser är ett hinder i strävan efter att skapa en mer 

utmanande utomhusmiljö. Man hade velat planera den på ett sätt som kan stimulera och 

utmana grovmotoriken men pengar är alltså ett hinder. Intressant att belysa är dock att en av 

studiens förskolor är icke kommunal. På denna förskola anser man att planeringen av miljön 

fungerar bra och att miljön är fullt tillräcklig. En av informanterna hade önskat mer inflytande 

från föräldrarna men poängterar att föräldrar och andra anhöriga faktiskt inte får hjälpa till 

med uppbyggnaden av utomhusmiljön. Hon berättar att det är kommunala bestämmelser som 

styr. På den förskola där personal anser sig ha stort inflytande över miljön, hjälper föräldrar 

till med planering och uppbyggnad. Anledningen till varför denna förskola får ta hjälp av 

föräldrar kan vara att den är icke kommunal men inget klart svar finnes. Försök har gjorts att 

kontakta kommunen för svar på frågan om vilka skillnader det faktiskt finns i bestämmelser 

kring föräldrars inflytande, dock utan resultat. Frågan vi ställer oss efter studiens resultat är 

om inte alla förskolor har samma villkor för att kunna skapa en stimulerande utomhusmiljö.  

 

En av informanterna nämner under intervjun att man skulle kunna ha planerad rörelseaktivitet 

utomhus, exempelvis på gården. Varför detta inte förekommer finner vi inget svar på. Men att 

tanken finns hos personalen kanske är ett tecken på att det i framtiden kan komma att 

förverkligas. I en artikel finner vi att ”utegympa” förekommer på andra förskolor som en 

metod inom temat hälsa där man strävar efter ökad rörelseaktivitet (Smedslund, 2006).  

 

6.4 Förskolans roll 

Eftersom det finns strävandemål i läroplanen som berör motorik är detta inte något som man 

kan förbise. Dock finns det inga direktiv, precis som Sigmundsson (2004) betonar, om hur 

man ska arbeta med motorisk utveckling. Det är upp till varje förskola och arbetslag att 

planera verksamheten och dess innehåll. Grindberg & Langlo-Jagtøien (2000) har tydliga 

åsikter om vad som kan förväntas av förskolan. De anser att det är en plikt att förskolan ska 
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erbjuda tillfällen till fysisk aktivitet eftersom barn har ett stort behov av rörelse. Precis som en 

av informanterna hade vi önskat ett bredare innehåll om grovmotorisk utveckling och rörelse i 

stort, i läroplanen. Lpfö98 är trots allt nästan ett decennium gammal. Kanske är det nu dags 

att, i takt med samhälliga förändringar, omarbeta läroplanen? 

 

Samtliga informanter har uppfattningen att grovmotorisk träning är av vikt för barns övriga 

utveckling och inlärning, precis som Ericsson (2005) menar med hänvisning till 

Bunkefloprojektets resultat. Viktigt att belysa är dock att ett liknande projekt (BBO-projektet) 

inte fann några samband mellan grovmotoriska färdigheter och övrig utveckling, exempelvis 

läsinlärning. Trots att samtliga informanter anser att grovmotoriken har betydelse för övrigt 

lärande så önskar fyra av dem ytterligare planerade grovmotoriska aktiviteter för att stimulera 

barnen. Varför det då inte förekommer mer av detta i verksamheten framgår inte av 

intervjuerna men tiden är något som förefaller vara ett hinder. Lärarna försöker arbeta med 

grovmotorik genom att i den fria leken uppmuntra till lekar som stimulerar den grovmotoriska 

utvecklingen. Som pedagog ska man enligt lärarna vara en god förebild och aktivt sträva efter 

att deltaga i barns lek. Inför ett projekt undersökte man vilken roll förskolepersonal intog 

under utevistelsen på en förskola (Gehron-Treme, 1992). Resultatet visade att personalen såg 

utevistelsen som en chans för barnen att ”springa av sig” och för personalen att umgås. 

Barnens grovmotoriska aktiviteter var få. Efter att ha genomfört projektet där miljö och 

material förändrades och personalen fick modeller för grovmotoriska rörelseaktiviteter 

presenterade för sig, förändrades personalens roll. De intog istället en aktiv roll och 

uppmuntrade barnen till rörelselekar. Denna roll är till synes självklar för informanterna i 

denna studie.  

 

Att leken ska få ett stort utrymme i verksamheten tycks vara självklart. Intressant är att en av 

informanterna upplever att de lekar som är ”stimmiga” och ”högljudda” ofta avbryts av 

personalen. Hon anser personligen att det är i dessa lekar som barnen verkligen får utlopp för 

sina rörelsebehov. Dessa lekar borde därför få utrymme och uppmuntras istället för att 

avbrytas. Mellberg (1993) är av samma åsikt när hon understryker att dessa ”vilda” lekar 

stimulerar och utvecklar grovmotoriken. Av intervjusvaren framgår det att samtliga lärare 

strävar efter att varje barn ska bli sett och att deras behov därmed ska bli tillgodosedda. Barn 

med bristande grovmotorik ska uppmärksammas för att man på bästa sätt ska kunna stimulera 

dess grovmotoriska utveckling, något även Ellneby (2007) poängterar vikten av. Samtidigt 

upplever fyra av informanterna tiden som ett hinder att se varje individ och dess behov. 
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Huruvida informanterna därmed lever upp till sin strävan framgår inte av intervjusvaren. Det 

kan tyvärr inte uteslutas att vissa barn som behöver extra grovmotorisk träning och stimulans 

helt enkelt inte uppmärksammas på grund av tidsbrist och stora barngrupper. Dessa barn kan 

då, om man ska lita till Ellneby (2007) och Ericsson (2005), få problem i skolan (på grund av 

dålig självkänsla eller inlärningssvårigheter till följd av motoriska brister). Man bör dock 

tolka denna ”sanning” med kritiska ögon då åsikterna om samband mellan motoriska 

färdigheter och inlärning är delade (Thors, 2007).  

 

I enighet med Ellneby (2003) tycker informanterna att man bör sträva efter att göra motion 

och rörelse till goda vanor som förekommer dagligen. Två av informanterna tror att barn idag 

ägnar sig mycket åt stillasittande aktiviteter i hemmet (såsom TV-tittande). Förskolan bör 

därför erbjuda barn mycket rörelse för att skapa dessa goda vanor. Ellneby tror att man genom 

att lägga grunden för rörelsevanor även kan förebygga övervikt hos barn. Detta är något som 

även framkommer i en av intervjuerna där informanten menar att förskolan bör erbjuda barn 

aktiviteter med hög rörelseintensitet i strävan att förebygga övervikt och fysisk ohälsa. Hur 

stor roll förskolan har för barns övervikt och fysiska hälsa har vi inget svar på. Det är dock ett 

faktum att förskolan enligt Lpfö98 ska fungera som ett komplement till hemmet. 

6.5 Konsekvenser för yrkesrollen 

Av studiens resultat kan slutsatsen dras att förskollärare önskar en ökad omfattning av 

grovmotoriska aktiviteter och för att möjliggöra detta även ökad kunskap inom området. För 

att denna kunskap ska kunna erhållas måste det till pengar, avsatta för utbildning inom 

området. Vi tror att det behövs en fler strävandemål för grovmotorisk utveckling i läroplanen, 

en omarbetning, för att personal och rektorer ska fokusera mer på rörelse, och därigenom 

grovmotorisk stimulans, i verksamheten. Förskolepersonal kan visserligen på egen hand söka 

kunskap inom ämnet men vi är övertygade om att det krävs påtryckningar från skolpolitiker 

för att förverkliga detta. En övertygelse hos oss är att förskolan måste få en högre status. I 

nuläget upplevs det av oss och många andra inom ämbetet att samhället fortfarande har en 

bild av förskolan som en plats där barn förvaras. Alla som inte arbetar inom 

förskoleverksamheten måste komma till insikt om att förskolan har en mycket viktig roll för 

barns utveckling. En förändrad syn på förskolan, tillsammans med en omarbetning av 

läroplanen, kan vara ett steg mot ökad fokus på barns grovmotoriska utveckling och övrig 

utveckling inom verksamheten.  
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Studien pekar tydligt på att barns behov av rörelse och grovmotorisk stimulans upplevs vara 

stort. Ändå önskas mer utrymme till detta i verksamheten. Vidare studier om hur man planerar 

verksamhetens innehåll, vilka aktiviteter får stort/litet utrymme, kan vara av intresse för såväl 

verksamma förskollärare som lärarstudenter och rektorer.   

 

6.6 Metoddiskussion 

Då denna studie är småskalig kan vi endast ge en bild av hur de fem informanter vi intervjuat 

förhåller sig till och arbetar med grovmotorisk utveckling. Vi kan alltså inte dra några 

generella slutsatser om hur förskollärare förhåller sig till detta. Trots att varje intervju 

inleddes med vår definition av planerad rörelseaktivitet finns det inga garantier för att 

informanterna har samma definitioner. Detta kan i så fall ha påverkat intervjusvaren. Vi 

kontaktade kommunen i ett sent skede för information angående förskolans uppbyggnad av 

utomhusmiljön och föräldrars eventuella delaktighet. Då inga svar har inkommit har vi enbart 

kunnat diskutera och reflektera över det utifrån intervjusvaren.  

 

6.7 Metodkritik 

När vi granskar undersökningen i efterhand kommer vi fram till att observationer som ett 

komplement till intervjuerna hade kunnat ge en bredare insyn i hur informanterna faktiskt 

arbetar med grovmotorik i verksamheten. Intervjuerna gav oss enbart en bild av lärarnas 

förhållningssätt till barns grovmotoriska utveckling. Eftersom studien var småskalig fanns det 

tyvärr inte tid och utrymme för observationer.  

 
 

7. Sammanfattning 

Genom semistrukturerade intervjuer med fem verksamma förskollärare har syftet med studien 

uppnåtts. En bild av hur dessa lärare förhåller sig till grovmotorisk träning har kunnat ges. 

Huruvida det finns samband mellan grovmotorisk utveckling och inlärning råder det delade 

meningar om. Av studien framgår det att informanterna anser att detta samband existerar, 

precis som Ericsson (2005). Ingen av informanterna verkar vara av samma åsikt som 

Mjaavatn som menar att inget sådant samband finns. Hur förskolemiljön är utformad är enligt 
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Danielsson m.fl. (2001), Ellneby, (2003) och Sigmundsson (2004) viktig för barns 

grovmotoriska utveckling och dess förutsättningar. Detta är något som informanterna verkar 

medvetna om men det är samtidigt något som förskollärarna inte säger sig ha särskilt stort 

inflytande över. Eftersom förskolan innefattar en mängd olika aktiviteter som ska stimulera 

barns utveckling upplevs det av informanterna som svårt att hinna med mer planerade 

aktiviteter som stimulerar grovmotoriken. Viktigt att ha i åtanke är dock att samtliga 

informanter i studien anser att dessa aktiviteter är av stor vikt för barns utveckling och 

välbefinnande. Hur man planerar verksamheten och prioriterar framgår inte av studien. 

Medvetenheten och önskan om ytterligare grovmotorisk stimulans finns men varför 

förändringar då inte sker framgår ej. Någon slutsats om huruvida barn behöver grovmotorisk 

stimulans och träning, utöver den de själva bemästrar, kan inte dras utifrån studien.  
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Intervjufrågor     Bilaga 1 

 

1. Hur mycket planerad rörelseaktivitet har barnen på din avdelning per vecka? 

2. Anser du detta vara tillräckligt? 

a. Varför/motivering? 

b. Mer, mindre? 

c. Andra metoder? 

 

3. Hur upplever du att grovmotorisk träning påverkar barnen? 

4. Vad anser du din roll vara för barns grovmotoriska utveckling? 

5. Vad gör du/arbetslaget för att främja barns grovmotoriska utveckling? 

a. Finns det något du upplever som hinder i detta arbete? 

6. Hur arbetar ni med strävandemålet i Lpfö 98?  
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. 
(Skolverket, 1998:132) 

 

7. På vilket sätt väver ni in barns grovmotoriska utveckling (förutsättningar för 

utveckling) när ni planerar inom- och utomhusmiljön? 

 

8. Vilken kunskap anser du att man behöver för att kunna stimulera barns grovmotoriska 

utveckling? 

a. Hade du önskat en ökad kunskap inom området? 

b. Hur skulle du kunna tänka dig att öka din kunskap? 
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Definition      Bilaga 2 

 

Planerad rörelseaktivitet- Rörelse, dans etc. där tydliga mål och syfte i förväg är uppsatta. 

Aktiviteten leds av en pedagog och innefattar ej de aktiviteter där personal indirekt styr 

(exempelvis genom material).  

 

 

 


