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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om små barns grovmotoriska utveckling och hur man som pedagog kan 

stimulera en lustfylld upplevelse tillsammans med barnen. Syftet är att skapa en produktprototyp som 

tillför ett medvetet arbete med grovmotoriska rörelser i förskolan där pedagogen medverkar aktivt. 

Produktprototypen har arbetats fram efter en iterativ process där olika steg upprepas under arbetets 

gång.  

Forskning visar att grovmotorik hänger ihop med den kognitiva och sociala utvecklingen samt hälsan 

hos barn. I dagens samhälle utvecklas tekniken snabbt och företag riktar in sig på de allt mindre 

åldrarna med exempelvis olika appar riktade till spädbarn. Forskning visar att barn blir allt mer 

stillasittande med risk för resultat som sämre hälsa och motorisk utveckling. Även risken att utsättas 

för mobbing p.g.a. den motoriska utvecklingen och sedan uteslutande från gruppen gör att det är 

viktigt att arbeta med ämnet i förskolan.  

 

Att använda pedagogiskt drama, eller dramalek i undervisningen säger forskningen stärker gruppens 

sammanhållning och barnens självförtroende då de känner sig betydelsefulla i den dramatiserade 

historien. Lärandet sker i det sociala sammanhanget tillsammans med andra kamrater och pedagoger 

kan stötta varandra stödjer sig på ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Omvärldsanalysen visar att ett behov av fler produkter kring arbete med grovmotorik finns och en 

önskan om att dessa ska vara lätta att använda för både barn och pedagoger. Produkten ska gärna gå 

att variera för att hålla intresset uppe hos barn och pedagoger. 

Genom att utgå ifrån tidigare forskning kring barn och motorik samt intervjuer med förskollärare har 

jag arbetat fram en fysisk produkt i form av en rörelsesaga med tillhörande karaktärskläder till 

pedagoger och barn i förskolan. Syftet med produkten är att göra pedagogen till en aktiv medverkare 

i aktiviteten.  
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1. Inledning 

När vi under Förskollärarutbildningen hade kurserna ”Lärande och utveckling”, ”Rörelse och hälsa 

i förskolan” samt kursen ”Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation” började jag se hur 

motorik och lärande hänger ihop. I kursen ”Lärande och utveckling” läste vi om barns generella 

utveckling och de olika utvecklingsstadierna barnen går igenom mellan år 1-5. Från att behöva all 

hjälp för överlevnad under det första året till att successivt vända, rulla, krypa, stå, gå och springa. 

Barnens grovmotoriska samt finmotoriska utveckling gör stora framsteg under denna tidsperiod. Som 

förälder och pedagog har jag även sett dessa stadier och de många olika sätt barn kan ta sig an 

liknande utmaningar i livet.  

 

Under kursen ”Rörelse och hälsa” fick jag många egna frågetecken uträtade när läraren berättade om 

reflexer i grovmotoriken och hur vi som pedagoger kan arbeta bort dessa och hur hjärnan är 

sammankopplad med denna utveckling. Dessa reflexer har jag tidigare sett hos några av barnen när 

jag arbetat i förskolan och haft projektarbete med motorik som ämne. Under kursens gång såg jag 

även praktiskt hur viktigt det är med närvarande vuxna som medverkar vid den typen av aktiviteter 

för hur gott resultat barnens motoriska utveckling får. 

Senare under kursen ”Yngre barns livsvillkor, aktörskap och socialisation” fick vi läsa om hur arv 

och miljö hänger ihop med barns utveckling, där kunde vi se att miljön, det barnet utsätts för och får 

uppleva, resulterar i mer eller mindre motorisk utveckling hos barnet. Denna kurs väckte tankar om 

hur viktigt vårt arbete med barnen är i förskolan. Vilken typ av aktiviteter vi gör tillsammans med 

barnen och hur vi utför dessa. Alla barn har inte samma förutsättningar hemifrån och alla får inte 

samma motoriska övning vilket gör vårt arbete med barnen än mer viktigt, motoriskt sett. 

 

Genom att koppla ihop kunskaperna i dessa kurser med den livs- och yrkeserfarenhet jag har ser jag 

hur viktig vår roll som pedagoger i förskolan är. Vidare ser jag även den stora vikten av närvarande, 

aktiva pedagoger som driver ett genomtänkt och medvetet arbete med barnen i förskolan som utifrån 

sitt arbetssätt möjliggör och stödjer barnens motoriska utveckling. 

 

Jag själv har alltid varit väldigt intresserad av motorik och rörelse då jag själv har ett funktionshinder 

och inte följde alla utvecklingsfaser som alla de andra barnen gjorde. Jag fick göra habilitering, 

sjukgymnastik, när jag var liten för att kunna öva upp musklerna framförallt i ryggen eftersom de 

misstänkte att jag inte skulle gå igenom fasen ”krypa”. Senare kröp jag ändå och slutade då med 

habiliteringen. Senare i livet har jag alltid varit väldigt motoriskt inriktad och övat upp min motorik 

genom mycket och varierande rörelse samt med den positiva stöttning jag fått av både familj, vänner 

samt pedagoger och även senare lärare. Genom övning, stöttning och envishet kunde jag utvecklas 

så mycket som jag har gjort med hjälp av de motoriska materialen som fanns att tillgå i min närhet. 

Därför kan jag se hur viktigt det är med bra motoriska material i förskolan som stödjer pedagogers 

aktiva medverkan i aktiviteter tillsammans med barnen. Detta för att kunna ge alla barn så pass bra 

förutsättningar till motorisk utveckling som möjligt under åren de tillbringar i förskolan.  

Efter den erfarenhet jag haft som både pedagog men även som förälder till barn i förskolan har jag 

sett att det inte finns mycket material att tillgå som metodiskt och medvetet övar på grovmotoriska 

rörelser barn och pedagoger tillsammans.  

 

Detta examensarbete beskriver den process som sker när ett lustfyllt pedagogiskt material för 

grovmotorik utvecklas med stöd av intervjuer och tidigare forskning kring barn, motorik och lärande. 

En lustfylld produkt för att kunna stödja och vidareutveckla förskolebarns grovmotoriska kunskaper 

tillsammans med pedagoger i förskolan. Det här är mitt sätt att bidra till barns möjlighet till motorisk 

utveckling genom att arbeta fram en prototyp av ett motoriskt material som kan göra just detta. 
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1.1 Problemställning och syfte 

Problemet är att det finns en brist på pedagogiska material där pedagoger och barn fysiskt övar på 

grovmotoriska rörelser tillsammans genom en lustfylld aktivitet, där pedagogen också är aktiv under 

hela aktivitetens gång. 

Syftet med detta arbete är att skapa en fysisk produkt ”Dramatiserad rörelsesaga” som används som 

ett pedagogiskt material för pedagoger i förskolan för att metodiskt och medvetet kunna arbeta med 

grundmotoriska rörelser tillsammans med en barngrupp. Målet är att produkten ska ge en lustfylld 

upplevelse där barn och pedagoger arbetar tillsammans.  

1.2 Avgränsningar 

Detta examensarbete omfattar 15hp inom Förskollärarprogrammet vid Uppsala Universitet.  

Begränsningar har gjorts utifrån den tidsbegränsning kursen är upplagd på vilket har gjort att jag har 

valt att ha ett bredare perspektiv i mitt sökande efter tidigare forskning och material. Valet har gjort 

att jag har valt att fokusera på forskning och material som kan användas av hela barngruppen då mitt 

mål med produkten är att alla barn inkluderas i aktiviteten efter deras egen förmåga och behov 

tillsammans med en pedagog. Utifrån kursens tidsbegränsning, har produktprototypens design 

utformats för att kunna användas av alla barn i barngruppen, utifrån barnens egen förmåga och 

möjligheter. Detta eftersom ett arbete med en produktdesign som specifikt riktar sig till barn i behov 

av särskilt stöd, med eventuellt ytterligare hjälpmedel som exempelvis rullstol, resulterar i att 

tidsåtgången för själva produktdesignarbetet kräver mer tid än kursens upplägg tillåter. Därför har 

jag i detta examensarbete inte valt att avgränsa mig snävare till att endast fokusera på barn i behov 

av särskilt stöd trots att det finns mycket forskning inom barn i behov av särskilt stöd med fokus på 

motorik, utveckling och lärande. Vidare har jag på grund av denna tidsbegränsning även valt att 

endast arbeta fram en produktprototyp i form av en dramatiserad rörelsesaga och inte en färdig 

produkt. 

 

 

2. Omvärldsanalys - Bakgrund 

Min produktprototyp ”Tanten som kommit bort” är en dramatiserad rörelsesaga med kläder. 

Produktprototypen är grundad på förskolans läroplan samt ett resultat av intervjuer med förskollärare, 

egna erfarenheter och observationer av både barn, föräldrars och pedagogers reaktioner och tankar 

om barns rörelser i förskoleåldern efter flera års arbete inom förskolan. Det behov som kollegor och 

föräldrar uttryckt både genom oro och kommentarer om barns grovmotoriska kunskaper och hur 

dessa har bemötts eller inte i verksamheten har jag uppmärksammat är ett problem. 

Föräldrar har både nämnt och visat oro för sitt barns grovmotoriska kunskap och pedagoger har 

kommenterat och benämnt oro och behov hos vissa barn i barngruppen men oftast inte gjort 

verklighet av dessa behov och tankar mer än att barnen har vistats ute på förskolegården eller gått på 

promenader till olika destinationer i närområdet. Även kunskapen om vilka grovmotoriska rörelser 

som barnen behöver öva på saknas till viss del, enligt mig.  

 

Under kursen ”Rörelse och hälsa i förskolan” gick vi igenom hur hjärnans funktion och förmåga att 

generera och bestämma kroppens rörelser hänger ihop med det behov av att öva på rätt rörelser för 

att lära sig nya mer avancerade rörelser. Motorik och nervsystemet hänger nära ihop med varandra 

eftersom hjärnan styr kroppens rörelser. 

Framförallt pratade vi under våra egna fysiska ”gymnastikpass” om hur viktig den grovmotoriska 

kors-rörelsen är för barns utveckling av hjärnan. Att göra asymmetriska rörelser med barnen gör att 

barnens båda hjärnhalvor skapar nya kopplingar mellan sig och en utveckling sker av det centrala 

nervsystemet för att kunna styra kroppens rörelser. 
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Vi fick även veta hur viktigt det är att barnen får öva på att krypa med hastighet för att motverka att 

barnen använder passgång i sitt rörelsemönster, detsamma gäller när barnen springer. När barnen 

behöver göra dessa rörelser snabbt kan rörelsen göras mer automatiskt korrekt och det bildas nya 

kopplingar i barnens hjärnor samt reflexrörelser och felaktigt genomförda rörelser utvecklas till rätt 

utförda rörelser. De fysiska passen vi hade med vår lärare visade hur viktigt det är att ha en pedagog 

närvarande som är med och gör dessa rörelser, samt visar alla rörelser tillsammans med barnen. Det 

var svårt att veta om man själv utförde rörelsen på rätt sätt och att då ha hjälp av en pedagog som 

visade och hjälpte oss att röra oss rätt var ytterst viktigt för resultatet i rörelserna.  

 

2.1 Läroplanen för förskolan 

Läroplan för förskolan har utfärdats av Regeringen (SKOLFS 2010:35) och reviderades år 2016. 

Läroplanen säger att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla 

människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning” (Lpfö98, 2016, s. 10). 

Även Barnkonventionen behandlar barns hälsa och välmående. Bland annat artikel 6 som säger att 

”konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet” samt 

”konventionsstaterna ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och 

utveckling” (Barnkonventionen, 2009). Dessa citat från läroplanen och Barnkonventionen 

understryker det viktiga arbetet med likabehandling och inkludering i förskolans barngrupp. För att 

kunna arbeta med värdegrund och inkludering inom förskolan krävs att det material som används i 

aktiviteter med barnen utgår från läroplanens strävansmål. Produktprototypens grundtanke i detta 

examensarbete, utgår från att produkten skall kunna genomföras i en barngrupp utifrån 

pedagogernas kunskap om barngruppens behov och förmåga på ett sådant sätt att inkludering och 

strävansmål uppnås. 

 

Som grund för produktprototypens användning och utformning stödjer jag mig på förskolans 

värdegrund och uppdrag som säger att ”i förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns 

möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen” 

(Lpfö98, 2016, s. 6). Produktprototypen utformas på så sätt att pedagogens medverkan behövs under 

hela aktivitetens gång samt att pedagogen leder aktiviteten i samverkan med sin barngrupp. I 

samspelet mellan barn och pedagoger möter barnen en pedagog som ser alla barnens behov, förmågor 

och möjligheter samt att de tillsammans hjälps åt och utvecklar olika grundmotoriska rörelser. På så 

sätt skapas engagerade och medverkande pedagoger i förskolan, precis som förskolans värdegrund 

och uppdrag säger. 

 

För att skapa ett material som både tilltalar barn samt stödjer de strävansmål läroplanen ger har jag 

valt att utforma produkten utifrån lek och rörelsedrama. Detta eftersom läroplanen säger att 

”förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” 

(Lpfö98, 2016, s. 6). Vidare säger läroplanen att ”leken är viktig för barns utveckling och lärande. 

Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten 

i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter” (Lpfö98, 2016, s. 6). När barn och pedagoger tillsammans 

använder produktprototypen som är utformad från ett lekperspektiv där de tillsammans lever sig in i 

en rörelsesaga använder pedagogen leken som metod för att främja lärande och utveckling på ett 

lustfyllt sätt.  

 

Enligt läroplanen ska förskolan ”sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa 

och sitt välbefinnande” (Lpfö98, 2010, s. 12). Det material som finns i förskolan som är tänkt att 

användas med barnens motorik och hälsa ska utgå från dessa strävansmål. Produktprototypen jag 
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utformar i detta examensarbete utgår från att alla barn i gruppen medverkar efter eget behov och 

förmåga. Produktens utformning baseras på grovmotoriska rörelser och övningar tillsammans i grupp 

där barn tillsammans med en pedagog utvecklar sin motoriska kunskap. 

2.2 Vikten av grovmotorik i förskoleåldern 

För att barn ska kunna utveckla nya rörelser behöver de hjälp från pedagoger som finns med, visar 

och stödjer barnens utveckling genom att hjälpa barnen korrekt och repetitivt utföra dessa rörelser. 

Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) beskriver hjärnans komplexitet med att lära sig nya 

grundmotoriska rörelser eftersom hjärnan medvetet måste tänka på hur rörelsen ska genomföras men 

att den efter många repetitioner kan överlämna den tanken till att bli automatiserad och gå vidare till 

nästa (2002, s. 79). Detta kan liknas den övning som barn gör när de lär sig att till exempel krypa 

eller gå. Barnen övar och gör om samma rörelser flera gånger till dess att hjärnan har automatiserat 

denna rörelse och barnet på så sätt kan gå vidare till att övervinna nya kunskaper. 

 

Små barn upptäcker och upplever sin omgivning med sin kropp. Gunvor Løkken (2008) pratar om i 

sin antologi om att barnen ser sin egen kropp som ett subjekt i tid och rum som i sin tur förflyttar sig 

runt och interagerar samt kommunicerar med sin omvärld (Løkken, 2008, s. 30). Barn som utvecklar 

sin grovmotoriska funktion utvecklar även kognitiva och sociala färdigheter enligt Toumpaniari et 

al. (2015, s. 445).  

 

Den generella utvecklingen i dagens samhälle med teknisk utvecklingen av datorer, smartphones, tv 

med mera påverkar barnens möjlighet till rörelse. Barnen sitter mer stillasittande idag framför dessa 

apparater än att de är ute och leker även om det på senare tid har uppkommit spel som uppmanar till 

rörelse, både fin- och grovmotorisk. Bra utvecklad motorik och rörelse motverkar dessa risker för att 

utveckla ohälsa och fetma i dagens teknikbaserade samhälle menar Ernest et al. (2014, s. 184). 

Samtidigt menar Venetsanou & Kambas (2010) att detta behövs mer forskning om då motorik och 

miljöns påverkan är ett komplext område med flera faktorer som påverkar barnen (2010, s. 325). Min 

produktidé möter riskerna för ett allt för stillasittande liv för barnen genom att barnen får öva på 

rörelserna tillsammans med andra barn i barngruppen i en lustfylld aktivitet. Den kräver ingen 

dataskärm eller uppkoppling till internet för att fungera. Den behöver sitt material som pedagogen 

tillhandahåller, plats, lek, glädje och samspel för att fungera. Den stärker barnens sociala samspel 

genom en lustfylld aktivitet tillsammans med barn och pedagoger. 

 

Ernest et al. (2014) diskuterar både de positiva och negativa sidorna kring dagens teknologi och små 

barn. De ser att dagens industrier strävar efter att allt mer nå populationen i de mindre åldrarna. Deras 

fynd visar att det till och med finns appar ämnade för nyfödda barn (2014, s. 183). 

De positiva fynden visar att datoranvändning och datorspel ökar barnens öga-hand-koordination samt 

hjärnans plasticitet, de förändringar som sker i hjärnan på grund av de erfarenheter som görs. Vidare 

såg de även en vinst i att användning av teknik gör att barnen hänger med i den tekniska utvecklingen 

som sker. 

Spel och appar som finns idag lär även barnen sociala regler såsom turtagning, tålamod, samarbete 

och problemlösning (Ernest et al. 2014, s. 184). 

Produktidén som utformas i detta arbete handlar även den om turtagning, vem som vill vara vilken 

karaktär, tålamod att öva på rörelserna ordentligt samt samarbete för att komma vidare i sagans 

historia. Att använda denna produkt med små barn visar förskolan vikten av rörelse och hälsa för 

barnen samt att det finns fler sätt att röra på sig som inte innefattar skärmar eller internet. 

 

Ernest et als (2014) artikel behandlar både positiva och negativa sidorna och de påpekar flertalet 

gånger vikten av en fortsatt diskussion kring barns användande av denna typ av teknologi eftersom 

barns hjärnor utvecklas och påverkas både av miljö-, samhälleliga och de teknologiska influenser 

som finns i dagens samhälle (2014, s. 185). 

Den negativa sidan av barns teknologiska användning ser Ernest et al. (2014) handla om övervikt, 

försämrade skolresultat, sömnstörningar samt hindrande av samvaro. Vidare menar de att användning 



 

9 

 

av teknologi ökar risken för att barnen utsätts för exempelvis våldsscener, skadlig reklam samt risken 

att utveckla ett beroende (Ernest et al. 2014, s. 184-185). 

Tekniken får allt större utrymme i dagens samhälle och min typ av produkt kan möta det ökade behov 

av rörelse och samspel som i sin tur kan bli mindre utav i användandet av teknik. Min produktidé ser 

till att barnen får röra på sig, får social kontakt genom en lustfylld dramalek tillsammans med andra. 

Genom interaktion mellan barn-barn och barn-pedagog skapas kunskap, gemenskap och 

sammanhållning i gruppen. 

 

Bejerot et al. (2013) hävdar i sin artikel att dålig grovmotorik utgör en risk för barnen att utsättas för 

mobbning just för att rörelsemönstret inte tillhör normen. Dessa skillnader behöver inte vara mer 

synliga än en liten markering men ändå tillräckligt synliga för att ge signalen om att personen är 

annorlunda (Bejerot et al, 2013, s. 454). Deras resultat visar även att denna typ av mobbing pågår 

under längre tidsspann än annan mobbing då dessa barn löper större risk att utsättas för mobbing 

även i högre åldrar (Bejerot et al, 2013, s. 457). Att använda material som är väl genomtänkt i 

förskolan där grovmotoriska rörelser genomförs och utvecklas tillsammans kan medverkande 

pedagoger och barn motverka riskerna för mobbning och exkludering samt öka barns självförtroende 

och självkänsla. Grovmotorik hänger även ihop med sociala färdigheter och kommunikation då vi 

kommunicerar mycket med ickeverbalt kroppsspråk. Turtagning och timing under konversationer är 

viktigt och när rörelserna inte överensstämmer med den sociala kan detta ses som socialt avvikande 

(Bejerot et al, 2013, s. 457). .Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt (2002) menar att barn i äldre 

åldrar som inte har fått en god grovmotorisk utveckling kan få svårare att följa med senare i 

skolåldern då deras hjärna är upptagen med fokus på hur den motoriska rörelsen skall genomföras 

och på så vis inte kan fokusera sin uppmärksamhet på till exempel bokstäver och dess betydelse 

(2002, s. 114).  

 

Forskning visar därmed att barn som fått möjlighet till god utveckling av sin grovmotorik redan i 

förskolan med hjälp av medvetna pedagoger minskar risken att utsättas både för exkludering och 

mobbing samt ökar sin sociala situation som kan påverkas negativt av en sämre utvecklad motorik. 

Detta kräver att pedagoger i förskolan har rätt kunskaper kring små barns grovmotorik och är 

medvetna om de svårigheter och risker som finns i äldre åldrar som hänger ihop med sämre utvecklad 

grovmotorik. Jag kommer ta upp flera aspekter kring varför grovmotorik är viktigt att arbeta med i 

förskolan under kapitel 3 s. 11. 

2.3 Produkter i förskolan som stärker barns grovmotoriska 
utveckling 

För att se vilka produkter som redan finns att tillgå i förskolan där barns grovmotoriska rörelser stärks 

tillsammans med pedagoger har jag gjort en omvärldsanalys med hjälp av söksidan Google, besök 

på Biblioteket samt sett till egna erfarenheter och kunskaper av att arbeta inom förskolan och som 

förälder till barn i förskolan. 

 

Först avgränsades mängden produkter till de som liknar min egen produktidé, dramatiserad 

rörelsesaga, ”Tanten som kommit bort”, där rörelsesaga kombineras med drama och 

utklädningskläder. En produkt som kräver pedagogens fulla medverkan för att kunna genomföras. 

Produkten beskrivs genomgående i kapitel 5.5. 

 

Sökningen gjordes genom att begränsa antalet resultat till de sökord som beskriver min egen produkts 

kvalitet och referensramar. Google-sökningar gjordes med bland annat orden ”dramatiserad 

rörelsesaga”, ”rytmik förskola”, ”röris” samt sökningar på olika typer av familjegymnastik och utbud 

inom olika gym-kedjor och leksaksbutiker. Ytterligare begränsning gjordes i valet genom att välja 

bort material och produkter där barn har möjlighet att använda dessa produkter på egen hand, utan 

hjälp av pedagog eller vuxen eftersom syftet med produktprototypen i detta examensarbete är att 

göra pedagogen till en aktiv deltagare i aktiviteten. 
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Resultaten av sökningarna visar att det finns ett stort antal produkter som kräver stora rörelser och 

grovmotorik men endast ett fåtal riktar sig till aktiviteter där pedagogen är aktiv medverkande. 

Problemet med grovmotoriska aktiviteter är enligt min erfarenhet att pedagogen inte alltid är 

nödvändig för genomförandet. Barnen kan använda dessa på egen hand eller med hjälp av 

iordningställande. 

Sökresultaten visar att de stora leksaksbutiker med online-butik riktar många av sina grovmotoriska 

produkter till aktiviteter där barn själva kan genomföra dessa utan medverkande vuxen. Produkter 

såsom hinderbanor i olika versioner, balansprodukter, cyklar, produkter som kräver den motoriska 

formen springa eller hoppa, bollar och så vidare. Produkter som dessa är vanliga produkter för 

motorisk övning inom förskolan.  

 

Produkter såsom brädspel med fokus på motorik och rörelse blir allt mer vanliga. Ett spel som 

däremot sticker ut från undersökningarna är ”Bamses gympaspel”, där de medverkande ska göra 

olika rörelser som visas på olika spelkort. Företaget är Egmont med sitt varumärke Kärnan som har 

funnits sedan 1946 (Egmont Publishing, 2017). Däremot är även detta spel något som barnen skulle 

kunna genomföra på egen hand efter att ha genomfört det med en vuxen. 

 

Vidare finns Tv-spel som bidrar till aktivitet bland flera olika konsoler. Genom att göra en Google-

sökning med orden ”rörelsespel tv” visar resultatet exempelvis ”Nintendo Wii Fitness” och ”Xbox 

Kinect Just Dance” för att nämna några. Den typ av spel är dyra ur ekonomisk synpunkt och kräver 

även internetuppkoppling varpå förskolans möjlighet att använda dessa begränsas. 

 

Eurymi-Åke är en enskild firma med bokningsbara föreställningar med rörelsesagor där barnen får 

vara med och agera. Skådespelare kommer ut till förskolor och skolor och använder sig av en 

pedagogik som är väl beprövad inom Waldorfförskolor och skolor. En pedagogik som baseras på att 

barn lär genom härmande. Motorik tillsammans med sagor och sagans magiska värld tillför ett fokus 

på själva uppgiften så den motoriska träningen blir ännu mer effektiv (Eurytmi-Åke, 2016).  

 

Friskis & Svettis har utvecklat produkten ”Röris” och ”Mini-Röris”. Produktidén utgår från tre 

grundtankar; kortsiktig, långsiktig och gemenskap. Den kortsiktiga tanken är rörelse i vardagen, för 

att ge utlopp för energi och pigga upp, den långsiktiga tanken är rörelse för vuxna, som förebild för 

barnen och den sista är gemenskapen som tanke, då gruppen stärks när man gör saker tillsammans. 

Friskis & Svettis grundfilosofi är att det ska vara roligt att röra på sig (Friskis & Svettis Riks, 2013).  

Produkten återfinns på många förskolor. Rörelserna är varierande med bland annat gå, stå, krypa, 

hoppa, balans, styrka, smidighet, vila. Produkten levereras med CD-skiva samt en plansch där 

rörelserna finns på bild.  

 

Även gym anordnar träningsformer för familjer och barn. Gymmix i Upplands-Bro har sammanställt 

en träningsform, Bamsegympa, där barn tillsammans med vårdnadshavare, i de yngre åldrarna tränar 

de på grundmotoriska formerna samt även dans och boll. Deras mål är att barnen ska vara stolta och 

känna glädje över att klara nya erövringar (Gymmix Upplands-Bro, 2015). Denna typ av aktivitet är 

inte till för förskolan utan hemmet. Den är ekonomiskt kostsam samt risken för kö-system är stor 

varpå väntetid gör att aktiviteten inte kan genomföras. 

 

Besök till Älvsjö Bibliotek med förfrågan om vilket material som finns att tillgå inom barns 

grovmotoriska utveckling samt produkter liknande dramatiserad rörelsesaga visade att det inte gick 

att finna någon produkt som liknar min egen. Inom Biblioteket fanns sångböcker med rörelser, 

böcker om motorik och barn samt dramaböcker. 

2.4 Konklusion Omvärldsanalys - Bakgrund 

Fynden visar att produkter med fokus på rörelse och grovmotorik finns medan problemet med 

frånvarande pedagoger kvarstår. De flesta aktiviteter som visat sig i min efterforskning kan 
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genomföras av barn själva, eller genom hjälp av iordningställande av pedagog för att sedan kunna 

användas av barn. Vidare är även själva rörelserna till viss del begränsade då det handlar om rörelser 

barnen utövar under dagens alla aktiviteter. Rörelser såsom springa, gå, stå, hoppa. Forskning visar 

att barns grovmotoriska utveckling beror på vilken motorisk övning barnen utsätts för och vilken 

mängd. Repetitiva rörelser som utförs med viss hastighet där pedagoger medverkar och hjälper 

barnen att utföra dessa rörelser korrekt visar forskningen vara av största vikt för barnens motoriska 

utveckling. Dessa befintliga produkter uppfyller inte de kraven som forskning säger behövs för en 

god grovmotorisk utveckling. 

Vidare menar forskningen att motorik och kommunikation kopplas samman genom vår ickeverbala 

kommunikation med rörelser och ansiktsuttryck. Barn som har mindre utvecklad motorik riskerar 

frysas ut eller utsättas för mobbing och med produkter som inte kräver pedagogens hjälp att utföra 

rörelser korrekt riskerar barnen få en mindre god motorisk utveckling.  

 

Andra problem som visat sig är den tekniska utveckling samhället har som gör att vi blir allt mer 

stillasittande och riskerar ohälsa samt fetma som resultat. Den motoriska utvecklingen kan påverka 

barn långt upp i åldrarna och även påverka skolans resultat. Därmed är grovmotoriska rörelser och 

aktiviteter i förskoleåldern viktiga och kan således motverka dessa risker. 

 

Min produktidé av typen dramatiserad rörelsesaga kan komplettera redan existerande produkter 

genom att den innehar fler komponenter kombinerat i sig som inte finns hos de andra. Den är inte 

endast en rörelsesaga, där fokus ligger på rörelsen och inte heller endast dramatik där en bestämd 

historia berättas på samma sätt varje gång. Den innehåller båda delar samt innehåller möjligheten till 

variation, både de grovmotoriska rörelserna samt längden på sagan utifrån det antal barn som 

medverkar. Dessutom kräver min produkts utformning att pedagogen är aktivt medverkande under 

hela tiden som rörelsesagan genomförs.  

Produktidéns utformning och användning behöver sättas i ett teoretiskt perspektiv där den jämförs 

med tidigare forskning om barns rörelsebehov samt vilket arbetssätt som bäst lämpar sig för att 

utveckla denna. Nästa kapitel behandlar detta ämne. 

 

 

3. Teoretisk bakgrund 

Det här arbetet har skrivits fram utefter det sociokulturella perspektivet på inlärning hos barn.  

Inom det sociokulturella perspektivet på lärande finns olika centrala begrepp; redskap, mediering 

och appropriering. 

Redskap, som exempelvis produktprototypens språkliga saga samt kläder, är den typ av hjälpmedel 

vi använder oss av i en aktivitet. I samspel med dessa olika redskap kan människan mediera 

omvärlden i de olika aktiviteterna som de medverkar i. Människan skaffar sig en förståelse om 

omvärlden med hjälp av redskapen, med dem förmedlas omvärlden (Säljö, 2013, s. 24). Genom att 

använda redskapen kan barnen på så sätt appropriera, ta till sig, grovmotoriska kunskaper (Säljö, 

2013, s. 43).  

 

Vygotskij är en forskare från det forna Sovjetunionen som levde mellan 1896-1934. Han hade ett 

sociokulturellt perspektiv på barns utveckling och lärande. Han menade att barn lär tillsammans med 

andra i ett socialt sammanhang. Han talade om den proximala utvecklingszonen där barnens kunskap 

ökas ytterligare, tillsammans med ett annat barn eller pedagog som har mer kunskap. En kunskap 

som senare kan utföras på egen hand (Phillips & Soltis, 2010, s. 92).  

Vygotskij ser på lek som skapande där pedagogen behöver använda ett förhållningssätt som är 

kreativt. Han kallar barns kreativa förmåga för fantasi och kopplar ihop denna med verkligheten 

genom att den är en medvetandeform som ökar ju mer erfarenheter barnet får i verkligheten och 

tvärtom. För att kunna tolka erfarenheter och känslor behövs fantasin som förenar känslan med 

mening och betydelse (Lindqvist, 1996, s. 69). 
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Precis som forskningen i kapitel 2 visar om barns motoriska utveckling, lär sig barn tillsammans och 

med hjälp av andra i en social situation. Roger Säljö (2013) menar att lärandet är komplext och 

utvecklas mellan människor, där lärandet är förmågan att ta till sig färdigheter och kunskaper från 

andra människor i en social situation. Men lärandet sker inte bara inom en enskild människa utan är 

även det som sker tillsammans med andra i situationen, en flexibel kunskap som kan förändras med 

tiden för att kunna anpassas till det samhälle som är idag och dess levnadsförhållanden (2013, s. 19). 

Det är barns medverkan i aktiviteter som gör att lärande sker och inte själva undervisningen (Säljö, 

2013, s. 48). Det sociokulturella perspektivet menar att lärande föregår utveckling. För att människan 

ska kunna utvecklas måste ett lärande först ha skett. Genom att människan tillgodogör sig vissa 

samhälleliga kunskaper utvecklas individen till att få förmågor och kunskaper som behövs för att bli 

en kulturvarelse (Säljö, 2013, s. 22).  

3.1 Motorik, lek och inlärning  

Lek och rörelse är naturlig och ett grundläggande behov små barn har. Barn söker rörelse i de flesta 

aktiviteter de gör. De vill gå i trappor, klättra över stenar, rulla runt och kryper runt naturligt i sin 

omvärld. Detta är något som Piaget kallar övningslek eller sensomotorisk lek (Jagtøien, Hansen & 

Annerstedt, 2002, s. 152). 

Min produkt stödjer barnens sensomotoriska utveckling genom att de tillsammans får öva på de 

grovmotoriska rörelserna i en lustfylld aktivitet. Tillsammans med hjälp av en pedagog, får göra de 

olika rörelserna och öva på dessa. Pedagogen hjälper till när barnen behöver hjälp och stödjer deras 

motoriska utveckling. 

 

Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) definierar sin syn på leken. De menar att leken är barnens sätt 

att uttrycka sig, den kroppsliga leken. Pedagogerna måste därför ha kunskap om lekens betydelse för 

barns utveckling och lärande. Vidare menar de att det material som förskolan erbjuder visar vad som 

är viktigt att lära sig för barnen. Detta gäller även grovmotoriken där materialet som finns ska 

tillgodose barnens alla kroppsliga utmaningar (Osnes et al. 2012, s. 12). 

Lek kan vara många olika saker, men endast barnet bestämmer när det är lek. Det handlar inte bara 

om att lära känna sin egen kropp utan även att utforska vilka rörelsemöjligheter kroppen innehar 

(Osnes et al. 2012, s. 14). I leken är barnen aktiva med hela kroppen. De går, kryper, springer, hoppar 

och så vidare. Detta ändras i takt med lekens gång och val av lek. De hävdar att barnen lär genom 

leken och på så vis skapar en förståelse för sin omvärld. De menar att barnen leker för sin egen skull, 

leken har ett egenvärde (Osnes et al. 2012, s. 16). 

När barnen övar sina grovmotoriska färdigheter med hjälp av min produktidé kan pedagogen stödja 

barnen att klara av fler krävande moment i livet. Detta genom att den motoriska rörelsen har blivit 

automatiserad då den har gjorts så många gånger att hjärnan inte behöver tänka på hur rörelsen ska 

utföras. Detta ökar barnens självkänsla och självförtroende.  

 

De senaste åren har forskare börjat intressera sig för barns motoriska funktioner och hur denna 

påverkar mer än bara den fysiska aspekten av barns utveckling. Motorisk försämring har kopplats 

ihop med andra svårigheter såsom sociala, emotionella, språkliga och kognitiva. Däremot menar de 

att bedöma barns motoriska funktioner inte är enkelt och kan göras på flera sätt och undersöker olika 

aspekter av motorisk utveckling och funktioner. 

Motorisk funktionsnedsättning ses ofta hos barn med exempelvis dyslexi, uppmärksamhets- och 

ångestrelaterade nedsättningar, autism samt ADHD (Piek, Hands & Licari, 2012, s. 402). 

Genom att upptäcka och ta tag i de motoriska funktionsnedsättningarna i tidigt stadium kan man, 

genom att använda min produktidé, se till att barnet får det rätta stödet för dess behov. Framförallt 

med tanke på de påfrestningar barn med motorisk funktionsnedsättning utsätts för då nedsättningen 

har effekt på både den kognitiva, sociala- och emotionella utvecklingen (Piek, Hands & Licari, 2012, 

s. 403). 
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Varje situation där barn vistas spelar stor roll för vilka möjligheter till rörelse och utveckling barnen 

har. Förskolemiljön, familjesituationen, familjestorleken samt den socioekonomiska status barnet 

lever i bidrar alla till hur barnens motoriska utveckling sker (Venetsanou & Kambas, 2010, s. 319).  

Syskon bidrar till barnens första sociala kontext där de större syskonen fungerar som förebilder. 

Småsyskonen står ofta bredvid och tittar på när de äldre syskonen genomför olika uppgifter, varpå 

de yngre sedan härmar flera gånger. Venetsanou & Kambas (2010) menar att detta visar att de äldre 

syskonen är viktiga förebilder och fungerar främjande för den motoriska utvecklingen (2010, s. 322). 

Förskolans miljö, utformning och barnens möjligheter till både fri lek och fysiskt lärarledda 

aktiviteter visar barnens möjligheter till motorisk utveckling. Forskning visar att förskolor där barnen 

har tillgång till fria ytor, fri lek samt fysiska aktiviteter har fler motoriska färdigheter än barnen som 

går på förskolor som inte kan ge samma möjligheter (2010, s. 323). 

Jennifer R. O´Neill et al. (2014) fann i sin undersökning att barn som har bättre motorisk utveckling 

tenderar att medverka i fysiskt avancerade aktiviteter i högre utsträckning än barn med mindre 

utvecklad motorik under förskoledagen (2014, s. 608). Deras resultat visar även att det är av vikt att 

förskolans pedagoger och föräldrar har ett nära arbete kring barnens motorik. Detta för att optimera 

barnens utveckling då barn behöver regelbunden fysisk aktivitet för att kunna utveckla sin motorik. 

Föräldrarnas egen uppfattning om sina barns motoriska kunskaper visade sig stämma bra i relation 

till de resultat de fick. De värderade sina barns kunskaper likvärdigt mot undersökningens resultat, 

där barnen med bättre utvecklad motorik skattades högre än barn med sämre utvecklad motorik 

gjorde av sina föräldrar (O´Neill et al, 2014, s. 609). 

 

Pedagoger i förskolan bör ha kunskap om barns motoriska utveckling och vad som gynnar denna. 

Venetsanou & Kambas (2010) påpekar vikten av tidig användning av motorisk intervention för att 

öka barnens motoriska utveckling samt motverka eventuella brister i den pedagogiska miljön barnen 

vistas i (2010, s. 324). Detta betyder att ju fler material för grovmotorisk övning som finns 

tillgängliga i förskolan desto mer och tidigare kan pedagogerna utveckla barns grovmotoriska 

färdigheter. 

 

Williams et. al (2008) visar även de i sin undersökning att barn med bättre utvecklad grovmotorik 

deltar i fysiska aktiviteter i högre utsträckning än barn med lägre utvecklad grovmotorik (2008, s. 

1425). De menar att barn med motoriska svårigheter eller förseningar får mer motorisk 

uppmärksamhet än andra barn med inga eller få motoriska svårigheter. De påpekar att alla barn 

behöver få tillfällen till motorisk övning oavsett svårigheter eller inte, framförallt för att motverka 

övervikt (2008, s. 1426). Detta visar att bra grovmotoriska färdigheter minskar risken för 

diskriminering och exkludering från de andra i barngruppen. 

 

Bra grovmotoriska färdigheter påverkar även den kognitiva utvecklingen. Tidigare forskning visar 

att fysisk aktivitet resulterar i bättre kognitiva funktioner och bättre resultat inom barns utbildning. 

Toumpaniari et. al (2015) visar i sin studie om barns inlärning av främmande språk, i detta fall 

djurnamn, att motoriska rörelser och gester ger positiva resultat i samband med lärandet (2015, s. 

445). De genomförde experiment med tre grupper av barn där ena gruppen fick lära sig orden på 

traditionellt vis genom att upprepa orden på sitt eget språk, grekiska, samt på det nya språket 

engelska. Den andra gruppen fick både upprepa muntligt på båda språken samt även röra sig fysiskt 

på olika sätt som dessa djur. Den tredje gruppen fick upprepa orden på båda språken men enbart 

utföra gester som dessa djur utan att flytta på sig från sina platser.  

Deras resultat av studien visar att de båda grupperna som antingen fick göra gester eller både gester 

samt fysisk aktivitet visade högre inlärningsresultat än den traditionella gruppen. Resultatet visade 

även att inlärning genom både tal, gestikulation och fysisk aktivitet hade högst testresultat 

(Toumpaniari et al. 2015, s. 451).  

Min produktidé genererar både rörelser och tal och kan på så sätt underlätta för barnen lära sig nya 

rörelser. 

 

Cameron et al. (2016) diskuterar i sin artikel hur motorik och lärande hänger ihop. De undersöker 

hur motoriska färdigheter kan kopplas ihop med barnets skolresultat. De menar att även den 

motoriska färdigheten är en kognitiv process som sker inom oss då vi använder oss av flera olika 
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färdigheter för att kunna orientera oss i omvärlden. Med grovmotoriken utvecklas de sociala 

kompetenserna och hälsan, men det är även en början till skolkunskap samt sociala aktiviteter såsom 

lagsporter och spel under barnens skolgång (Cameron et al. 2016, s. 93). Däremot kan de inte finna 

en direkt tydlig koppling mellan motorik och inlärning som säger HUR detta sker.  

 

De tar upp tre olika kognitiva funktioner som kopplas till den motoriska utvecklingen, koordination, 

exekutiva funktioner samt den visouspatiala funktionen. ”Koordination” menas kroppens medvetna 

samordnade rörelser, ”exekutiva funktioner” är flera olika funktioner som samordnas för allt 

målinriktat beteende samt ”visouspatiala funktioner” som handlar om att kunna orientera sig med 

hjälp av synen i sin omgivning. Dessa funktioner agerar inte isolerat enligt författarna utan 

samarbetar med en rad andra funktioner i barnens beteende.  

Motoriska färdigheter ligger bakom minst två skolfärdigheter, nämligen läs- och skrivkunskaper 

samt självreglering. Däremot menar de att motorik och inlärning hör samman på flera olika sätt. 

Skolan kräver flera olika simultana kapaciteter hos barnen, de ska kunna bete sig på ett visst sätt, 

behärska sitt humör samt kroppsrörelser (Cameron et al. 2016, s. 94). 

 

Vidare visar deras efterforskningar att barn som hade starkt utvecklad grovmotorik hade även lättare 

med de sociala färdigheterna i klassrummet och färre tävlingsinriktade problem än de barnen med 

sämre utvecklad grovmotorik. Barn som inte behöver ägna mycket tanke på sin fin- och grovmotorik 

i klassrummet upplevde mindre frustration och hade mindre sociala svårigheter. Vidare kunde barn 

med god uppmärksamhet, självkontroll och bra arbetsminne ta till sig nya uppgifter med mer 

sofistikerad motorisk skicklighet (Cameron et al. 2016, s. 95). 

 

Produktprototypen använder sig utav leken som ett lärande element. Genom dramatik kan leken 

tillsammans med barn och pedagog göra att de kan gå in i en rollkaraktär som ska utföra rörelserna 

tillsammans med övriga karaktärer. Genom kläderna kan barn och pedagoger lättare sätta sig in i 

denna karaktär och leva sig in i sagans värld och skapa en lustfylld aktivitet tillsammans. När sagan 

används i arbetet med barnen kan pedagogen hjälpa barnen att öva på de grovmotoriska rörelser som 

pedagogen ser mest nödvändiga att öva på för just den grupp barn som deltar. 

Denna typ av produkt möter det forskningen säger om motorik, lek och inlärning genom att i 

aktiviteten övar barnen på grovmotoriken tillsammans i en social kontext där den sociala 

sammanhållningen stärks i gruppen samt Vygotskij´s tanke om den proximala utvecklingszonen. 

 

3.2 Den lustfyllda leken som metod, ett sociokulturellt perspektiv 
på lek och lärande.  

 

Det sociokulturella perspektivet på barns lek och lärande handlar om att lärande sker i den sociala 

kontexten. Barn lär tillsammans med andra deltagare. I den fria leken undersöker barn sin 

kroppsuppfattning, bearbetar sina erfarenheter och den är frivillig, spontan.  

Barnen samspelar med varandra genom de gemensamma lekkoder som finns i gruppen. De kan prova 

på saker de annars inte skulle våga och även inta positioner som de vanligtvis inte har utanför leken. 

Leken tillhör barnkulturen och barn som leker är uppslukade av att vara här och nu (Jagtøien, Hansen 

& Annerstedt, 2002, s. 148). När barnen får göra aktiviteter som en dramatiserad rörelsesaga kan de 

gå in i en roll och på så sätt våga prova nya rörelser som de kanske annars inte hade vågat göra då 

det i det fall är deras rollkaraktär som ska göra rörelsen. Detta är en hjälp för pedagogen att kunna 

stödja de barn som inte normalt vågar prova nya saker men som i rörelseleken får en annan status. 

Vygotskij pratar om den proximala utvecklingszonen, där barnen tillsammans med en annan mer 

kunnig person kan gå utanför sin egen personliga utvecklingszon för att senare kunna utföra 

exempelvis den rörelsen själv. 

Att använda lek och gestaltning som form för undervisning gör att pedagogen kan stötta barnen, 

förklara och hjälpa dem framåt i sitt upptäckande. Barnen har lättare att koncentrera sig på inlevelsen 
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och vågar prova olika roller. Genom leken är barnen medskapande och delaktiga i den fortsatta 

handlingen (Lindqvist, 1996, s. 44).  

 

I det sociokulturella perspektivet finns olika begrepp som är centrala för detta perspektiv.  

Produktidéns karaktärskläder blir ett medierande redskap, ett centralt begrepp inom det 

sociokulturella perspektivet, där barnen genom användning av kläderna klär sig i en roll och kan då 

våga prova nya rörelser som ger nya erfarenheter. Medierande redskap är även enligt Säljö (2013)  

språket, verbalt och icke verbalt, eftersom vi genom språket kommunicerar ny kunskap som ger fler 

erfarenheter i det sociala sammanhanget. Genom dessa redskap förhåller sig pedagoger och barnen 

till, och samspelar med omvärlden i form av fysiska artefakter och språkliga kategorier. Kläderna till 

rörelsesagan blir ett sätt för barnen att förstå och för pedagogen att ge vidare en kunskap (2013, s. 

44). När barnet sedan tar till sig den nya kunskapen i form av en grovmotorisk rörelse har det 

approprierat den. Appropriering är även det ett centralt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet, hur en individ lär sig något i den sociala kontexten, då lärandet ses som situerat. 

 

Samtidigt skriver Lindqvist (1996) om att leken som verksamhet inte har någon stor plats inom 

förskolan, även om pedagoger gärna vill mena att den gör det. Leken framstår som viktig men något 

som barnen gör själva där pedagogen sällan går in och medverkar. Detta menar Lindqvist (1996) är 

nödvändigt för att kunna utveckla leken som pedagogik (1996, s. 49 & 58). 

Genom leken ökar barnet sin kunskap och uppfattning om verkligheten. Tillsammans med andra barn 

och vuxna kan barnen skapa en hanterlig värld där verkligheten ses från en ny förståelse (Lindqvist, 

1996, s. 81). Min produktidé möter behovet av att medvetet använda den lustfyllda leken tillsammans 

i arbetet med barnen då produkten är utformad som en dramatiserad sagolek tillsammans mellan 

pedagog och barn. Den stödjer även teorin om det sociala lärandet inom det sociokulturella 

perspektivet. 

 

Pedagogiskt drama är en metod som används i förskolan. Forskning visar att pedagogiskt drama ökar 

barnens gruppdeltagande och interaktion mellan varandra. Den sociala och emotionella utvecklingen 

gynnas när de gör problemlösning, turtagning, konflikthantering och övar på sin självbehärskning 

under övningarna. Pedagogiskt drama stärker gemenskapen genom att samtidigt integrera estetiska 

ämnen, motorik, literacitet och sociala kunskaper i undervisningen enligt Wright, Diener & Kemp, 

(2012). Deras forskning visar även att pedagogiskt drama stärker gruppsammanhållningen samt 

hjälper barnen få sociala kunskaper och känslan av grupptillhörighet (Wright, Diener & Kemp, 2012, 

s. 198). 

När barn får agera som en karaktär i berättelsen får de en känsla av att vara viktiga, delaktiga och 

medskapande. Fritt val av karaktärsroll ger barnen inflytande. Det skapar en känsla för hur rollen ska 

framträdas oavsett könsnormen. De agerar med hela kroppen, både kroppsligt och språkligt med 

entusiasm. Att barnen får undersöka olika rollkaraktärer och utmana normer lär dem om omvärlden 

och dess värden som finns i denna (Wright, Diener & Kemp, 2012, s. 202). 

Att göra varje barns karaktär viktig i det pedagogiska dramat gör att varje barn bidrar efter sin egen 

förmåga till aktiviteten och historien. Detta ökar barnens eget självförtroende och respekt för de andra 

i gruppen (Wright, Diener & Kemp, 2012, s. 203). Under denna typ av aktivitet kan barnen få syn på 

varandras styrkor, hjälpa varandra när svårigheter dyker upp. Pedagogiskt drama blandar barnens 

egen låtsaslek med karaktärer med den lärarledda aktiviteten där läraren agerar stöttande, genom 

scaffolding, när exempelvis en motorisk rörelse ska visas och sedan genomföras tillsammans 

(Wright, Diener & Kemp, 2012, s. 206). Min produktidé stödjer denna faktor då pedagogen som 

aktiv deltagare visar, hjälper och stöttar barnen i deras övande av de nya rörelserna. Genom att 

tillsammans utföra rörelser iklädda karaktärer blir rörelsesagan lustfylld och barnen får en känsla av 

att vara betydelsefulla och deras självförtroende höjs. 
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3.3 Konklusion Teoretisk bakgrund 

Forskning har börjat intressera sig för barns motoriska utveckling och vad denna påverkar. Den ser 

att flera saker påverkas av barns motoriska kunskaper, inte bara rörelseförmågan utan även barnens 

framtida skolgång och dess resultat. Detta eftersom hjärnan hos barn med sämre utvecklad motorik 

i skolåldern i så fall fortfarande är upptagen med den motoriska rörelsens genomförande och kan då 

inte fokusera på exempelvis läs- och skrivutvecklingen i skolan. Den sociala samvaron med vänner 

kan även påverkas eftersom människans kommunikation även består av fysiska rörelser, detta med 

resultat som uteslutande och mobbing.  

Teoretiska bakgrunden visar även vikten av hur många gånger en rörelse genomförs och hur viktigt 

det är att den genomförs på så korrekt sätt som möjligt. Detta gör att pedagogen behöver finnas med 

aktivt i aktiviteten för att hjälpa barnen utföra rörelserna. Miljön påverkar således möjligheten till 

motorisk utveckling, bra ytor, material och närvarande pedagoger främjar en god motorisk utveckling 

för barnen.   

 

Den teoretiska bakgrunden i detta avsnitt visar att lärande sker i ett socialt sammanhang. Tillsammans 

med andra sker en kunskapsutveckling, som Vygotskij kallar en proximal utvecklingszon, där ett 

barn tillsammans med andra kan utföra saker som ligger lite över deras egen kunskapsnivå som sedan 

kan utföras på egen hand. Leken är även kreativ och social, den skapar en förståelse för omvärlden, 

barnens egen kropp och rörelseförmåga. Genom att använda lek i aktiviteten för att utveckla barns 

motoriska kunskaper resulterar detta i att barnen medverkar aktivt med hela kroppen eftersom leken 

är ett grundläggande behov som gör aktiviteten lustfylld. I leken kan barnen våga göra mer än de 

annars skulle våga göra på egen hand.  

 

Produktidén, ”Tanten som kommit bort”, som framarbetats i detta examensarbete baseras på ett 

sociokulturellt perspektiv på lek och lärande. Barnen lär tillsammans med en pedagog och genomför 

och utvecklar olika grovmotoriska rörelser. Den lekinspirerande sagan hjälper barnen att använda sin 

fantasi och kreativitet under aktivitetens gång.  

Genom att använda min produkt ”Dramatiserad rörelsesaga” i förskolans verksamhet använder man 

det sociala perspektiv på lärande som Vygotskij talar om när barn lär sig tillsammans med andra. 

Produkten använder den kreativa leken som metod för att skapa en lustfylld aktivitet. Jag menar här 

att aktiviteten blir lustfylld genom att pedagogen medverkar aktivt i rörelseleken och gör alla rörelser 

tillsammans med barnen. Tillsammans skapas en sagobaserad rörelseglädje. 

Rörelserna i sagan genomförs tillsammans i grupp och flera gånger. Denna produkt blir ett 

hjälpmedel till pedagoger att arbeta med grovmotorisk utveckling tillsammans med barn i förskolan. 

För att kunna undersöka om denna idé skulle vara av intresse samt möjlig att använda inom förskolan 

behöver jag samla in data om detta. Nästa kapitel behandlar denna metod. 

 

 

4. Metod 

Metodvalet för datainsamling för detta arbete är intervju. Intervju som metod har fördelen att den är 

flexibel då du inom intervjun kan följa upp teman och utveckla dessa vidare. Känslouttryck, tonfall 

och pauser blir synliga till skillnad från exempelvis olika enkätundersökningar. Under intervjun kan 

samtalet fördjupas genom de följdfrågor som ställs (Bell & Waters, 2016, s. 189). Formen på 

intervjun har jag valt till en semistrukturerad intervju där jag låtit möjlighet för följdfrågor finnas. 

Denna typ av intervju ger även möjlighet till en viss frihet för min respondent att prata om det som 

är viktigt för denne enligt Bell & Waters (2016, s. 194). 

 

Jag har valt att intervjua två förskollärare från två olika förskolor. Förskolorna är olika både 

geografiskt och socioekonomiskt. Detta för att se om det fanns liknande tankar och svar på skilda 

typer av förskolor. Dels är det endast två intervjupersoner som genomförts p.g.a. kursens korta tid 



 

17 

 

men även p.g.a. tidpunkten som kursen låg vid som gjorde att den kolliderade med förskolors 

inskolningar. Men det är även p.g.a. det låga intresset och möjligheten för de tillfrågade 

förskollärarnas att delta i en intervju vid denna tidpunkt.  

 

Intervjun genomfördes som ett samtal på 1 timme där vi båda samtalade om motorik och lärande 

samt efteråt diskuterade min alla första produktidé där jag både frågade om råd och tips från 

förskolläraren. 

Intervjun spelades in med mobiltelefon för att senare transkriberas och avidentifieras i denna text. 

Efteråt har inspelningen raderats för att kunna hålla konfidentialitetskravet gällande. 

 

Genom att använda inspelning som tillägg till intervjun kunde jag senare lyssna flera gånger på 

materialet under transkriberingens gång.  

Inspelning som metod är även bra då det handlar om en typ av intervju som ska göra en 

innehållsanalys (Bell & Waters, 2016, s. 196). Detta tycker jag är en bra metod med positiva 

egenskaper då du kan gå tillbaka och analysera intervjun från flera synvinklar. Den negativa delen 

med att spela in är att intervjupersonens kroppsspråk inte visas om det är något som du skulle reagera 

på under intervjun. Även den aspekten av att tappa bort telefonen på något sätt eller att obehöriga 

använder din telefon är en risk då konfidentiellt material finns inom den. 

 

Dessa intervjuer gjordes för att få reda på respondenternas tankar och svar kring barns motoriska 

utveckling och behov inom förskolan samt skillnader och liknelser. Relaterat till detta 

examensarbetes produktidé ligger respondenternas svar som grund för en efterfrågan om vilken typ 

av material som fattas och behövs inom förskolan samt hur detta skulle kunna utformas. 

4.1 Forskningsetik 

När forskning och undersökningar görs ska dessa följa Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer.  

Detta för att säkerställa att forskningen innehåller relevant information samt skydda de medverkande 

individerna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Det finns fyra grundkrav som skyddar individens 

medverkan. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Inför de intervjuer jag har genomfört har jag informerat om projektets syfte samt 

ämnesinnehåll (informationskravet), sedan skickades en blankett om medgivande ut till de 

tillfrågade, se bilaga 7.1, där samtyckeskravet uppfylldes samt information om hur informationen 

skulle användas och avkodas till anonymitet.  De informerades om att det var en anonym intervju 

som de kunde avbryta när som helst, både innan, under och efter intervjun genomförts. 

Vetenskapsrådet har även ytterligare rekommendationer för forskningsetik som syftar till att de 

medverkande individerna kan få ta del av resultatet efter projektets slut (2002, s. 15). Detta är något 

jag kommer att följa då de båda intervjupersonerna var intresserade av hur resultatet kommer att visa 

sig samt forskningen kring grovmotorik och lärande. Detta skriver Vetenskapsrådet (2002) kan göra 

att de medverkande känner sig meningsfulla för denna forsknings slutresultat (2002, s. 15). 

Eftersom produktens målgrupp är i första hand pedagogen i förskolan, som ska använda materialet i 

sitt arbete med barnen, har ingen medgivandeblankett utformats för barnen. Pedagogerna 

informerades om att samma forskningsetiska regler gäller för intervjun och utvärderingen av hur 

produkten fungerade i praktiken för pedagogen, då de lämnade meddelanden om hur de upplevde 

aktiviteten.  

4.2 Didaktiska ställningstaganden 

Didaktik är en produktiv idé inom undervisningen och består av både planering och genomförande. 

För att kunna göra det behöver läraren kunskap i både undervisningsämnet och didaktikens principer 

(Bronäs & Runebou, 2016, s. 75).  
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Undervisningsämnet har två olika sidor, dels ämnets fakta, som kan bli till frågeställningar och 

utmaningar, dels ämnet som en faktor i relation till barnets växande erfarenheter (Bronäs & Runebou, 

2016, s. 77). 

När läraren bedriver undervisning tillsammans med barnen behöver denne kunna se vilka potential 

ämnet har och inneha förmågan att förverkliga dessa. Läraren behöver utveckla ämnets fakta till en 

erfarenhetsbaserad faktor, att ge ämnet en didaktisk form (Bronäs & Runebou, 2016, s. 78). 

Tillsammans med barnen ska läraren skapa en meningsfull, lustfylld, undervisning genom att stödja 

barnen och samtidigt utmana dem vidare i sin utveckling (Bronäs & Runebou, 2016, s. 80). 

Min produktidé stödjer det forskningen säger om lärarens ämneskunskaper i arbetet med 

barngruppen då den är utformad på så sätt att rörelserna kan varieras efter barngruppens behov och 

möjligheter.  

 

En modell, den didaktiska triangeln, står mellan läraren, barnen och ämnesområdet, eller ämnesfakta. 

Dessa tre variabler relaterar och påverkar varandra i en ständig process samt dess förhållanden till 

varandra. När läraren ser till ett ämne gör denne det med tanke på vilken relation barnen har till detta 

ämne. Triangeln påminner om att det alltid finns en tredje relation som ger relationen mellan de två 

andra en mening (Bronäs & Runebou, 2016, s. 84).  

Triangeln visar att barnen inte bara lär sig ett ämne genom att upptäcka det utan de gör det 

tillsammans med läraren, i detta fall, den tredje relationen (Bronäs & Runebou, 2016, s. 85).  

Tillsammans med eleverna skapar läraren en trygg atmosfär där motivation för ämnet skapas av 

läraren. Lärandet är i den didaktiska triangeln sociokulturell, kooperativ, där det inte är en bestämd 

metod som ska tillämpas utan vilken form undervisningen har, den inre idén (Bronäs & Runebou, 

2016, s. 87). 

 

Detta arbete har stött på olika val och ställningstaganden under tiden det har framskridit. 

Tidigt i arbetsgången stod det klart att målgruppen VEM står för pedagogen, som en aktiv 

medverkare i aktiviteten tillsammans med barnen. Denna produkt ska kräva att både barn och 

pedagoger arbetar tillsammans då kunskap i undervisningen sker tillsammans, som Bronäs & 

Runebou (2016) påpekar.  

Jag har valt att använda ett lustfyllt lärande där barn och pedagoger lär tillsammans i en dramatiserad 

rörelsesaga. Detta är didaktikens HUR eftersom det beskriver undervisningens utformning.  

I den estetiska undervisningsformen dramalek, skapar barnen en förståelse av sin omvärld, kunskaper 

de behöver för framtiden. De utvecklar den motoriska och kognitiva kunskapen samt sin fantasi 

(Bartie et al. 2016, s. 91). 

 

Utformningen av produktens klädmaterial ska vara sydda i Ökotex certifierad jersey. Denna 

certifiering, Ökotex, betyder att tyget inte innehåller några ämnen som är farliga för hud och hälsa. 

Denna certifiering delas in i fyra produktklasser där kontrollen och kraven ökar ju mer hudkontakt 

plagget har och ju mer känslig huden är för konsumentklassen. Exempelvis har barn och spädbarn 

de hårdaste kraven och dekorationsmaterial som dukar, gardiner o.s.v. minst krav på innehåll av 

skadliga ämnen (OEKO-TEX Standard-100, 2017-05-22). 

 

Detta arbete har tagit sin utgångspunkt i kunskap utifrån att kunskapen är processorienterad. Barnen 

lär sig tillsammans i en grupprocess med integrerade ämnesinnehåll (Sund, 2014 s. 52). Här kan vi 

se Vygotskij´s proximala utvecklingszon där barn-barn och barn-pedagog tillsammans agerar och 

övar, för att senare kunna göra samma saker självmant. Han menar vad som är möjligt att göra 

ytterligare när barnen arbetar tillsammans med andra barn eller pedagoger som har kommit lite längre 

i sin utveckling och i denna samverkan kan gå lite utanför sin egen zon för vidare utveckling och på 

så sätt senare kunna utföra detta ensamt. I denna zon tar barnen hjälp av en mer kunnig kamrat eller 

pedagog i lärandet (Gupta, 2009, s. 1048). 

Genom att se till gruppens styrkor där imitering av varandra gör att barnen lär sig de rätta rörelserna 

i aktiviteten kan dramatisering stödja barnen att våga göra mer i karaktär än som egen person då de 

får en känsla för att vara viktig för historien (Wright, Diener & Kemp, 2012, s.202). 
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Barn använder rörelse i sitt dagliga liv. Rörelse och motorik är viktigt både för den egna hälsan, men 

även den sociala aspekten är av vikt då sämre motorik kan resultera i risken för att utsättas för 

mobbing och diskriminering från gruppen (Piek, Hands & Licari, 2012, s. 410).  

Därför anser jag att didaktikens VAD står för utvecklandet av de grovmotoriska rörelserna. 

4.3 Intervjuer om grovmotorik i förskolan 

I en intervju under 1 timmes tid, med en förskollärare på en småbarnsavdelning (2016-11-07), visar 

det att det finns ett behov av mer material för arbete kring små barns grovmotorik. Vi satt i ett enskilt 

rum som inte används av förskolan under denna period. Enligt förskolläraren ser hon att små barn 

har behov av att röra sig och detta vid flera tillfällen på en och samma dag. Hon påpekar även att alla 

barnen har extra behov av rörelse för att både få utlopp av sin energi men även för att kunna ladda 

om för att klara av att ta in ny kunskap. Leken är ett element hon lägger stor vikt vid och poängterar 

att ett lustfyllt lärande tillsammans med barnen är det hon ser är mest givande. Hon menar att 

pedagogen behöver vara närvarande och agera tillsammans med barnen då detta ger en samhörighet 

och tillit till varandra. Barnen gör som vi gör vilket gör att små barn behöver mycket kroppsspråk 

och gester tillsammans med språket för att förstå. 

Hon berättar att förskolan hon arbetar på har tagit inspiration av Reggio Emilia, en pedagogik som 

härstammar från den Italienska staden Reggio Emilia i norra Italien. Pedagogiken pratar om att varje 

barn föds med hundra språk men hon kan tycka att samhället idag har glömt lite av det motoriska 

språket, rörelsen. För ca 10 år sedan arbetade man mer medvetet, enligt henne, med grovmotorik 

medan det nu är mycket mer fokus på teknik och IKT. Hon tycker det behövs mycket mer kunskap 

och arbete med motorik idag än vad det faktiskt görs. 

 

Nästa intervju jag gjorde (2016-11-17) var med en förskollärare på en storbarnsavdelning. Denna 

intervju pågick under 1 timmes tid i förskollärarens hem. Hon berättar att de nu arbetar mer med 

motoriken då de på fredagar går iväg till en gymnastikhall där de arbetar med grovmotoriska moment 

i en hinderbana. Hon berättar att hon märker att vissa barn inte ännu har utvecklat kunskapen att 

exempelvis krypa ordentligt och påpekar att mer material behövs för att arbeta med detta. Hon ser 

att barnen behöver mer motorisk övning. När förskollärare ser att barn har motoriska svårigheter 

upprättar de en handlingsplan som de sedan arbetar efter. 

Det barnen helst gör när de utövar grovmotorik inne är att springa i hallen, berättar hon. Hon påpekar 

att det inte finns tillräckligt utrymme inomhus så det är svårt att arbeta med detta inomhus. Utomhus 

har de ingen egen gård, så de går iväg till en park i närheten vid deras utevistelse. Hon säger att hon 

känner sig mest bekväm med att arbeta med just grovmotoriken och att det är svårare att hitta på 

aktiviteter med finmotoriken. 

Hon säger även att hon tycker att förskolan inte har tillräcklig tillgång till den forskning som sker 

och att detta skulle behövas.  

Denna pedagog önskar ett konkret material med olika tips på aktiviteter.  

Grovmotoriska moment som barnen tycker om att göra är att springa fort, på olika sätt. De tycker om 

att röra på sig. Mini-röris berättar hon är något hon har arbetat mycket med och känner det är uttjatat 

och tråkigt. De hade då arbetat med det regelbundet i 2-års tid. 

 

Båda pedagogerna är samstämmiga i att barnen behöver ett lustfyllt lärande och att det blir lustfyllt 

då pedagogen är aktivt medverkande i aktiviteten, tillsammans med barnen. Barn har stort 

rörelsebehov och det är något som båda pedagoger vill ha fler produkter inom för sitt arbete med 

barn i förskolan.  

Min produkt möter behovet av att pedagogen finns aktivt med i aktiviteten och samverkar med barnen 

samt att produkten kan varieras för att inte bli tråkig.  

Båda pedagogerna tycker att min tanke om produktidén är spännande och tänker sig att detta är en 

aktivitet som skulle kunna fungera med barnen. 

Vid tidpunkten för intervjuerna var inte produktprototypen färdig utan bara en muntlig idé, en tanke. 

Intervjuerna motsvarar de tankar och önskemål som jag själv har fått och observerat, i mitt arbete på 

förskolan under flera år. 
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4.4 Konklusion Metod 

Metoden för datainsamling i detta examensarbete är en semi-strukturerad intervju tillsammans med 

insamling av tidigare forskningsmaterial i form av artiklar via Uppsala Universitets bibliotekssida. 

Till detta har jag sökt efter tidigare produkter som finns att tillgå för förskolor genom Google´s 

söktjänst. Under insamlingens genomförande har de etiska ställningstagandena tillämpats under 

intervjuerna varvid respondenterna är informerade om dessa.  

Intervjuerna visar att pedagoger i förskolorna vill ha mer motoriska material till förskolan. De 

påpekar att barn har ett stort rörelsebehov som de utövar under hela dagen.  

 

Exempel på skillnader i intervjuerna som jag ser, handlar om att småbarnspedagogen tydligt talar om 

vikten av medverkande pedagoger i aktiviteter med barnen samt att kommunikation sker både med 

tal och kroppsspråk medan detta inte alls tas upp av storbarnspedagogen. Andra skillnader som syns 

handlar om motoriken, storbarnspedagogen berättar att deras förskola medvetet arbetar med 

grovmotorik en dag i veckan medan småbarnspedagogen talar om att de små barnen rör på sig 

mycket, flera gånger om dagen.  

Likheter i respondenternas svar handlar om barns rörelse, bristen på tillgång till forskning samt 

behovet av fler motoriska material behövs till förskolan. 

 

Metoden semistrukturerad intervju som insamlande av data visar sig vara bra med tanke på 

informationen från pedagogerna i förskolans tankar och efterfrågan inom ämnet grovmotorik, samt 

hjälpen vid produktprototypens form och utveckling. Nästa kapitel behandlar själva 

produktutvecklingens process med de flera olika steg som genomförs vid produktutveckling. 

 

 

 

5. Produktprocessen 

Den här produktprocessens genomförande följer en iterativ process, en process som består av flera 

steg som upprepas. Stegen består av Planera, Utforska, Skapa och Prototypa. Dessa steg benämns 

följande som Användaranalys, Idégenerering, Prototypdesign samt Produkten i relation till tidigare 

forskning.  

 

För att användarbehoven ska kunna säkerställas kräver processen att de olika stegen upprepas flera 

gånger. Genom att hela tiden gå tillbaka till orsaken till varför produktprototypen ska tillverkas kan 

du som tillverkare utveckla dig en gradvis förståelse av användarsituationen (Wikberg Nilsson, 

Ericson & Törlind, 2015, s. 30-31).  Processen kan många gånger upplevas som kaotisk, då de olika 

stegen upprepas flera gånger och utan speciell ordning. Detta har processen även i mitt fall gjort då 

jag om vartannat gjort dessa steg flera gånger.  

Produktprocessen har även varit processorienterad då funktionen av produkten ska vara 

lösningsfokuserad. Den ska lösa problemet med, i detta fall, för lite material för motorisk utveckling 

där pedagogen är aktiv medverkare i förskolan. Detta resulterar i att produktprototypens lösning gör 

den till en god användarupplevelse (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 31).  

5.1 Användaranalys 

Denna produktprocess började med att jag själv har sett ett behov av material för motorisk utveckling 

i förskolan. Efter att både sett och hört kommentarer om barn som behöver mer motorisk utveckling 

inom förskolan har jag funderat på hur ett sådant material skulle kunna se ut. Erfarenheter från 

förskolan har även gjort att jag har sett att pedagoger sällan gör verklighet i att utveckla dessa barns 

motorik medvetet och aktivt. I de tidigare gjorda intervjuerna med förskollärare, efterfrågas mer 
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motoriskt material att använda i förskolans aktiviteter. Detta ska vara enkelt att använda för 

pedagogen tillsammans med barnen (se kapitel 4.3). Tankar om vilken form av material som behövs 

för att pedagoger aktivt ska kunna arbeta med motoriken i förskolan gav mig flera idéer om hur dessa 

kunde utformas. Vem är produkten gjord för och ska användas av är en av de första stegen i 

produktprocessens steg. Eftersom problemet i grunden handlar om frånvarande pedagoger blir 

användaranalysen att användaren är pedagogen.  

5.2 Idégenerering 

 

Nästa steg i processen är att genomföra en omvärldsanalys för att se vad som redan finns för material 

att tillgå för förskolan. Denna visade att material som redan finns sällan kräver pedagogens aktiva 

medverkan för att kunna genomföras (se kapitel 2). Nästa steg i processen handlar om att skapa idéer 

som kan lösa mitt funna problem och behov. Redan innan kursen startade hade jag flera idéer om 

vilka produkttyper som skulle kunna göras för att lösa problemet. 

 

Utifrån information från genomförda intervjuer samt forskning och kurslitteratur finns ett tydligt 

behov av barns rörelse och mer arbetsmaterial för detta. Det efterfrågas material både för de 

pedagogerna som arbetar med de allra minsta barnen mellan 1-3år samt pedagoger som arbetar med 

de äldre barnen mellan 3-5år (se kapitel 4.3).  

Ett konkret material som är lätt att följa samt kan varieras, där pedagogen arbetar aktivt tillsammans 

med barnen. Det ska vara ett lustfyllt material, som köps endast en gång, för att sedan finnas kvar på 

förskolan. Hur ska ett sådant material se ut, för att på bästa sätt kunna möta de önskningar 

pedagogerna har, samt uppfylla den tidigare forskningens information om hur barn erövrar 

grovmotoriken, är frågor jag hade i tanken under denna del av processen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Bild 1 

 

Genom att använda metoden mindmapping i form av skisser och text har jag kunnat specificera flera 

olika idéer där funktionen om pedagogens medverkan har stått i fokus. Syftet med denna skiss var 

att få fram hur aktiv pedagogen kan vara i de olika aktiviteterna och om det fanns risk för inaktivitet 

hos pedagogen i någon av varianterna. 

Efter de önskemål och behov från pedagoger jag intervjuade bestämde jag mig för att Rörelsesagan 

med tillhörande karaktärskläder, nr4 på bild 1, var det jag skulle bygga vidare på. Målet med min 

produkt är att produkten ska vara lustfylld, där barn och pedagoger arbetar tillsammans. 

För att sedan se vilka produkter som redan finns tillgängliga på marknaden sökte jag efter produkter 

som liknade min egen produktidé. Jag fann att det fanns produkter för grovmotorik men inte någon 

som liknade min produktidé (se kapitel 2.3).  

5.3 Användaranalys 

 

Efter steget i kapitel 5.2 behöver jag se hur den tänkta designen fungerar utifrån min målgrupp, en 

aktivt medverkande pedagog. Vilka behov och funktioner stödjer den samt vilka uppfylls inte. Detta 
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görs genom att gå tillbaka till användaranalysens behov och funktion för produkten och titta på 

designen i relation till det ursprungliga problemet.  

 

De olika idévariationerna på mindmappen fungerar olika bra, med barn i olika åldrar. Detta eftersom 

barn i olika åldrar har olika typer av utveckling.  

Enligt Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015) ska målgruppens behov vara i centrum vid 

skapandet av en ny produkt. I mitt fall är det pedagogen i förskolan som ska använda den och deras 

behov står i centrum (2015, s. 23). 

I intervjuerna med förskollärarna efterfrågas enkelhet, en aktiv pedagog, tydlighet och det lustfyllda, 

både för barn och pedagoger. 

Den huvudsakliga svårigheten med denna typ av område, motorik, är enligt mig att få pedagogen till 

en aktiv deltagare, lika involverad som barnen i sagan, hela tiden produkten används. Risken som 

finns är att pedagogen blir passiv på sidan av medan barnen är de som gör rörelserna som pedagogen 

säger åt dem att göra.  

Produktidén som jag har valt utifrån mindmappen (Bild 1 s. 21), en dramatiserad rörelsesaga med 

karaktärskläder där pedagogen är en av karaktärerna, möter denna svårighet och bidrar till en aktiv 

pedagog i aktiviteten. Produktens behov stärks ytterligare av att intervjupersonerna har efterfrågat 

produkten flertalet gånger efter intervjuns genomförande. 

 

5.4 Produkten i relation till tidigare forskning 

Vidare i processen ska produkten sättas i relation till tidigare forskning för att se om den uppfyller 

det forskningen säger. 

Genom att tillföra denna produkt med grovmotoriska moment till förskolans material ökar det 

grovmotoriska värdet i förskolan genom att fler produkter finns tillgängliga för denna typ av 

utveckling. Detta eftersom tidigare forskning visar att materialet som finns att tillgå på förskolan 

visar vilken typ av kunskap som är viktig att ha och möjligheten att skapa sig denna (Osnes et al. 

2012, s. 12).  

 

Att använda produktens dramalek i arbete med barnen är positivt, då barnen tillsammans med 

pedagogerna i leken får ett lustfyllt lärande. Barnen använder hela sin kropp och lär sig vad denna 

kan göra, vilka möjligheter som finns i den omvärld de existerar i enligt Løkken (2008, s. 30).  

I leken är barnen här och nu, de agerar efter den kontext de medverkar i som gör att barnen 

tillsammans med kamrater och pedagoger skapar en gemensam förståelse för sin omvärld menar 

Lindqvist (1996, s. 81). 

När barnen således är med i rörelsesagan, som olika karaktärer, kan de gå utanför sin egen proximala 

utvecklingszon i samspelet med de andra barnen samt pedagogen. Detta hjälper barnen komma 

vidare i sin utveckling, bl.a. motoriskt och socialt. 

 

Vidare visar forskningen vikten av väl planerade miljöer både inomhus och utomhus samt barnens 

tillgång till både fri lek och lärarledd aktivitet ökar barnens motoriska utveckling. Användningen av 

denna produkt som en lärarledd aktivitet med barnen tillför pedagogerna att ytterligare skapa 

möjligheter för att stödja barns motoriska utveckling, både inomhus som utomhus (Venetsanou & 

Kambas, 2010, s. 323). 

Forskning visar att när barn får bättre grovmotorik påverkas även den kognitiva utvecklingen inom 

läs- och skrivutvecklingen samt självreglering hos barnen. Detta genom att kunskapen om hur de rör 

på sin kropp och själv kan styra denna gör att de senare kan möta kraven från skolan. Skolan har flera 

olika krav på barnen som de ska kunna klara av samtidigt. Kan förskolan bidra med att stärka barnens 

grovmotorik behöver inte barnen fokusera så mycket på just denna i skolan och upplever mindre 

frustration och sociala svårigheter. Min produktprototyp kan användas i just detta utvecklingssyfte 

genom att den ökar barnens grovmotoriska kunskaper som sedan bidrar till att underlätta den fortsatta 

utvecklingen i skolan (Cameron et al. 2016, s. 94). 
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Ernest et al. (2014) diskuterar i sin artikel hur dagens tekniska utveckling kan ses som negativ i 

relation till barnens motoriska utveckling och hälsa. Genom att använda min produktprototyp 

motverkar barnens allt mer stillasittande livsstil genom att tillföra motorik och rörelse i barnens 

vardag (2014, s. 183). 

5.5 Prototypdesign 

När produktidén har genomgått flera steg av användaranalys samt satts i relation till tidigare 

forskning påbörjas processen med att arbeta fram en produktprototyp. 

 

Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015) beskriver designprocessen för en produkt som komplex 

med flera problem då varje val och beslut leder till olika resultat (Wikberg Nilsson, Ericson & 

Törlind, 2015, s. 13). 

De beskriver en process som bygger på förståelse för designen och de som ska använda produkten. 

Att först skapa ett beslut om vilken strategi som fungerar bäst för uppdraget du ska genomföra är 

viktigt (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 13). 

I detta första skede har jag nu valt variant nr. 4 på Bild 1, s. 21, en Rörelsesaga som är lekinspirerad 

och har karaktärskläder. Dessa karaktärskläder inkluderar pedagogen som en av karaktärerna. 

Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015) menar att det är viktigare att skapa färre produkter som 

är väl genomtänkta och utförda än flera halvbra eller dåliga, detta ger även ett tankesätt om hållbar 

utveckling som resulterade i att jag valde just varianten rörelsesaga (2015, s. 13). 

Det finns, enligt Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015), fortsättningsvis i huvudsak två olika 

strategier för den fortsatta processen, inkrementell, som menas en förändring av en redan befintlig 

produkt, eller radikal, en omfattande förändring av redan befintlig produkt eller helt nyskapad 

produkt (2015, s. 17-18).  

 

Här är jag själv kluven om vart min produkt ligger. Dels är den inkrementell, då sagor och rörelser 

redan finns, medan kombinationen mellan saga, rörelse och kläder inte finns att hitta. Närmast skulle 

vara dramatisering, men då har rörelserna och agerandet fokus på själva historien och inte på rörelsen 

i sig själv. Vidare pratar även Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015) om att en produktprocess 

består av flera steg, dessa behöver inte alltid följa efter varandra utan kan både hoppas över och 

återkomma.  

Samtidigt slutar inte denna process förrän produkten levereras. Här menar de att man ska vara 

fokuserad på att söka flera olika möjligheter till lösningar och inte bara stanna vid den första du 

kommer på. Tillslut behöver jag dock komma på vilken av dessa lösningar som funkar bäst för det 

uppdrag jag har fått (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 31). Detta blev i mitt fall variant 

nr. 4 på Bild 1, s. 21. 

 

Processen fortsätter med att försöka definiera vilka funktioner och behov produkten ska tillgodose. 

De önskemål och krav som nämndes under intervjuerna, var ett enkelt material som är lätt att 

använda, som går att variera för att inte bli uttråkande. Ett material som kräver pedagogens 

medverkan tillsammans med barnen och är lustfyllt. 

Uppfyller produkten både syftet och behoven som jag både sett och fått höra under intervjuerna? 

Genom att analysera dessa från flera vinklar kommer jag närmre den slutliga lösningen. Att då ta 

hjälp av olika frågeställningar hjälper definitionen av lösningen på uppdraget och inte produkten i 

sig (Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 70).  

 

Frågor som jag ställde mig var; Vilka möjligheter och begränsningar finns i de olika alternativen och 

vilka lösningar fungerar bäst, när och var? På vilka fler sätt kan deras önskningar uppfyllas?  

Hur ska produkten se ut för att bäst kunna möta deras önskningar? Även här valde jag att hålla mig 

till metoden mindmap för variant nr. 4, en rörelsesaga (se Bild 2 s. 24).  
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Vilka karaktärer ska finnas med i sagan? Jag valde bort hund och katt eftersom erfarenheten säger 

att det brukar bli bråk om dessa karaktärer då flera vill vara just dessa djur. Risken kvarstår ändå att 

detta sker med de utvalda karaktärerna.  

Jag valde djuren nyckelpiga, fågel, larv, delfin, trollslända och ekorre (se Bild 3 s. 24).  

Skissen och antecknandet har varit till stor hjälp under detta arbete. Genom ständig tillgång till papper 

och penna har jag kunnat skissa de olika idéerna snabbt då de uppkommit. Flertalet designskisser på 

karaktärerna har framkommit och nerkladdats under processens gång, flera har kasserats. Hur ska 

designen på djuret se ut för att fungera att göra grovmotoriska rörelser med? Dessa har jag utvärderat 

flera gånger och byggt vidare på, alternativt låtit vara och kasserats (Wikberg Nilsson, Ericson & 

Törlind, 2015, s. 78). 

 

Bild 2   Bild 3 

 

Själva produkten, dess material, frakt, hållbarhet och eventuell destruering och återvinning, är viktiga 

dimensioner att tänka på enligt Wikberg Nilsson, Ericson & Törlind (2015, s. 27). 

Här har jag valt att använda mig av bl.a. Öko-tex certifierad bomullsjersey till kläderna och 

rörelsekorten, bland annat för att minska mängd farliga kemikalier och ämnen i produkten med tanke 

på hälsa och natur (OEKO-TEX Standard-100, 2017-05-22). Sagokorten med instruktioner tänker 

jag mig tillverkas i miljövänligt papper, gärna återvunnet, men denna produkt är fortfarande bara en 

prototyp och kan komma att ändras ur materialsynpunkt. 

Tillslut har jag kommit till att göra en prototyp, en fysisk modell som utforskar mitt koncept. Den 

görs i olika material så att det går att skapa sig en förståelse för lösningens funktion (Wikberg 

Nilsson, Ericson & Törlind, 2015, s. 157). Jag har både använt mig utav att göra den i mönsterform 

på utklippt papper för att få fram en prototyp och sedan även tillverkat karaktären ”Nyckelpiga” i 

tyget bomullsjersey (se Bild 4, 5 & 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Bild 4      Bild 5 

     

            Bild 6 
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Produktens valda prototyp med rörelsesaga består av 7st sagokort plus framsida och instruktionssida 

(se bilaga 8.4). 

Sagan börjar med att tanten har gått vilse i en stor magisk skog. Där möter hon olika djur 

(karaktärerna) som sedan hjälper henne ut ur skogen. Under sagans gång händer olika saker i skogen 

som måste lösas med hjälp av motoriska rörelser tillsammans med de olika djuren.  

Det finns 6st karaktärer till barnen i form av olika djur (se bilaga 8.5) samt en för pedagogen.  

Tipsen för vilka olika djur som tanten skulle möta på sig väg genom skogen i sagan fick jag av de 

barn på arbetet som jag själv provade sagans idé med i tidigt skede under processens gång. Det blev 

en testomgång för att se hur sagans utformning fungerade och vilka svårigheter jag som pedagog 

skulle kunna mötas av. 

 

Karaktärernas kläder är alla i form av en väst som knäpps fram på magen med kardborre, där ryggen 

är utformad efter vilket karaktärsdjur det är. De ska vara så lätta och tunna som möjligt för att undvika 

att dessa stör barnens rörelseförmåga. Knäppningen på västens mage fungerar som flik, eller lucka, 

där en cirkel med bild på en rörelse fästs under fliken, med kardborre. Dessa rörelsecirklar kan bytas 

från gång till gång för att få nya händelser varje gång man gör sagan med barnen. Detta för att kunna 

variera sagan samt välja de rörelser som passar barngruppens sammansättning och ålder.  

För att veta vilket djur som ska titta på sin mage finns det enkla symboler på utsidan av fliken. Varför 

jag har valt symboler och bilder är för att barnen inte ska behöva kunna läsa utan enkelt kan se vem 

som ska titta och vilken rörelse som ska göras med hjälp av den logografiska läskunskapen (se Bild 

4 & 5 s. 24). 

 

Produktens genomförs genom att pedagogen först bestämmer sig för vilka motoriska moment som 

ska användas under aktivitetens gång. Dessa rörelsecirklar fästs under fliken på de olika djurens 

mage. Därefter samlar pedagogen ihop barngruppen och barnen får sina karaktärskläder.  

Pedagogen börjar läsa sagan och agerar tillsammans med barnen. Korten är små till sin storlek så att 

pedagogen kan hålla dessa i handen under aktivitetens gång. Förslagsvis rör sig gruppen i en stor 

cirkel så att alla kan se och höra pedagogen.  

När det uppkommer ett hinder i berättelsen och pedagogen tillsammans med barnen ska genomföra 

rörelserna är det viktigt att pedagogen själv visar hur rörelsen ska göras, tillsammans med barnen. 

Vid detta tillfälle kan det exempelvis hända att något barn inte vill genomföra rörelsen, eller att något 

barn gör rörelsen fel. Här är det i så fall bra att pedagogen hjälper barnen fysiskt genom att hjälpa 

barnen till rätt position.  

Berättelsens hinder har en lösning och lösningen är en motorisk rörelse, tillsammans, vilket gör att 

pedagogen lugnt kan hjälpa det eller de barn som behöver hjälp. Barnen kan även hjälpa varandra i 

denna situation. Berättelsen fortsätter med regelbundna hinder som barn och pedagog tillsammans 

måste övervinna för att tillslut kunna hjälpa tanten ut ur skogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det viktiga är att behålla den lustfyllda känslan under aktivitetens gång. Rörelserna görs flera gånger 

utan att pedagogen påpekar de eventuella felen för barnet. Ge barnen istället en stödjande hjälp i rätt 

riktning.  

Det lustfyllda med denna produkt, aktivitet, är den glädje, tillit och framförallt den sociala gemenskap 

som uppkommer när pedagogen själv klär sig i sina karaktärskläder, bjuder på sig själv, och leker sig 

igenom sagan tillsammans med barnen. En pedagog som visar att denne vill medverka i en aktivitet 

 
Åla utan hjälp  

Åla med hjälp av 

pedagog  
Rörelsen utförs tillslut 

korrekt själv 
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tillsammans med barnen, en aktiv, närvarande pedagog, gör att barnen känner glädje, lust, till 

aktiviteten.  

 

Önskemålen från intervjuerna var att produkten ska vara lätt att använda och genomföra, med enkla 

tydliga instruktioner där pedagogen är närvarande. Den valda utformningen av rörelsesagan kräver 

att pedagogen medverkar hela tiden och leder barnen genom sagans gång. Det kräver även att 

pedagogen själv går in i rollen som sin karaktär vilket i sin tur gör produkten mer lustfylld för både 

pedagogen och barnen vid genomförandet. Genom att jag valt att utforma karaktärernas kläder som 

västar och använda stängning i form av kardborrband kan barnen enklare sätta på sig kläderna själva 

eller med hjälp av andra barn eller pedagogen. Detta gör att barnens självkänsla ökar då de kan klara 

detta på egen hand. 

 

Tanken är att själva produkten i framtiden ska kunna säljas genom familjeföretaget och även kunna 

utökas till flera varianter samt gärna kunna kombineras efter önskemål eller beställningar.  

Däremot är denna produkt ännu bara en produktprototyp eftersom jag inte tagit kontakt med 

exempelvis företag som skulle kunna trycka upp just rörelsesagan åt mig på grund av kursens 

tidsbegränsning som arbetet är baserat på. 

5.6 Utvärdering av produktprototypen 

Produkten är en rörelsesaga med tillhörande karaktärskläder. Under sagans gång uppkommer olika 

problem som karaktärskläderna har lösningen till. Problem som jag brottades med var, hur visas 

vems tur är det att visa rörelsen som ska göras? Genom att sätta symboler på magen och i berättelsen 

fann jag en lösning på det problemet.  

 

Produkten testades i ett tidigt skede av produktprocessen. Jag själv provade den då med 14st barn i 

åldern 3-6år under vår samling. Jag berättade för barnen att vi tillsammans skulle testa en ny form 

av rörelsesaga som jag aldrig hade provat förut och se hur den fungerade. Dessa barn var vid denna 

tidpunkt nya för mig då jag precis hade påbörjat en ny tjänst, på en ny förskola, i ny kommun. Syftet 

med denna prövning var att se vilka problem jag själv ställdes för när vi genomförde sagan. Hur 

behövde jag senare ändra sagans utformning, för att jag som pedagog, skulle möta så få problem och 

stopp som möjligt i aktiviteten?  

I och med att användaren av produkten är fokuserad till pedagogen som ett material som pedagogen 

kan använda i en aktivitet med barngruppen fokuserade jag på vad jag själv upplevde och kände och 

inte på barnens upplevelse. 

Sagan i sig fungerade bra som text och information, barnen var nyfikna och väntade på vad som näst 

skulle hända i sagan och vilka problem i sagan de skulle få möta.  

Dock kunde jag inte testa produkten fullt ut då jag inte hade de tillhörande karaktärskläderna vid 

tillfället samtidigt som den fortfarande bara är en prototyp och inget slutgiltigt resultat finns.  

 

Rörelsesagan kan inte användas utan dess tillhörande karaktärskläder då pedagogen istället får 

förklara muntligt och kroppsligt hur kläderna ser ut och vad som ska göras, vilket gjorde barnen 

förvirrade i mitt första fall och jag tvingades hoppa över viss del av texten i sagan. 

Jag märkte att utrymme är av största vikt när produkten ska användas, då 14st barn i samma rum blev 

trångt. Detta även med tanke på att rörelsen ska göras så korrekt som möjligt för att kunna öva på 

den flera gången. Därför valde jag sedan att aktiviteten som mest ska utföras med 6st barn plus 

pedagogen. 

Vikten av att jag även visade rörelsen för barnen med min kropp var tydlig, då det annars skapade 

oreda och kaos under rörelsens genomförande. Pedagogen måste vara medverkande under hela 

aktivitetens gång för att kunna genomföra min produktidé. Detta möter de fynd jag har gjort i den 

tidigare forskningen i kapitel 2.2 samt de önskemål jag mötte under intervjuerna i kapitel 4.3. 

Efter att vi provat sagan tillsammans hade vi en samling där barnen fick berätta vad de tyckte. Syftet 

med samlingen var att avrunda aktiviteten som vi precis hade gjort. De fick även hjälpa mig med att 

ge förslag på vilken typ av djur som tanten mötte där i skogen vilket jag skrev ner och tog med mig 
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till den fortsatta processen. Inget barn finns med varken nämnt i kön eller namn på papper eller 

dokument, jag skrev endast ner de djur som barnen gav tips på. 

 

Efter att en del av den fysiska produktens prototyp (1st karaktär och rörelsesagan) har blivit färdig 

har jag låtit en förskollärare på en storbarnsavdelning att prova produkten för att se hur hon upplevde 

att genomföra aktiviteten då det är pedagogen som ska använda denna produkt i arbetet med barnen.  

Hon berättar via meddelandekontakt, 2017-05-22, att hon tycker att det är en jättekul produktidé. 

Framförallt menar hon att när barnet fick på sig kostymen där uppdraget finns på magen såg hon hur 

nyfikenheten väcktes hos barnen som genast tyckte det var spännande att få göra aktiviteten.  

Att kostymen var utformad som en väst och lätt för barnen att ta på själva tyckte hon var viktigt då 

hon menar att barn idag gärna vill känna sig självständiga. Sagans struktur och upplägg tyckte hon 

var bra med en röd tråd. Det hon undrade över var valet av vissa ord i sagan som hon ansåg kunde 

vara lite svåra att förstå för barnen, som t.ex. ”vinden susar” och ”gått flera timmar”.  

Hon frågade om det var något jag gjort medvetet. Vilket är ett medvetet val, då det är 

språkutvecklande att använda svårare ord med barnen. 

Hon berättade även att hon tror att detta är ett kul arbetssätt för barnen genom att de får höra en saga 

samtidigt som de själva medverkar och får påverka det som händer i den. Diskussionerna efteråt 

mellan barnen hörde hon handlade mycket om just vilken bild de hade på sin mage och rörelserna. 

En annan fråga som kom upp var vilken ålder jag hade tänkt denna produkt skulle vara till då den 

fungerade bra för hennes storbarn på 3-6år men undrade om jag hade tänkt att den skulle användas 

även för de mindre åldrarna och hur den i så fall skulle se ut. Tanken från min sida är att den även 

fungerar med de mindre barnen genom att man själv väljer de rörelser som passar för åldern.  

Behovet och intresset av en sådan produkt är stor tror hon. Den behandlar dessutom flera av 

läroplanens mål och områden såsom språk, motorik, samarbete, koncentration, lyhördhet o.s.v. 

Den kändes som en ny produkt då hon påpekar att händelsens rörelse är förflyttad till karaktärens 

mage samt att barnen får leva in sig mer i en karaktär när de får västen på sig.  

 

Jag frågade även en småbarnspedagog om hon ville prova min produkt. Hon fick materialet och lång 

tid gick utan att jag hörde hur det hade gått. Jag hörde av mig för att se om hon hade hunnit prova 

produkten. Hon berättade att hon hade haft många inskolningar och hunnit prova produkten en gång. 

Den gången sa hon gick inte bra då det var med fel barngrupp. Hon ville prova ytterligare en gång 

med en annan barngrupp och med en kollega till. Hur det har gått har jag inte fått veta. 

 

Syftet med denna produkt var att skapa ett hjälpmedel som tillför ett medvetet arbete med 

grovmotorik i förskolan. Målet var att produkten ska ge en lustfylld upplevelse där både barn och 

pedagoger arbetar tillsammans med grovmotoriken.  

 

 

 

6. Diskussion 

Syftet med detta arbete var att skapa en produkt som pedagogen i förskolan kan använda tillsammans 

med barnen. En produkt där pedagogen finns med som en aktiv deltagare tillsammans med barnen. 

Produkten skulle hjälpa pedagogen att tillsammans med barnen öva på de grovmotoriska rörelserna 

på ett lustfyllt sätt.  

 

Processen har varit långdragen och slitsam trots att det mesta har fungerat bra. Dels har tiden inte 

alltid räckt till då familjen har krävt sin uppmärksamhet med sjukdomar samtidigt som att kurstiden 

har haft sin begränsning. Dock har projektet alltid funnits i bakhuvudet och varje liten ny idé har 

skissats eller skrivits ner antingen på papper eller med tekniska hjälpmedel. 

Under denna produkts skapande har jag själv fått fram hur många olika lösningar ett problem eller 

behov kan ha beroende på vilka olika preferenser i produkten som eftersöks. 
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Tidigt i processen hade jag en första idé som sedan utmanades av flera andra idéer. Denna process 

har varit rolig och intressant då den tidigare forskningen jag funnit har varit mycket intressant. Här 

fick jag själv stöd i mitt eget tankesätt och reaktion i mitt dagliga liv när jag själv möter svårigheter 

och måste hitta lösningar för dessa. Det är inte alltid den första eller den enda lösningen som fungerar, 

det kan finnas flera. 

En kritisk granskning av min egen produktprocess är att användning av en iterativt upprepande 

process är bra för att alltid hålla produktens behov i fokus. Vilka problem som ska lösas. Det jag 

skulle kunna göra annorlunda i min produktutvecklingsprocess är att låta produkten prövas flera 

gånger för att på så sätt skapa ytterligare möjligheter till produktutveckling för att säkerställa 

problemlösningen på bästa sätt. Vidare skulle jag även kunnat fokusera ytterligare på de 

grovmotoriska rörelserna i intervjuerna genom att fråga om vilken typ av motoriska rörelser 

förskollärarna arbetar med, mera precist. Detta eftersom forskning visar hur viktig en korrekt utförd 

rörelse är samt vilka rörelser som utförs. 

 

Det har inte varit helt lätt att finna den relevanta forskningen som har behövts då jag i detta projekt 

har velat ta en mer allmän syn på motorik och vad denna påverkar i människans utveckling. Mycket 

forskning handlar om motorisk utveckling i relation till olika funktionshinder vilket jag känner 

kanske skulle kunna tillföra ännu mer material och kunskap inom motorik. Däremot valde jag bort 

denna ingång då jag själv ser inkluderande på barns aktiviteter och utveckling. Jag ser till individen 

och dess utveckling och möjligheter samt fokuserade på det sociala samspelet i gruppen. 

 

Den tidigare forskningen visar hur viktig människans motoriska utveckling är för den framtida 

levnaden, inte bara för att kunna gå, springa och hoppa. Jag fann att en god grovmotorisk utveckling 

påverkar de kognitiva funktionerna, även om forskningen ännu inte kan svara på just hur detta sker. 

Den visar att ju bättre motorik du får i yngre år desto lättare får du när du ska lära dig andra färdigheter 

i skolan. Hjärnan är ett komplext organ som styr vad kroppen kan och gör. Forskningen nämner även 

att det finns risker för utstötning och mobbing om barnen har sämre utvecklad motorik då detta kan 

ses bryta mot normen i gruppen. 

Det är nog en sak vi inte tänker på lika mycket när vi ska förbereda barnen inför skolan. Oftast tänker 

vi på att barnen ska kunna skriva och räkna men vi tänker mindre på den grovmotoriska färdigheten. 

Här kan min produkt fylla sin funktion genom att fokus ligger på den grovmotoriska utvecklingen i 

det sociala sammanhanget.  

 

Intervjuerna jag gjorde visade att det finns ett behov av mer material för grovmotoriken i förskolan. 

De produkter som finns är inte tillräckliga. Mer information från forskningen vill pedagogerna även 

ha tillgång till samtidigt som det är svårt för dem att veta var den finns.  

Min produkt kan ge förskolan och dess pedagoger ytterligare ett verktyg för att kunna arbeta med 

grovmotorik på ett lustfyllt sätt tillsammans med barnen både inomhus och utomhus.  

Vidare har jag fått syn på att pedagoger i förskolan tycker att de arbetar mycket med grovmotorik 

men de nämner endast rörelserna springa och krypa samt att barnen får öva på grovmotoriken 

utomhus, mkt p.g.a. platsbrist. En fråga som då uppstår hos mig är varför? Varför skulle man inte 

kunna öva på grovmotoriken inomhus? Kan det bero på att det just saknas material som gör det 

möjligt att arbeta med det inomhus? 

 

I omvärldsanalysen fann jag inte många produkter med grovmotoriska moment där pedagogen 

medvetet finns med i aktiviteten. Jag valde att inte ta med produkter såsom sandleksaker, hopprep, 

bollar o.s.v. då det är produkter barnen använder mycket själva utan att rätt rörelse övas eller 

produkten används på det tilltänkta sättet.  

Även ”Röris” och ”Mini-röris” har jag varit i kontakt med på mitt tidigare arbete. Denna produkt 

stimulerar till rörelse i allmänhet med mer dansinriktad rörelse. Denna typ av produkt har även jag 

upplevt blivit uttjatad både bland de barn och de pedagoger som arbetade med den samt att även 

intervjun med förskolläraren på storbarn nämnde detta problem. 

Frågan jag ställer mig är om det egentligen finns någon produkt som aldrig tappar sitt intresse? Jag 

tror inte det. Eftersom vi arbetar i ett levande yrke med levande människor där gruppen ständigt 

förändras kan produkter tappa sitt intresse för den ena för att senare upptäckas av någon annan senare. 



 

29 

 

Frågan är hur vi själva ställer oss till de produkter som finns att tillgå i förskolan och viljan att 

använda dessa. 

 

Forskningen visar att barns lek och lustfyllda lärande är viktigt för deras utveckling. Min produkts 

användning av dramalek kan uppfylla denna del i aktiviteter med barnen. Jag har själv sett hur mycket 

positivitet det ger för barnen genom att man själv som pedagog finns med i aktiviteten aktivt på ett 

lika lustfyllt och ärligt sätt när jag arbetar med barnen i förskolan. Oftast behöver pedagogen inte 

fråga barnen vad de tycker efteråt utan det syns i deras lyckliga ögon under aktivitetens gång. För 

vem vill lära sig något som är tråkigt att göra? 

 

Val av karaktärer är något som finns i bakhuvudet. Vad händer den dagen en manlig pedagog ska 

iklä sig rollen ”vilsen Tant”? Jag hävdar att det ger ett ypperligt tillfälle att prata med barnen om 

genus och vem som säger att vissa kläder bara är till för ett visst kön eller inte. Idag lever vi i ett 

mångkulturellt samhälle med flertalet olika könsidentiteter och den gamla normen försvinner och 

förändras allt mer. 

 

Jag hade önskat få veta hur produkten fungerar med de små barnen i förskolan på 1-3år. Detta är 

något som jag känner saknas i det här examensarbetet. Kanske hade produkten ändrats i utseende 

och form beroende på utvärderingen från småbarnspedagogen. Däremot kan jag ana att denna 

produkt behöver vidareutvecklas för att mer passa de små barnen. Den kan behöva kortas av, trots 

att den valmöjligheten redan finns på sätt och vis.  

Eftersom jag inte vet just vad som inte gick bra den gången hon provade produkten kan jag bara 

spekulera kring detta. Detta är i alla fall något jag planerar att utforska vidare i på egen hand med 

mina nya kollegor för att sedan göra verklighet av den. 

 

Utifrån den forskning jag har fått fram och de intervjuer jag har gjort känner jag att jag är nöjd med 

det resultat på produkt som jag har genomfört. Pedagogerna som jag intervjuade har kontaktat mig 

efteråt för att höra om produkten är färdig då de har ett intresse av att använda den i sin verksamhet. 

Min förhoppning är att jag efter att detta examensarbete är färdigt kunna vidareutveckla min 

produktidé till en färdig produkt. 

Slutsatsen jag kan göra är att min produktidé fungerar tillfredställande för det syfte jag haft från 

början och att den har stöd från forskningen i sin utformning och användning. 
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8. Bilagor 

8.1 Deltagande i studie om barns grovmotorik i förskolan. 
Jag heter Sarah Holmberg Grisell och går sista terminen på förskollärarprogrammet vid 

Uppsala Universitet. Just nu läser jag kursen ”Självständigt arbete för 

förskollärarprogrammet, 15hp” där vi genomför en egen studie.  

Mitt arbete kommer att resultera i en fysisk produkt som kommer att utvecklas utifrån 

datainsamling till denna studie.  

 

Denna studie görs med syfte om att se hur arbetet med barns grovmotoriska utveckling kan 

se ut samt undersöka om detta kan ske på ett lustfyllt sätt tillsammans med pedagogerna. 

 

Studien genomförs genom att jag intervjuar 2st förskollärare, en från småbarn och en från 

syskonbarn. Intervjun kommer att spelas in med ljud för att senare kunna analyseras i 

efterhand. Datainsamlingen är endast till för denna studie inom ramen för forskningsetik 

och kommer inte att delas vidare.   

 

Medverkan till intervjun är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter intervjun är 

genomförd. Ingen ekonomisk ersättning ges för medverkan i denna studie. 

Det är anonymt att medverka och inga uppgifter kommer att sparas så att identifikation kan 

göras i efterhand. 

 

 

Tack för din medverkan! 

Sarah Holmberg Grisell 

”kontaktnummer” 

”mail” 

 

 

 

 

 

Härmed godkänner jag att jag vill medverka i studien om ”Barns grovmotorik i förskolan”: 

 

 

Namn:          

 

 

Telefonnummer:      

 

 

Ort och datum:       

 

 

Underskrift:       
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8.2 Intervju grovmotorik (småbarn) 2016-11-07 

 
1. Vad är grovmotorik för dig? 
2. När du arbetar, tänker du på barnens motorik? Både fin och grovmotorik. 
3. Vet du vad läroplanen säger om motorik och lärande? 
4. Om ni har barn där ni ser svårigheter inom finmotorik, hur bemöter ni det? 
5. Om ni har barn där ni ser svårigheter inom grovmotorik, hur bemöter ni det? 
6. Vad gör barnen mest när de övar grovmotorik inne? 
7. Vad gör barnen mest när de övar grovmotorik ute? 
8. Forskning visar att barns grovmotorik och lärande hänger ihop. Känner du att pedagoger i 

förskolan har kunskap inom detta ämne eller behöver ni får mer info om detta och isf 
kontinuerligt? 

9. Följdfråga – Nu när det är mkt prat om IKT, blir det ännu mindre grovmotorik i förskolan 
då? 

10. Vilken typ av motorik (fin- eller grovmotorik) känner du dig mest bekväm att arbeta med 
och varför? 

11. Om ni skulle ha ett material som arbetar med grovmotorik, skulle ni ha användning av 
detta i verksamheten? 

12. Hur skulle ett material för grovmotorik kunna se ut, har du några förslag/önskemål? 
13. Vad är barnen främst intresserade av (enligt dig) inom grovmotoriken? Vad anser du de 

tycker är roligast? 
 

 Samtal om min produktidé. 
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8.3 Intervju grovmotorik (storbarn) 2016-11-17 

 
1. Vad är grovmotorik för dig? 
2. När du arbetar, tänker du på barnens motorik? Både fin och grovmotorik. 
3. Vet du vad läroplanen säger om motorik och lärande? 
4. Om ni har barn där ni ser svårigheter inom finmotorik, hur bemöter ni det? 
5. Om ni har barn där ni ser svårigheter inom grovmotorik, hur bemöter ni det? 
6. Vad gör barnen mest när de övar grovmotorik inne? 
7. Vad gör barnen mest när de övar grovmotorik ute? 
8. Forskning visar att barns grovmotorik och lärande hänger ihop. Känner du att pedagoger i 

förskolan har kunskap inom detta ämne eller behöver ni får mer info om detta och isf 
kontinuerligt? 

9. Följdfråga – Nu när det är mkt prat om IKT, blir det ännu mindre grovmotorik i förskolan 
då? 

10. Vilken typ av motorik (fin- eller grovmotorik) känner du dig mest bekväm att arbeta med 
och varför? 

11. Om ni skulle ha ett material som arbetar med grovmotorik, skulle ni ha användning av 
detta i verksamheten? 

12. Hur skulle ett material för grovmotorik kunna se ut, har du några förslag/önskemål? 
13. Vad är barnen främst intresserade av (enligt dig) inom grovmotoriken? Vad anser du de 

tycker är roligast? 
 

 Samtal om min produktidé. 
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8.4 Produkt – Rörelsesaga: Tanten som kommit bort. 

 

 

 
 

 

 

Instruktioner (max 6st barn + 1 pedagog, tid: ca 15min) 

 

Denna rörelsesaga genomförs barn och pedagoger tillsammans. 

Sagans berättelse består av 7st händelsedelar. Dessa kan väljas att göras som 

en helhet eller kortas av genom att ta bort några efter antal barn som 

medverkar. Viktigt är att de karaktärer som används stämmer överens med 

sagokortens karaktärer (bilden på magen). 

 

Det finns 6st djur-karaktärer för barnen samt en ”Tant” till pedagogen. 

Det finns 8st rörelsecirklar med rörelser som kan varieras varje gång sagan 

genomförs. Dessa fästes under fliken på djurens mage. 

 

Sagan genomförs där plats finns, ju större desto bättre och kan även 

genomföras utomhus på exempelvis gräs. 
 

Det är viktigt att alla rörelser genomförs så korrekt som möjligt av både barn 

och pedagog för att hjälpa barnen utveckla sin motorik så mycket som möjligt. 

 



 

36 

 

  

Tanten som kommit bort. 
 
 
 
Det var en gång en gammal tant som hade gått vilse i en stor skog.  
Hon gick runt i skogen i flera timmar och började nu bli trött och hungrig.  
Då mötte hon plötsligt några underliga små djur.  
-Hej mina vänner. Jag har gått vilse i skogen och hittar inte hem. Kan inte ni 
hjälpa mig!? 
De små djuren tittade på varandra och nickade. Så började de GÅ 
tillsammans. (GÅ) 
 

 

 

1 

 
 
 
 
Efter en stund kom de fram till en stor stock som låg över stigen. Stocken 
hade en blomma på sig. Tanten kliade sig i huvudet. 
-Hur ska vi komma förbi den här? frågade hon sina nya vänner. 
-Jag vet, sa det första djuret. Jag har en BLOMMA på min mage, ska vi se 
vad som finns under?  
(barnet med blomma tittar) (Bilderna kan bytas om emellan varandra) 
-Ja men vilken bra  idé, det gör vi, ta i allihopa!! (alla gör rörelsen på kortet, 
ex hoppa på ett ben) 
Medan de hade rört på sig en massa vid stocken hade den mystiskt rullat 
vidare, för se ni, det här var en magisk skog. 
 

 

 

2 
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De nya vännerna fortsatte att gå. (GÅ) 
Vinden susade och fåglarna kvittrade medan de gick. Det var nästan så att 
tanten glömde bort att hon var vilse. 
Plötsligt knakade det till, högt, framför de. De stannade, stod blixtstilla. 
KNAK! De tittade sig omkring. Plötsligt, mitt framför dem, reste sig marken 
till ett jättehögt berg. Berget hade en boll på sig. 
-Hur ska vi göra nu då? undrade tanten. 
Jag vet, sa det andra djuret. Jag har en BOLL på min mage, ska vi se vad som 
finns under? 
(barnet med boll tittar) 
-Ja det gör vi, allihopa! Nu kör vi! (alla gör rörelsen på kortet, ex krypa fort 
från ena stället till det andra) 
Medan de nu hade rört på sig hade berget minskat och blivit till en liten 
kulle. 
 

3 

De fortsatte sin väg ut ur skogen. De gick upp för kullar och ner för backar, 
vidare mot utgången. (GÅ) 
Nu började vännerna bli lite trötta så de satte sig ner för att vila på gräset. 
De lyssnade på ljuden. 
De hörde fåglarna kvittra, vinden susa, och ett litet, litet svagt ljud. Shh.. 
(pedagogen visar med tecken)  
-Det är något som låter, hör ni det? undrade tanten. 
De små djuren lyssnade. 
Medan de stod stilla och lyssnade öppnade sig marken och en flod kom 
fram. Floden hade en sol på sig. 
-Men, vart kom floden ifrån? Hur gör vi nu för att komma vidare? frågade 
tanten. 
Jag vet, sa det tredje djuret. Jag har en SOL på min mage. Ska vi se vad som 
finns under? (barnet med sol tittar) 
-Ja det gör vi, allihop tillsammans så floden försvinner. (alla gör rörelsen på 
kortet) 
Medan de hade rört på sig hade floden runnit vidare till andra ställen i 
skogen. 
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Nu började vännerna bli lite otåliga, skogen verkade ju aldrig ta slut. (GÅ) 
De gick fortare framåt med raska steg. Plötsligt började jorden skaka. 
Nästan så att alla ramlade. 
Ett hål kom fram ur jorden. Hålet hade en fisk på sig. 
-Titta, ett hål !!! ropar tanten. Vad gör vi nu? 
-Jag vet, sa det fjärde djuret. Jag har en FISK på min mage. Ska vi se vad 
som finns under? (barnet med fisk tittar) 
-Ja det gör vi, tillsammans nu! (alla gör rörelsen på kortet) 
Nu när vännerna hade rört på sig så mycket hade jorden blivit platt och 
hålet var borta. 
 

 

 

5 
 

 
 
 
 
Trötta och glada över att ha lyckats platta till hålet fortsatte vännerna att 
gå.  (GÅ) 
De gick sakta, sakta framåt. Plötsligt började solen skina, starkare och 
starkare, nästan så att de inte såg någonting. Solen hade en stjärna på sig. 
-Vad gör vi nu? frågade tanten. Jag ser nästan ingenting. Hur ska jag nu 
komma hem? 
-Jag vet, sa det femte djuret. Jag har en STJÄRNA på min mage. Ska vi se 
vad som finns under? (barnet med stjärna tittar) 
-Ja det gör vi, jättebra idé! (alla gör rörelsen på kortet) 
Efter ett tag hade de rört sig så mycket att solen tröttnade och lade sig 
bakom ett moln för att vila. 
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Vännerna fortsatte att gå tillsammans genom skogen och kunde nu börja se 
ett litet ljus bland grenarna. (GÅ) 
Då plötsligt började det blåsa så mycket att de nästan ramlade omkull. Hur 
mycket de än försökte kunde de inte komma framåt. Vinden hade en fågel 
på sig. 
-Vad gör vi nu? frågade tanten. Vi är ju nästan framme vi skogens slut. Jag 
vill ut! 
.Jag vet, sa det sjätte djuret. Jag har en FÅGEL på min mage. Ska vi se vad 
som finns under? (barnet med fågel tittar) 
-Ja det gör vi, jättebra idé! (alla gör rörelsen på kortet) 
Medan vännerna nu hade rört sig så mycket som det någonsin kunde, 
slutade vinden blåsa och skogen öppnade upp sig.  
Lyckliga över att äntligen vara ute ur den magiska skogen SPRANG alla 
vännerna så fort de kunde hela vägen hem igen. 
-Det här äventyret kommer jag alltid  komma ihåg, sa tanten. 
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8.5 Produkt – Exempel karaktärer djur 
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8.6 Produkt – Bilder: Karaktär Nyckelpiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


