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Sammanfattning: 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka förskollärares syn på barns motoriska 

utvecklingsmöjligheter ute på förskolegården, samt förskollärares betydelse för barns 

rörelseutveckling. Frågeställningarna för studien var vilka faktorer som enligt förskollärarna 

anser vara viktiga i barnens motoriska utveckling, hur förskollärarna ser sin roll för barns 

motoriska utveckling samt hur de anser att förskolegården hjälper till att utveckla barns 

motorik. Vi använde oss av intervju som metod där vi intervjuade sex förskollärare. Till vår 

hjälp hade vi en telefon med inspelningsmöjligheter. Efter varje intervju lyssnade vi av svaren 

och förde in dem på ett dokument i datorn. Dessa svar behandlas i ett resultat och analys 

avsnitt i vår studie. De analysverktyg vi använt oss av är Mårtenssons (2004) avhandling 

Landskapet i leken. En studie av utomhuslek på förskolegården som behandlar miljöns 

betydelse. Vi har även använt oss av Osnes m.fl. (2010) Kropp, rörelse och hälsa i förskolan 

som behandlar förskollärarens roll. Vi har genomfört tre intervjuer var som vi analyserat var 

för sig under avsnittet resultat och analys. Resten av studien är skriven tillsammans. 

Resultatet av vår studie är att miljön är en stor betydande faktor för barns motoriska 

utveckling, men även att förskollärarna själva har en stor roll för att uppmuntra barn till 

rörelse. Slutsatsen vi kom fram till var att det är en kombination mellan förskollärarens roll, 

deras attityd till rörelse och förskolegårdens utformning som ger barn de bästa möjligheter till 

motorisk utveckling på förskolegården. 

 

Nyckelord: Motorik, förskola, intervju, förskollärare, förskolegården 
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Inledning: 
 

Vårt intresse för rörelse har varit utgångspunkten till denna studie samt att vi vill 

uppmärksamma den viktiga roll som förskolan har för barns motoriska utveckling. Vad vore 

då inte bättre än att få ta del av förskollärares syn på barns rörelse samt motorisk utveckling? 

Vi har båda barn som går på förskolan och vi är därmed intresserade av på vilket sätt de får 

stimulans i sin rörelseutveckling på förskolan där de vistas under dagarna. Vi har i dagens 

samhälle med allt från smarta mobiltelefoner till datorer och datorspel insett vikten av rörelse 

och det är något som vi vill överföra till våra barn. 

Vi vill också tacka vår handledare Mats Bratteby för att han har hjälpt oss med förslag och 

synpunkter under arbetets gång. Han har även hjälpt oss hitta rätt i denna svåra process att 

utforma en vetenskaplig studie. Vi vill även tacka de förskollärare som har tagit sig tid så att 

vi kunde genomföra våra intervjuer. 

 

Uppsala i maj 2013 

 

Linda Djavani Karlsson & Pernilla Jansson 
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Bakgrund:  
 

Att röra sig är viktigt för alla oavsett ålder. Det är särskilt viktigt i dagens samhälle då många 

barn har tillgång till TV och dator hemma vilket gör att det finns många möjligheter till 

stillasittande aktiviteter när de kommit hem från förskolan. Det är därför viktigt att förskolan 

tillhandahåller med en god miljö och kan erbjuda ett lustfyllt lärande för grovmotorisk träning 

utomhus (Faskunger, 2008, s. 6, 17, 22).  

Barn är i behov av aktivitet, och vill behärska nya utmaningar. Detta är själva grunden i deras 

envisa rörelseutmaningar för att utveckla sina motoriska färdigheter (Jagtøien, m.fl., 2002, s. 

86-87). I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010, s. 12) tas vikten om rörelse och 

koordinationsträning upp och att öka sin kroppsuppfattning. Om miljön som barnet befinner 

sig i är rik på utmaningar kommer barnet att utveckla flera grundläggande rörelser som att 

springa, hoppa, kasta, fånga mm. Barnen utvecklar själva sina rörelsemönster om de befinner 

sig i en stimulerande miljö genom att söka egna utmaningar och få möjlighet till träning som 

lockar fram lärandet på ett lekfullt sätt (Jagtøien m.fl., 2002, s 86-87, 60). Ericsson (2005, s. 

132) skriver att förskolepersonal kan ge barnen positiva rörelseupplevelser genom att delta i 

barnens lek samt att som pedagog uppmuntra barnen i deras motoriska rörelser vid olika 

aktiviteter som till exempel förflyttning mellan förskola och utflyktsplats. Grahn, m.fl., (1997, 

s. 8) skriver om att barn har stora utvecklingsresurser men för att kunna utveckla dem behöver 

barnet många möjligheter att prova sin kapacitet. Ett sätt kan vara att erbjuda en varierande 

utemiljö för barnen att vistas i på förskolan samt material som lockar till att använda sig av de 

grovmotoriska rörelserna. (Jagtøien, m.fl., 2002, s. 232 ). Barns spontana fysiska aktivitet 

stimuleras bättre på förskolegårdar där det finns stora ytor som består av träd, buskage och 

kuperad terräng. Studier har visat att om förskolegården är grönskande och stor är barnen mer 

utomhus samt att deras styrka, balans, koordinations förmåga utvecklas bättre än om 

förskolegården är liten och trång (Ericsson m.fl., 2009, s. 25). 
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Litteraturöversikt 

Centrala begrepp 

Här redovisar vi först några centrala begrepp som är återkommande i vår studie och som är 

viktiga att känna till. 

 

Motorik: Har med människans rörelseförmåga samt rörelsemönster att göra. Det innefattar 

även forskningen hur människan lär in och utvecklar sina rörelser (Ericsson, 2003, s. 20). 

 

Motorisk utveckling: Den motoriska utvecklingen är en livslång process som börjar i 

fosterstadiet och fortsätter hela livet ut (Ericsson, 2003, s. 26-27). Det finns olika teorier om 

motorisk utveckling och motorisk utveckling hos barn brukar ofta beskrivas i olika stadier 

eller faser som barnet går igenom. När barnet är tillräckligt moget för en rörelse skapas en lust 

att göra denna rörelse om och om igen till rörelsen sker på automatik, då tappar barnet 

intresset för den nyinlärda rörelsen och söker en ny utmaning i form av en ny rörelse 

(Digerfeldt, 1990, s. 85).  

 

Grovmotorik: Här menas rörelser som inkluderar de stora muskelgrupperna som till exempel 

gå, krypa, springa, balansera och rulla (Digerfeldt, 1990, s. 79). 

Tidigare forskning: 

Utemiljön 

Fredrika Mårtensson (2004) skriver i sin avhandling ”Landskapet i leken” om vikten av 

miljöns utformning i barns lek. En öppen karaktär av miljön underlättar en kroppslig icke-

verbal kommunikation mellan barnen och platser de förflyttar sig mellan. Miljön i den 

utformningen lockar ofta till springlekar (Ibid., s. 96). Mårtenssons (2004) studie har som 

syfte att ”få kunskap om den fysiska miljöns betydelse för barns utomhuslek inom mer 

avgränsade områden som förskolegårdar” (Ibid., s. 25). De metoder hon använde sig av var 

samtalsintervjuer, fältarbete med deltagande observation, observationer med videostöd och 

aktivitetskartor. Två kommunala förskolor valdes för observationer, där den ena var i ett 

landsbygdsamhälle och en var förort till en storstad (Ibid., s. 42). I studien kallas dessa 

förskolegårdar för förortsgården och landsbygdsgården.  
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De resultat hon fick utifrån sin studie var att när barnen ville ha lugn och ro så drog de sig 

oftast till naturlika områden som var utom synhåll för pedagogerna. Området kring ett träd 

med en lekstuga och en kulle utgjorde en plats för dynamiska lekar som kull. De yngsta 

barnen höll mest till på den asfalterade framsidan, om det kunde bero på trygghet med fast 

mark eller igenkännandet att deras föräldrar kommer där när de blir hämtade kunde 

Mårtensson inte svara på. Vidare menar Mårtensson (2004, s. 133) att det finns två aktiva fält 

i förskolans utemiljö. Den ena handlar om den sociala miljön och den andra om lek som 

barnen utformar i den fysiska miljön. Barnen går i denna miljö mellan lugn social gemenskap 

till vildare fysisk aktivitet.  

Mårtensson (2004) avhandling är intressant för vår studie eftersom den behandlar leken samt 

miljön där det utspelar sig. Vi vill mena att lek, motorisk utveckling och rörelse bildar en 

helhet samt att när barnen leker så utvecklar de sin motorik vilket är intressant för oss att 

studera närmare. 

 

Vidare vill vi anknyta till Patrik Grahns avhandling från 1991 om parkers betydelse till vår 

studie. Grahn, (1991) har forskat om vilken betydelse parker har för människor och på vilket 

sätt de kan berika för förskolor samt andra organisationer. Det intressanta för vår studie är att 

han också tar upp miljöns betydelse för barns motoriska utveckling. Grahn gjorde en studie 

där han lät nio institutioner som hade hand om barn föra dagbok vid utomhusaktiviteter under 

ett års tid. Tre av dem var daghem som fanns i Lund, Västerås samt Uppsala (Grahn, 1991, s. 

301). Daghemmet som låg i Uppsala hade en liten gård men även en skog i närheten. 

Pedagogerna berättade om barnen som klättrade i träd samt hur de hoppade på stora kullfallna 

stockar. Pedagogerna hade inte så höga tankar om klätterställningar och andra lekredskap utan 

ville mer använda sig av vad naturen erbjöd (Ibid., s. 302).  Barnen på daghemmet i Västerås 

hade en väldigt liten yta att röra sig på. De använde sig även av naturen i närmiljön. 

Personalens inställning med motoriken var att när barnen hoppar, springer, går, står, sparkar 

boll på kuperad mark, platt mark och växelvis hård mark får de den bästa möjligheten att 

träna sin grovmotorik. Man menade även här att naturen var det bästa sättet att träna 

grovmotoriken genom att gå på stigar och snubbla på rötter och sedan resa på sig (Ibid., s. 

305). Daghemmet i Lund var beläget på bottenvåningen i ett höghus. Pedagogerna hade här 

inte heller så höga tankar om lekplatser, där de menade att det var förutbestämt vad man 

skulle göra, utan de ville att barnen skulle få använda sin fantasi mer. Pedagogernas önskemål 

var en gård som var kuperad och att det skulle finnas en bollplan. I dagsläget hade de en lite 
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yta med en sandlåda och lite lekredskap. Resultaten av dessa studier var att gränszonen 

mellan äng och skog var attraktiv som utomhusmiljö för barn. Dessutom var kuperad mark att 

föredra. Grahns (1991, s. 330) resultat visade att när det kom till barns motoriska utveckling 

som innefattar rörelse, balans och styrka behövdes stora stenblock, klätterträd, sluttningar, 

gungor, gräsmatta samt rutschkanor. Aktiviteter som man kan anknyta till dessa redskap eller 

naturmaterial är när barnen klättrar gungar balanserar, rutschar, spelar boll eller springer. På 

kullarna kunde man även leka många motoriska lekar som till exempel ”herre på täppan”. 

Grahns (1991) avhandling är intressant för oss eftersom den tar upp ett perspektiv på hur 

lekområden för barn kan se ut för att de ska kunna utveckla sin grovmotorik. Att få ta del av 

pedagogers synsätt är relevant i vår studie eftersom vi också är ute efter förskollärares 

perspektiv. 

Vidare hade även Grahn m.fl. (2004) i sin studie Utomhusmiljön i förskolan-betydelse för lek 

och utevistelse som syfte att ”kartlägga den fysiska utomhusmiljön kring förskolor i en 

storstad. Man ville visa på hur utomhusmiljön används under olika årstider samt vad i miljön 

som påverkar hur länge barn är utomhus” (Grahn m.fl., 2004 s. 3089). Deras metod för 

undersökningen var enkäter som skickades ut till 100 förskolor som var belägna i 

Stockholmsområdet. Frågorna i undersökningen var dels hur många barn som var på 

förskolan, pedagogisk inriktning, hur länge de var ute och hur förskolegårdens fysiska 

egenskaper var. 

Resultaten från enkätstudien visade att de förskolor som var lokaliserade till innerstaden hade 

en något mindre utegård än de förskolor som var belägna i ytterområdet (Grahn m.fl., 2004 s. 

3090).  

Utevistelsen på förskolorna varierade med väder och årstid. De förskolor som hade en 

utomhuspedagogisk inriktning hade längre utevistelsetid än andra förskolor. Endast vid bra 

sommarväder var det mer jämnt fördelat. De utomhuspedagogiskt inriktade förskolorna hade 

även en mer lekvänlig miljö medan de övriga förskolorna hade en utomhusmiljö som var mer 

anpassad till utevistelse vid bra väder (Grahn m.fl., 2004 s. 3090). 

Denna artikel är intressant i vår studie för att den behandlar förskolans utemiljö och i vilken 

utsträckning den används. Den visar på att olika förskolor har olika förutsättningar vid 

utevistelse, samt att det är ofta faktorer som väder och vind som påverkar barnens utevistelse 

på vissa förskolor. 

Vi vill även anknyta till Piaget när det handlar om att miljön är viktig för barnets utveckling. 
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Piaget har en teori om hur viktig det är att öva genom verkligt handlande samt hur viktig den 

sociala interaktionen är barn emellan och även vikten av att barn lever i en 

utvecklingsfrämjande miljö vilket uppmuntrar barnen att i egen förmåga hitta utmaningar som 

främjar utvecklingen (Piaget, 1976, s. 169) 

Denna teori är intressant för oss eftersom att det är ännu en koppling mellan barns utveckling 

samt miljö barnet befinner sig i. 

 

Motorisk utveckling 

Beträffande barns motoriska utveckling har Ingegerd Ericsson skrivit en avhandling (2003) 

som behandlar Bunkefloprojektet, där fokus rör sambandet mellan kroppen och hjärnan. Man 

införde en försöksverksamhet där man till en början lät årskurs 1 och 2 ha daglig fysisk 

aktivitet. Projektet utökades därefter till tre årskurser till, medan jämförelsegruppen endast 

hade skolans ordinarie gympalektion 2 gånger i veckan (Ericsson, 2003, s. 93). Metoden som 

användes i Bunkefloprojektet var motorikobservationer med ett observationsschema som 

kallas MUGI. Schemat består av 16 olika övningar som fokuserar på grovmotorisk balans, 

kontroll- och koordinationsförmåga (Ibid., s. 101-102, 104). De elever som ansågs ha brister i 

sin motoriska förmåga erbjöds individuell anpassad motorisk träning. Resultaten av 

Bunkefloprojektet visar på att problem med motoriken i 7-års ålder kan vara orsaken till 

lässvårigheter när man blir 9-10 år. Dessutom visar det på att man kan använda sig av 

motorikobservationer för att förutsäga prestationer i matematik samt att motoriska brister har 

betydelse för prestationen i skolan i skolår 1-3. Studien visar även på att MUGI 

observationsschema skulle kunna användas i skolan som ett hjälpmedel (Ibid., 2003, s. 194). 

Om man inför det som en del av vardagen, kan man tidigt fånga upp de eleverna i behov av 

extra motorisk träning (Ibid., s.195-196).  

 

Ericssons (2003) avhandling är viktig för vår studie eftersom det är intressant att veta mer om 

förutsättningarna för barns motorikutveckling på förskolan kopplat till pedagogernas syn på 

förskolegården som en arena för motorisk träning. Denna avhandling belyser vilken viktig roll 

barns motoriska utveckling har för skolprestationer i andra ämnen. Avhandlingen belyser 

vikten av motoriska aktiviteter och rörelser för barnen på förskolan, för att främja lärandet i 

matematik och svenska. 

 



10 

 

Vidare vill vi redovisa Grahns m.fl. (1997) fallstudie med namn ”Ute på dagis. Hur använder 

barn daghemsgården? Utformning av daghemsgården och dess betydelse för lek, motorik och 

koncentrationsförmåga”. Syftet var att undersöka hur barns miljö kan påverka deras 

utveckling samt att undersöka hur sambandet ser ut mellan utemiljön och barnet. De områden 

man har fokuserat på är motoriken, lek och kreativiteten samt koncentration och hälsan 

(Grahn m.fl., 1997, s. 2). I studien studerades två helt olika miljöer. Man har valt ut två 

daghem där en har många naturinslag och är en ur- och skur daghem.  Där spenderas en stor 

del av tiden ute, medan den andra har få naturinslag och hade en traditionell pedagogik (Ibid, 

s. 1). Metoderna som har valts är flera olika där varje metod kontrollerades av en specialist. 

Vårt intresse innefattar motoriken och där fanns en mängd olika tester samt övningar som 

täckte ett brett urval av motoriska färdigheter. Paula Nilsson var den specialist som slutligen 

utformade det motoriska test som användes efter att ha prövat dem på ett antal barn i 4-6 års 

ålder (Ibid., s. 19). Resultaten visade, att barnen i ur- och skur daghemmet hade bättre motorik 

utifrån flera kvaliteter, bland annat förmågor som balans, vighet samt styrka i händer och bål. 

I ur -och skur daghemmet hade barnen jämnast utveckling över hela året i de motoriska 

förmågorna snabbhet och koordination medan de hade långsammast utveckling av bål- arm- 

och handstyrka under vinterhalvåret. På den andra traditionella daghemmet var det under 

vintern som en del övningar genomfördes på ett bra sätt vilket man drog slutsatserna att man 

nyttjade en gymnastiksal under vinterhalvåret (Ibid., s. 79). 

Teoretiska perspektiv:  

Alla barn har rätt till goda motoriska upplevelser. Denna erfarenhet ger barnen bra 

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

viktig. Glädjen som barnet känner av denna motoriska upplevelse ger barnet vidare lust att 

pröva sin kropps möjligheter samt en känsla av att lyckas. Det finns bland annat fysiska 

faktorer som påverkar hur man på förskolan kan utveckla pedagogiska miljöer med syfte att 

ge barnen möjligheter till lek och utveckling. De fysiska faktorerna som har betydelse är 

bland annat material, uterummets storlek, samt tid. Ekonomin kan också sätta gränser för vad 

förskolan kan förbättra vad det gäller leksaker samt läromedel men även hur de kan förändra 

områden både inne och ute (Osnes m.fl., 2010, s. 28-29).  
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Förskollärarens betydelse för barns rörelse 

Osnes m.fl. (2010), s. 29 skriver om fem olika kategorier för hur man som vuxna kan inta en 

roll i barns lek Vidare menar författarna att det är av största vikt hur man uppträder som 

vuxen tillsammans med barnen. Allt vi gör påverkar barn. Beroende på lekens kontext och hur 

den utvecklas så kan den vuxna växla mellan flera olika positioner. 

 

Åskådare: Genom att vara en åskådare kan den vuxne observera barnens lek och på så sätt få 

en överblick över både motorik samt deras lek. Svaren kan man använda till att planera och 

anpassa till exempelvis motoriska övningar om behov finns. Personalen på förskolan kan 

verka passiv men har ett klart syfte med sina observationer. Man är även uppmärksam och 

närvarande på vad som händer samt observant på säkerhetsaspekterna som förekommer i 

barns rörelselek. Om man till exempel märker att ett barn har problem med balansen i 

barngruppen kan personalen leka olika balans lekar. Man kan även ta tillfället i akt och gå ut i 

skogen där det finns många möjligheter till träning, som att gå i kuperad terräng, klättra i träd 

samt balansera på stockar (Osnes m.fl., 2010, s. 31). 

 

Lekkamrat: I denna roll deltar den vuxne aktivt i leken samt leker jämställt med barnet. I 

denna roll gäller det att inte glömma bort barnet och köra över dennes intressen och behov. 

Här bör den vuxne ta barnets initiativ på riktigt samt komma med idéer som kan vara början 

till en dialog. Man kan exempelvis låta barnen styra leken men samtidigt vara intresserad och 

hänga med i leken (Ibid., s. 30). 

 

Vägledaren: I vissa leksituationer är det en viktig roll att inta positionen som vägledare. En 

vanlig föreställning är att barn kan bestämma lekens regler samt att de själva kan starta leken. 

Men leken kan ta en oväntad och snabb vändning. Det finns barn som inte alltid förstår de 

snabba växlingar och koderna och blir uteslutna ur leken. Detta kan betyda att vissa barn blir 

passiva åskådare och behöver då vägledning för att återfå möjligheten att leka. Den vuxnes 

uppgift blir då att bedöma leksituationen utan att avbryta eller hindra en lek som fungerar 

(Ibid., s. 30-31). 

 

Leka parallellt med barnet: Genom att leka samma lek som barnet utan att ta kontakt med 

det vid sidan av barnet, kan man prova olika sätt att genomföra leken. Barnet kan då, om det 



12 

 

vill, få idéer hur leken kan utvecklas genom att observera den vuxne bredvid och imitera. 

(Ibid., s.32).   

 

Igångsättare: Även om initiativet till lek kommer från en vuxen så ser barnen det som lek. 

Barnen bestämmer själva vad de vill leka och om aktiviteten som förs är utifrån deras intresse 

så vill de vara med. 

Som vuxen kan man verka som en inspiratör för barnens lek. Den vuxne tar då leken utifrån 

ett barnperspektiv, vilket gör att det kan ses som lek från barnets synvinkel. Under den fria 

leken ute på gården kan det ske antingen genom att samla en hel barngrupp till lek eller ett 

enskilt barn. Den vuxne kan även inspirera och sätta igång en lek genom att börja agera som 

om den vuxne leker parallellt med barnet/ barnen. Detta leder då till nyfikenhet och kanske en 

vilja att delta i leken som förs bredvid. Det nya inslaget kan då överraska barnen och skapa 

nyfikenhet och ett intresse för att vilja delta och prova den nya leken som infördes. Dessa 

lekar som initieras av vuxna är inget som alla barn måste delta i, de som vill kan komma. 

Finns det barn som är helt inne i sin egen lek behöver inte känna någon press på att avbryta 

den pågående leken.  (Ibid., s.33). 

I vår studie kommer vi analysera hur förskollärare beskriver sin betydelse för barns motoriska 

utveckling utifrån Osnes (2010) fem kategorier. 

Utemiljöns betydelse: 

Under teoretiska perspektiv vill vi även redovisa Fredrika Mårtenssons (2004) avhandling 

Landskapet i leken. En studie av utomhuslek på förskolegården. Mårtensson har i sin studie 

utarbetat en teori för hur kvaliteter på en plats som förskolegården är viktiga för den rörliga 

och som hon kallar den ”vidlyftiga leken”. Med vidlyftig menar Mårtensson (2004, s. 109) 

den lek som har en karaktär av att kunna förändras under lekens gång oberoende av om det är 

mer livlig aktivitet eller en mer dämpad samvaro. Vi vill mena att lek och motorisk utveckling 

går hand i hand och att när barn leker så stimuleras deras rörelseutveckling. Därmed använder 

vi oss av Mårtenssons (2004) sex olika platskvaliteter för att kunna anknyta till lek och 

motorisk utveckling. Dessa platskvaliteter är: tillräckligt stor yta, kuperad terräng, träd och 

buskar, naturmark, mindre lekredskap och tillgång till löst material. Vi ska i detta avsnitt gå in 

närmare på vilka dessa platskvaliteter är. 
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1. Tillräckligt stor yta eller många ”Frirum”: 

 

Mårtenssons studie (2004, s.122) visar att på båda gårdarna finns det möjligheter till både 

platsbunden rörelse som innefattar gungande, klättrande, rullande samt möjligheter till rörelse 

via öppna ytor samt lutande delar på gården. På denna öppna yta dramatiserar barnen sitt 

springande. Vidare menar Mårtensson (2004, s. 126) att regellekar inte är likafullt vidlyftiga i 

leksammanhang eftersom barnen i dessa lekar är mindre medskapare till platsen. Dessa 

aktiviteter som till exempel ”herre på täppan” eller fotboll vilket behöver sin kulle eller öppna 

plan är mindre platsspecifika. Varierande ålder på barnet, omgivningens karaktär samt den 

sociala kraften står i relation till den fysiska miljön men kan fortskrida utan denna kontakt. 

Detta kan inte tillämpas på alla regellekar där till exempel kurragömma är en lek där den 

fysiska miljön utforskas. På landsbygdsförskolan användes gräsplanen ibland för fotboll. 

Under en period var det en plats för organiserad bollsport för de äldsta barnen och mest för 

pojkar. När dessa pojkar slutat på förskolan gav det tillfälle för övriga barn att leka andra 

rörelselekar med bollar på gräsplanen. Dessa mer vidlyftiga lekar ägde rum nära gången samt 

andra dynamiska platser som gungor och kanor gjorde att leken kunde röra sig över gården 

och på det sättet engagera nya barn. 

Mårtensson (2004, s. 19) skriver att det finns studier av olika lekmiljöer för barn vid förskolor 

där man i ett bredare perspektiv inte bara studerar hur barnen använder lekredskapen utan 

även själva landskapet i leken. En studie vid en förskola visade att när man gjorde 

förändringar i form av löst material, lekhus samt ny markbeläggning och ny vegetation 

förändrades användningen av gården i helhet. Den nya vegetationen som till exempel skapade 

intryck av rum. Vidare menar Mårtensson (2004, s 131) att den fysiska rörelsefriheten är 

viktig för barnen samt att den skiljer sig åt beroende vilken ålder barnet har. Genom en 

kombination av utformning, karaktär och storlek anser Mårtensson (2004, s.22) att 

förskolegården vars plats för den vidlyftiga leken med en mjuk växling till omgivningen kan 

var början till ett ”frirum" eller större värld för barnen. 

 

2. Kuperad terräng: 

 

I en kuperad terräng måste barnen i leken ägna mycket av sin tid till att manövrera sig och 

veta var gruppen är i området. Barn kan då välja att springa in och ut ur delar där det är en 

mer jämn terräng så att de i efterhand kan uppmärksamma uppdykande vyer under tiden de 
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springer. En lek på detta sätt kan då förstärka känslan av avstånd och gör att leken känns mer 

spännande (Mårtensson, 2004 s. 96). 

Möjligheten att kunna röra sig över, uppför och nerför öppna ytor är ett viktigt inslag i lekar 

där barnen springer, jagar varandra eller bara promenerar. Genom lutande partier i terräng och 

genom de redskap som används kan barnen då koordinera sina rörelser när de leker och rör 

sig över gården. Öppna ytor som ansluter sig till branter ger barnen lust att springa. Det ger 

barnen en spännande utmaning för att kunna ta sig uppför och sedan den fart som blir när de 

springer nerför (Ibid., s. 121). Släta delar på gården som hällar och vissa rutschkanor kan ge 

barnen uppmuntrande stimulans genom att snabbt ta sig ner eller upp. Den kuperade terrängen 

kan då användas till att dramatisera leken på mer komplexa sätt. 

I en mer öppen del av terräng kan barnen upprätthålla synlig kontakt med varandra, på så sätt 

kan leken fortsätta även om barnen delat på sig. Man kan då kommunicera via olika visuella 

lekuttryck som att sträcka ut händerna som om de vore klor eller vinka med händerna vid 

öronen. Är det alldeles för stort avstånd mellan de dynamiska områdena så används rop som 

kommunikation (Ibid). 

 

3. Träd och buskar: 

 

Barnen skapar spänning i leken genom att först försvinna och sedan dyka upp igen samtidigt 

har de en möjlighet att också dra sig tillbaka från leken. Vegetationen kan ge barnen många 

möjligheter att försvinna och sedan dyka upp på ett nytt ställe. Träden har även som roll att ge 

barnen en möjlighet att vara ifred från leken när de vill. På förortsgården kan barnen leka i 

och omkring buskage som är placerade på gräspartier. De kan lätt röra sig in och ut i de mer 

eller mindre lummiga partierna som är lokaliserade vid kantzonen av gården (Mårtensson, 

2004, s. 122). Vidare anser Mårtensson (2004) s. 122 att det finns större möjligheter att 

försvinna på förortsgården för att senare dyka upp igen i partier av stora buskage samt 

skogskaraktär. Detta användes både inom leken samt för att komma ifrån leken. På 

förortsgården har barnen även en stor gran som de kallar ”klättergranen” denna gran klättrar 

barnen på. Det finns även andra träd som till exempel ett tunt lövträd där barnen försöker 

klättar men grenarna är så tunna att barnen måste balansera för att hålla sig kvar. 

Möjligheterna för barnen att klättra i träd kan fungera som början till olika fantasi-och 

rollekar. Trädens skydd ger möjligheter för barnen att i lugn och ro utveckla sina lekar i 

samspel med varandra och efter deras fantasi (Mårtensson, 2004, s. 101-102). 
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4. Naturmark: 

  

När det handlar om naturmark menar Mårtensson (2004, s. 134) att naturmarkens karaktär är 

bra att använda sig av när man utformar en lekmiljö för barn. Hon menar vidare att utemiljön i 

kombination med lekredskap förknippas med naturmark i lekens vidlyftighet. Den stora 

skillnaden på de båda förskolor i Mårtenssons studie (2004, s. 43) är att förortsgården har ett 

stort parti med naturmark på sin gård. Miljön med naturmark kan bidra till stämningen i 

leken. Att granarna är täta och insynsskyddade gör så att leken kan utvecklas samtidigt som 

fantasin kommer fram i samspel med barnen (Mårtensson, 2004, s. 102). 

 

5. Mindre lekredskap som komplement: 

 

Lekredskap kan vara detaljer i ett vidare landskap av resurser och det behöver understrykas. 

Planering av lekmiljöer bör ske med omsorg så att det blir ett samspel med omgivningen. 

Lekredskapen bör placeras så att miljö och lekredskap kan stärka och berika varandras 

funktioner (Mårtensson, 2004, s. 127). 

Gungor är ett lekredskap som barn ofta söker sig till och som har en tydlig funktion. 

Gungorna utgör en plats för socialt samspel barnen emellan samtidigt som det ger fart och 

fläkt. Att gunga kan vara lustfyllt samt göra så att samtalsämnen, rörelse och även lekteman 

blir sammankopplade med varandra. Om gungorna är placerade på ett ställe där personalen 

lätt kan på ett rättvist sätt fördela tiden kan barnen känna sig trygga i denna fantastiska rörelse 

(Ibid., s 126).  

Att cykla kan användas som bas till social gemenskap barnen emellan. Farten barnen får när 

de cyklar gör det till en attraktiv aktivitet (Ibid., s. 79). 

 

6. Tillgång till mycket löst material (pinnar, sand, vatten, kottar): 

 

 Mårtenssons studie (2004, s. 111) visar att det material som finns tillgängligt upptar mycket 

av barnens lek. Inriktningen på leken blir tydlig när barnen leker med material som snö, is och 

vatten. Vidare visade hennes resultat att vid naturmark fanns det mycket material som barnen 

enkelt kunde använda sig av. 

Löst material ger barnen möjlighet till att skapa egna konstruktioner. Den estetiska aspekten 

där former, arrangemang och ytor också har en betydelse. Det handlar även om hur dessa 

redskap är arrangerade och i vilken omgivning de befinner sig i (Mårtensson, 2004 s. 19). 
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Dessa material kan ses som material med socialt innehåll och möjligheter till att vara kreativ i 

användandet och skapandet med sand, snö, vatten, lera, jord, virke och papper. Oftast används 

dessa material för att kunna uppnå önskade konsistenser i olika former. Barnen blandar då till 

önskad konsistens och använder sin känsel för att kunna känna hur det känns. De iakttar sina 

förlopp vilket verkar vara i egna prestationer och sensationer som gör att turtagning och 

samarbete underlättas (Ibid., s. 81). Att leka med sand är mest populärt bland de yngre barnen. 

De äldre barnen är fascinerade av de yngre barnens sätt att leka med sanden vilket gör att lek 

med sand i närheten av yngre barn oftast gör att de äldre leker på de yngres nivå. Barnen kan 

genom lek med sand fantisera och göra olika uppgifter som skapar ett gemensamt lektema, 

men leken blir sedan oftast en individuell aktivitet där barnet faller in i olika sidohandlingar. 

Leken kan handla om att omdefinieras och delas i olika undergrupper. Genom fantasin som 

barnen i leken hittar på kan ge upphov till idéer som förverkligas i leken och kan då ge en mer 

intressant kontakt med sin fysiska omgivning (Ibid., s. 113-114).  

 

I vår studie kommer vi att analysera hur förskollärare beskriver utemiljöns betydelse för barns 

motoriska utveckling utifrån Mårtensson (2004) sex olika platskvaliteter.  
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på barns motoriska 

utvecklingsmöjligheter ute på förskolegården, samt förskollärares betydelse för barns 

rörelseutveckling. 

Frågeställningar 
 

• Vilka faktorer anser förskollärare är viktiga för att främja barnens motoriska 

utveckling i samband med utevistelse på förskolegården? 

 

• Hur beskriver förskollärarna sin betydelse i barns rörelseutveckling ute på 

förskolegården? 

 

• Hur stimulerar förskolegården barns motoriska utveckling enligt förskollärarna? 
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Metod 

I detta avsnitt behandlar vi på vilket sätt vi har gått tillväga i denna studie. Vi tar upp metoden 

för datainsamling, vårt urval, vilken validitet och reliabilitet vår studie har. Vi behandlar även 

det material vi använt oss av, databearbetning och analysmetod, genomförande, de etiska 

aspekter vi har tagit hänsyn till. Slutligen kommer reflektioner över metoden.  

Metod för datainsamling 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie. I Denscombe (2009, s.320-321) kan man läsa att 

kvalitativ forskning är en forskning som har benägenheten att kopplas ihop med detaljerade 

beskrivning av människor och händelser samt har en tendens att förknippas med småskaliga 

studier En kvantitativ studie däremot består av en analys av siffror som är avsedda för att 

mäta samband och göra jämförelser. En sådan studie används mest till storskaliga studier. En 

annan skillnad är att en kvalitativ studie har benägenheten att i analysen uppfatta ord eller 

bilder medan en kvantitativ studie använder sig mer av siffror. Anledningen till att vi har valt 

att göra en kvalitativ studie är att få reda på olika perspektiv och uppfattningar som 

förskollärare har. Vi anser att man då får fram deras åsikter samt att det blir mer personligt än 

vid en enkätstudie. Vi ville även ha möjligheten att ställa följdfrågor vid behov. 

Vi har använt oss av intervju som metod eftersom vårt syfte med denna studie är att få 

förskollärares perspektiv på barns motoriska utveckling samt rörelse vid utevistelse på 

förskolegården. Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod där det finns 

huvudteman och underteman med en viss struktur men att intervjun ändå kan vara 

anpassningsbar. (Ibid., s. 264). Enligt Esaisson m.fl.(2012 s.251) är samtalsintervju till 

skillnad från frågeundersökningar en form av samspel mellan intervjupersonen och forskaren 

där man i interagerar med varandra då man vill få reda på människors vardagliga erfarenheter. 

Det finns två former av intervju; informantintervju där intervjuaren väljs ut efter vad denne är 

expert på, medan i en respondentintervju där man vill ta reda på hur den intervjuade uppfattar 

något (Ibid. m.fl. s. 228). Vi har fokuserat på att göra en respondent intervju eftersom vi är ute 

efter förskollärares åsikter och uppfattningar när det gäller barnens utevistelse på 

förskolegården. 

Vi är intresserade av hur förskolegården kan främja barnets grovmotoriska utveckling som att 

gå, hoppa, springa, krypa, balansera, klättra mm. För att få en uppfattning av vad förskollärare 

anser är viktigt för att motivera barnen till rörelse har vi intervjuat förskollärare på förskolor. 

De olika huvudteman samt underteman har vi kopplat till olika frågor som har ingått i en 
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intervjuguide. Vi har börjat med bakgrundsfrågor eller även kallat uppvärmningsfrågor samt 

fortsatt med de tematiska frågorna som behandlar rörelse, motorisk utveckling och 

förskollärarens roll vid utevistelse på förskolegården. 

Urval 

Till vår studie har vi valt att intervjua sex förskollärare som är verksamma inom förskolan. 

Anledningen till att vi valde förskollärare var att vi ville avgränsa vår studie. Förskollärarna 

har olika lång yrkeserfarenhet. Till våra intervjuer har vi valt tre respondenter från förskolor 

där vi har gjort verksamhetsförlagd utbildning. Samt tre respondenter från andra förskolor 

som vi tog kontakt med eftersom vi ville ha en bredd i förskolegårdarnas utformning. Vi hade 

även förskolegårdens utformning i åtanke vid val av respondenter. 

Validitet och reliabilitet 

I Esaiasson, (2012, s. 57) kan man läsa att validitet ofta preciseras till att handla om en likhet 

mellan teoretisk förklaring och praktisk mätning, avsaknad av regelmässiga fel samt att det 

som vi mäter verkligen är det vi är ute efter att mäta. Dessa begreppsförklaringar används 

oftast synonymt. Reliabiliteten handlar om hur noga vi är med våra resultat. Slarvfel under 

datainsamlingen kan leda till bristande reliabilitet i senare bearbetning av data (Ibid, s. 63).  

Denscombe (2009, s.265) hävdar att man direkt inte kan verifiera om respondenten är helt 

sanningsenlig i sina svar eller om de anpassas efter vad respondenten tror intervjuaren är ute 

efter.  

Material 

Det material vi har använt oss av vid våra respondentintervjuer är en intervjuguide som 

indelad i olika teman med underteman (se bilaga 1). I Esaiasson (2012, s. 264) kan man läsa 

om att en samtalsintervju innehåller en rad frågor som har strukturen av olika teman. Både 

form och innehåll ska tas i beaktan när man utformar sin intervjuguide. För att kunna knyta an 

till sina frågeställningar måste innehållet vara genomtänkt. När det handlar om form gäller det 

att ge liv åt samtalet och att skapa en situation där respondenten känner sig motiverad att 

beskriva sina erfarenheter samt upplevelser. Det är viktigt att frågorna är lätta att förstå så att 

inte onödig tid går åt för forskaren att förklara vad han eller hon menat. En bra regel är att 
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frågorna ska var korta men svaren långa. Upptäcker man det motsatta är det en bra idé att göra 

vissa förändringar i intervjuguiden.  

Ytterligare material vi använt oss av är en mobiltelefon som vi spelade in intervjun med samt 

när vi sedan transkriberade intervjun en dator.  

Databearbetning och Analysmetod 

Denscombe (2009, s. 136) skriver att analysera betyder att dela upp saker i olika faktorer. Om 

man ska specificera detta så innefattar det att studera sammansatta saker för att urskilja deras 

grundläggande beståndsdelar. Grundat på fyra vägledande principer kan man göra sin 

kvalitativa dataanalys. Den första principen behandlar analysen av data som ska vara fast 

förankrad i data likaså med de resultat som forskningen visar på. Den andra principen handlar 

om att forskarens tolkning av data ska följa av mycket ordentlig läsning av sina data.  Den 

tredje principen behandlar forskarens syn på sina insamlade data och att han eller hon inte ska 

föra in grundlösa fördomar i sin analys av data. Den fjärde och slutliga principen säger att 

analysen av data ska grunda sig på en process som oavbrutet rör sig fram och tillbaka i 

jämförandet av empiriska data med de begrepp, koder och kategorier som nyttjas 

(Denscombe, 2009, s. 367-369). I vår studie har vi tagit Denscombes (2009) fyra principer i 

beaktan. Vi har analyserat våra data utifrån intervjuerna vi genomfört samt vi har noggrant 

lyssnat och transkriberat den insamlade data. Vi har försökt att undvika att föra in våra 

eventuella fördomar i våra data. Vi har även delat in våra data i olika kategorier eller teman. 

Vidare skriver författaren om att det finns fem steg för att analysera data vilket vi har tagit i 

beaktan när vi har analyserat våra resultat. Denscombe (2009, s. 369-387) skriver om 

förberedelse av data genom att forskaren måste organisera sina data innan de kan analyseras. 

Vidare bör forskaren vara förtrogen med data genom att läsa sina texter flertalet gånger för att 

fördjupa sig i de detaljer som framkommer. Det som följer är att forskaren ska tolka sina data 

och ordna i koder, kategorier, identifiera teman samt klargöra begrepp. Nästföljande steg är 

mycket viktigt och handlar om att verifiera sina data och på det sättet visa att resultaten är 

verkliga. Det slutliga steget presentation av data är komplicerad i en kvalitativ undersökning 

där forskaren står med en stor volym av data men utan möjlighet att presentera all data. 

Ytterligare är de delar som lyfts fram inte bevis för något utan mer som en illustration av 

forskningsområdet. Efter intervjuerna gjordes en transkribering, dessa läste vi senare igenom 

ett flertal gånger för att kunna se vilka kategorier vi kunde dela upp svaren i. Under läsningen 

tog vi fram det som gav svar på de frågeställningar vi har. Svaren som togs ut analyserades 
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med de teoretiska utgångspunkterna vi har i vår studie. Vid analysen av våra resultat har vi 

använt oss av Mårtenssons (2004) teorier om olika platskvaliteter i miljön för den vidlyftiga 

leken. Vi använde oss även av Osnes m.fl. (2010) fem kategorier som behandlade pedagogers 

roll för barns rörelseutveckling. För att se vilka platskvaliteter eller kategorier som använts 

mest frekvent eller inte alls har vi gjort en tabell utifrån respondenternas svar (bilaga 2). 

Genomförande 

Vi genomförde denna studie på våren 2013. Vi tog kontakt med de respondenterna genom 

muntlig kontakt eller via mejl. Våra respondenter informerades om vår studie därtill syftet 

med intervjun, att deras deltagande var frivilligt och att de även skulle vara anonyma i vår 

studie. Vi genomförde intervjuerna på förskolorna på en lugn plats, oftast i personalrummet 

eller i ett samtalsrum. Vid de genomförda intervjuerna använde vi oss av ett 

inspelningsprogram som finns installerade på våra mobiltelefoner. Telefonen låg då på ett 

bord mellan respondenten och den som intervjuade. Fördelen med att spela in intervjun är att 

det erbjuder en bestående och fullständig dokumentation av de svar som respondenten ger. 

Det gör det även möjligt för andra forskare att kontrollera de inspelade materialen till vidare 

forskning (Denscombe, 2009 s.259). Nackdelen att spela in intervjun kan vara att 

respondenten känner sig obekväm, detta kan dock släppa en bit in i intervjun. En annan 

nackdel kan vara att man endast spelar in det som sägs och man missar därför de icke verbala 

orden och kontextuella faktorer runt omkring det (Ibid). Utöver inspelningen så 

kompletterades även svaren i ett anteckningsblock.  

Efter de genomförda intervjuerna gjordes en utskrift av dem genom att lyssna på 

inspelningarna och vi skrev svaren i ett dokument i datorn. På detta sätt kommer man i 

närkontakt av det data man har samlat in och man har lättare för att analysera sina resultat 

(Ibid s.260). Vid utskriften rekonstruerade vi de ord och meningar för att den som inte varit 

med vid intervjun, det vill säga, läsaren ska kunna förstå ordföljden (Ibid s.262). Vi 

genomförde tre intervjuer var. Dessa har vi sedan analyserat var för sig under avsnittet resultat 

och analys. 

 

Etiska aspekter  

När man ska göra en studie och forska om ett ämne gäller det att tänka på etiska aspekter samt 

etiska krav som finns i en samhällsvetenskaplig studie. I detta examensarbete har vi använt 
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oss av intervju som metod och då har vi tagit i beaktande de krav som följer. Vi har tagit del 

av Vetenskapsrådets (1990) riktlinjer för etiska aspekter av en forskningsstudie. 

Utgångspunkten är individskyddskravet som är fundamentalt och lägger grunden för fyra 

andra krav som vi ska gå in på lite närmare. Dessa fyra krav är:  

 

Informationskravet:  

Detta krav innebär att man som forskare har en skyldighet att informera deltagaren i studien 

om syftet med studien samt att deltagande är frivilligt. Vidare ska informationen gälla att det 

insamlade materialet inte ska användas till något annat än för forskningen som bedrivs. 

Vi har antagit ett informationskrav vilket medför att vi har informerat våra respondenter om 

syftet med studien samt villkoren för deras deltagande. Vi har även informerat om att 

deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas (Vetenskapsrådet, 1990, s.7). 

Samtyckeskravet:  

Samtyckeskravet innebär att man som forskare måste erhålla medgivande från sina deltagare i 

sin studie. I vissa fall där det handlar om barn som är under 15 år måste medgivande erhållas 

från föräldrar eller vårdnadshavare. Vidare ska respondenten när som hels kunna avbryta sin 

medverkan i studien utan negativa påföljder och utan påtryckning från forskaren. 

Vi har tagit i beaktan samtyckeskravet och fått medgivande från de förskollärare som vi har 

intervjuat. (Vetenskapsrådet, 1990 s. 10). 

Konfidentialitetskravet:  

Detta krav innebär att alla som tar del i ett forskningsprojekt bör skriva under en förbindelse 

om tystnadsplikt när det handlar om känsliga uppgifter som berör enskilda personer. Vidare 

ska man som forskare skydda sina deltagare så att utomstående inte kan ta del av uppgifterna 

(Vetenskapsrådet, 1990 s.12). I vår studie förbinder vi oss att skydda våra respondenter så att 

obehöriga inte kan ta del av våra uppgifter. Dock har vi inte skrivit under någon tystnadsplikt 

eftersom vi anser att vår studie inte är av känslig karaktär för någon enskild person.  
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Nyttjandekravet: 

Nyttjandekravet som är det sista kravet förbinder forskaren att inte använda sitt material i 

annat syfte än i sin forskning samt att personuppgifter inte får användas för beslut eller 

ingripande som till exempel tvångsvård om man inte har ett medgivande från vederbörande 

(Vetenskapsrådet, 1990 s. 14). I vår studie förbinder vi oss att enbart använda de uppgifter 

som vi fått fram i våra intervjuer till vår studie.  

Reflektion över metoden 

Vi hade från början tänkt använda oss av observation som metod och då försöka mäta barns 

motoriska utveckling. Under arbetets gång visade det sig vara svårt att hitta teorier och 

forskning om barns motoriska utveckling och då även ett användbart mätinstrument som vi 

skulle behöva för våra observationer. Detta gjorde att vi beslöt oss för att ändra metod till 

intervju med nya frågeställningar. På grund av detta samt med tanke på tidsbristen blev 

urvalet av förskollärare till intervjuerna framtagna från förskolor vi kände till. Där känner vi 

att vi kunde ha varit mer noggranna med urvalet. 

Vi har med vår studie insett komplexiteten med att genomföra en intervjustudie. Det har inte 

varit lätt att hitta respondenter eftersom de ibland har svårt att lämna barngruppen. Några av 

förskollärarna använde sin planeringstid till intervjun. Det har även varit tidskrävande att både 

genomföra intervjuer samt att senare transkribera intervjuerna. Vi har dock märkt att det finns 

svagheter i att endast ha intervju som metod. För att studien skulle styrkas ytterligare skulle 

det ha varit lämpligt att använda sig av observation som metod. Detta för att se om svaren från 

respondenterna överensstämmer med verklig praktik, det vill säga reliabiliteten. Vad det 

gäller validiteten anser vi att svaren som respondenterna gett har svarat på våra 

frågeställningar i vår studie. Styrkorna i intervju som metod har för oss varit att vi har fått 

svar på våra frågor samt att man kan ställa följdfrågor vilket betyder att vi har validitet i vår 

studie. Vi har även kommit åt respondenternas tankar och synsätt vilket är syftet med vår 

studie. 
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Resultat och analys (Linda Djavani Karlsson)  

Bakgrund 

Jag har intervjuat tre förskollärare på två olika förskolor i två olika städer. Namnen på 

förskollärarna är fingerade så att de ska kunna vara anonyma. 

 

Förskola 1 

Här arbetar Sara och Maria. Sara har arbetat som förskollärare i 28 år och 21 år på den 

förskola som hon nu är verksam på. Maria har arbetat i drygt ett halvår som förskollärare och 

direkt efter examen började hon arbeta på den förskola som hon är verksam på nu. Både Sara 

och Maria arbetar på en avdelning med de äldsta barnen 4-6 år. Förskolan är belägen i en 

större stad och är en stor förskola med fem avdelningar. Förskolan har en stor gård med olika 

lekredskap som gungor, rutschkana, sandlåda, sparkcyklar mm. De har även en naturplats 

med träd, buskar, stockar och stenar. Denna förskola har även en mobil buss som barnen 

vistas på varannan vecka då de får många upplevelser samt utmaningar som naturen bjuder 

på.  

 

Förskola 2 

Elin har arbetat som förskollärare i 20 år och har arbetat i 2 år på den förskolan som hon är 

verksam på nu. Elin arbetar också på en avdelning med de äldsta barnen 4-6 år.  Förskolan 

Elin arbetar på en relativt nyöppnad modulförskola där lokalerna finns i baracker. Förskolan 

är belägen i en mindre stad. Förskolan har fyra avdelningar. Förskolegården är liten och de 

har inte så mycket lekredskap men man använder sig mycket av naturen och skogen som 

ligger i nära anslutning till förskolegården.  

Förskollärarens roll 

Alla förskollärare anser att de har en stor roll för att barnen ska röra sig vid utevistelse på 

förskolegården och att det är viktigt att vara delaktig i barnens lek. Sara menar att barnen har 

så mycket stillasittande aktiviteter när de är hemma och på fritiden så att när barnen är på 

förskolan är det viktigt att barnen rör på sig och är aktiva. Hon menar även att förskolan men 

även skolan bör peka på att det är viktigt att röra sig. Maria menar att barnen i sig är väldigt 

rörliga men att det gäller som förskollärare att vara med dem i leken och att uppmuntra till 

rörelse samt att visa att det är kul. 
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Det är ju viktigt att man är som en inspiratör och visar att det är skönt och roligt och att man liksom ger lite 

vibbar till barnen att det här är kul och nyttigt. Sara 

 

Elin pekar också på vikten att vara delaktig i barnens lek men att inte leda för mycket hon 

menar att barnen måste vilja också och att de får ha sina intressen. Men hon säger också att 

om hon ser att leken stannar upp eller om ett barn har cykeln hela tiden så går hon in och 

hjälper till eftersom alla barn inte alltid vågar ta konflikter med varandra. 

Att använda sig av vardagsmotion är ett annat tema som kommer fram. Att gå mycket när de 

ska någonstans och inte ta bussen hela tiden och att åtminstone gå i en riktning och kanske ta 

bussen tillbaka om det är ett utflyktsmål som ligger långt borta. Barnen blir då vana vid att 

röra på sig. Alla förskollärare anser att det finns många lekar man kan leka ute på 

förskolegården som ett sätt att få barnen i rörelse. De berättar om ”kom alla mina kycklingar”, 

”under hökens vingar kom” samt ”bro bro breja”. Sara och Maria berättar även att nu under 

våren ska de ha gymnastik ute en gång i veckan istället för inne som de har haft under 

vinterhalvåret.  

 

Analys: 

Alla förskollärare anser att de behöver vara delaktiga i barnens lek samt att motivera dem till 

rörelse även fast de även anser att barnen är rörliga i sig. Detta anknyter jag till Osnes m.fl. 

(2010, s. 30) där de menar att den vuxne vid vissa tillfällen kan gå in som en lekkompis till 

barnet och delta aktivt i deras lek. De menar även att man inte ska ta över helt utan lyssna på 

barnen och deras behov och intressen och detta säger Elin är en viktig faktor. Det som även 

kommer fram i intervjun är att man som förskollärare måste gå in och hjälpa barnen vid behov 

och då hänvisar jag till Osnes m.fl. (2010, s. 30) som menar att den vuxne kan verka som 

vägledare för barnen och hjälpa dem när behov finns. Till exempel där barnet inte vågar ta en 

konflikt om vem som ska ha cykeln. Förskollärarna berättar även om lekar som de leker 

tillsammans med barnen och planerade aktiviteter vilket jag anknyter till Osnes m.fl. (2010, s. 

33) teori om att som vuxen vara igångsättare eller som en inspiratör för barnens lek. Den 

vuxne kan på ett enkelt sätt samla en grupp barn och leka olika rörelselekar tillsammans med 

barnen. 
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 Förskolegården 

På frågan om förskollärarnas anser att förskolegården är bra planerad för barnens motoriska 

utveckling svarar både Sara och Maria att de har en stor gård där barnen kan springa samt att 

de har ”dungen” där de har en hinderbana där barnen kan hoppa på stockar och stenar och där 

marken är ojämn. Så de verkar vara nöjda med sin gård. Elin däremot menar att deras förskole 

gård är liten och har inte så mycket lekredskap men att de försöker hela tiden ordna fram 

saker för att de ska kunna utmana barnen i deras motoriska utveckling. 

 

Analys: 

Här vill jag anknyta till Mårtensson (2004) teori om att barn behöver tillräckligt stor yta för 

sina lekar och för att kunna till exempel klättra och rulla (Mårtensson, 2004, s. 122). Barnen 

behöver även naturmark för den vidlyftiga leken. När det gäller naturmark menar Mårtensson 

(2004, s. 134) att den är bra att använda sig av naturmarken när man planerar för en utemiljö 

för barn. Naturmarken kan vidare medverka till att höja stämningen i leken samt att med sina 

”gömställen” gör så att leken kan utvecklas och får fantasin att flöda (Mårtensson, 2004, s. 

102). Två av förskollärarna pratar om en hinderbana i en naturmark som de har på sin 

förskolegård vilket jag anknyter till Mårtenssons (2004) platskvalitet kuperad terräng. Hon 

menar att i den kuperade terrängen får barnen ägna tid åt att styra sig i den och veta vart 

kompisarna är. Leken i en kuperad terräng kan också kännas mer spännande samt att genom 

att springa uppför och nedför och jaga varandra är en viktig ingrediens i leken. 

 

Gungor och större plan 

Om förskollärarna fick bestämma över förskolegårdens utformning skulle både Sara och Elin 

vilja ha fler gungor eller gungor överhuvudtaget på förskolegården. Båda ansåg att gungorna 

inte bara var bra för barnens motoriska utveckling som balansen utan att den också var en 

möjlighet för barnen till sociala kontakter med varandra. Maria som sa att hon var väldigt 

sportintresserad skulle vilja ha en större plan med mål där barnen kunde spela fotboll eller 

innebandy. 

 

Alltså ska det finnas som en vanlig lekpark med gungor och en sådan där stor gunga som många kan gunga 

på tillsammans. Det är det bästa och barnet pratar med dig och de känner sig fria. Elin 
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Analys: 

 

Här vill jag koppla Mårtenssons, (2004, s. 126) teori om mindre lekredskap som komplement. 

Hon anser att gungan är en plats dit barnen söker sig till och där det skapas intressanta och 

sociala situationer mellan barnen. Hon menar vidare att gungandet kan blir lustfyllt och på ett 

sätt stödja barnen i deras samspel. Hon beskriver att gungorna medför ett värdefullt samspel 

för barnen i förskolans sociala miljö. Den fart och fläkt som gungorna erbjuder med rörelse, 

pratstund och lek blandas samman. Hon menar även att om gungorna är rätt placerade på ett 

centralt område på förskolegården där vuxna på ett rättvist övervakande aktivitet kan barnen 

känna sig trygga i den fantastiska rörelsen.  

 

När det handlar om till exempel fotbollsplan skriver Mårtensson, (2004, s. 126) att den 

behöver en plan yta. Vidare skriver hon att på en förskola var det en grupp större pojkar som 

spelade mycket organiserad fotboll men när de slutade så började de andra barnen leka andra 

mer spontana bollekar. 

 

När det rör sig om vad förskollärarna uppfattar att barnen mest tycker om att göra på 

förskolegården står även här gungorna som en av de bästa aktiviteterna för barnen. 

 

Men sen är det ju något som också står väldigt högt i kurs är ju att få gunga. Och gärna ihop med kompis då 

och mycket med gungning är ju att sitta och sjunga och prata och ja det är ju inte att gunga och sitta tyst utan 

det är mycket att ha ett samtal sinns emellan. Sen har de ju mycket att de tycker att det är kul att gunga och 

hoppa av gungan och se hur långt man kan komma. Sara 

 

Cyklar 

Alla förskollärarna är också eniga att nu mot våren när snön och all is är borta så är det också 

väldigt populärt att cykla eller åka med en sparkcykel. 

 

Sparkcyklarna är väldigt populära nu på vårkanten.  Maria 

 

Ja nu när det blev vår och vi öppnade vårt mer vår och sommar förråd då upplevde vi ju det som att de blev 

som kalvar på grönbete då blev ju sparkcyklarna som var störst fokus på och få den här friheten att köra fort 

också det var väl det som var absolut det som stod högst i kurs de där dagarna. Sara 
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Analys: 

Mårtensson (2004, s.79) menar att cykla är en omtyckt aktivitet bland barnen samt att 

cyklande är ett sätt för barnen till social samvaro. Farten i cyklandet ger barnen en känsla av 

frihet. Denna teori är hämtad från Mårtensson (2004) där mindre lekredskap kan vara som ett 

komplement för den vidlyftiga leken. 

Motorisk utveckling 

På frågan vilka faktorer anser du främjar barnens motoriska utveckling ute på förskolegården?  

Menar alla tre förskollärare att det är en kombination mellan pedagogers attityd till rörelse 

samt förskolegårdens utformning och de olika redskapen som finns tillhands för barnen. För 

att barnen ska kunna utmanas i sin motoriska utveckling gäller det att förskollärare är 

uppmärksamma på vad som behövs läggas till eller förändras på gården. En av förskollärarna 

hänvisar till en dunge som de har på förskolegården där de har byggt upp en hinderbana med 

olika naturföremål som stubbar, stockar och stenar där barnen kan träna sin balans. Alla 

förskollärare menar även att barnen är på olika nivåer i sin grovmotorik och att det gäller att 

utmana på rätt nivå. En förskollärare menar även att hon hjälper barnen till en viss punkt men 

sen måste de också klara sig själva. 

 

Och sen finns det på den här lekparken en sån här som de kan klättra på men det hjälper jag dem inte upp  de 

måste klara det själva man ska inte lyfta dem så att de det är farligt för de har inte motorik till det kraft till det 

och det blir ungefär som att vara med mamma i lekparken.  Elin 

 

En av förskollärarna menar även att förskolegårdens storlek har betydelse för barnens rörelse 

utveckling. 

 

Gården är dock lika viktig. Vissa förskolor har ingen stor gård. Förskolegården behöver vara stor och 

anpassad till barnens behov. Maria 

 

Något som också kommer fram i intervjuerna är att förskollärarna ofta har planer för hur de 

vill att gården ska se ut men att det av säkerhetsskäl och av kostnadsskäl ofta blir stoppade 

genom att det till exempel behöver finnas vissa underlag under gungorna. Detta underlag syns 

knappast men kostar mycket pengar. 
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Analys: 

För att kunna förbättra gården och göra den till en utmaning för barnen i deras motoriska 

utveckling kan det vara betydande att vara åskådare och observera barnen när de leker. På det 

sättet kan man uppmärksamma barnens rörelseutveckling samt behov av stimulans. Man kan 

även sätta igång olika lekar som kan främja barnens utveckling (Osnes m.fl., 2010, s.31-32). 

När det gäller kostnadsfrågor tar Osnes m.fl. 2010, s 29 upp fysiska faktorer vilket inbegriper 

att ekonomin kan sätta stopp för på vilket sätt personalen på förskolan kan förbättra gårdens 

utemiljö. Naturmark var en betydande faktor för barnens motoriska utveckling enligt 

förskollärarna och där anknyter jag till Mårtensson, 2004, s.102 där hon menar att naturmark 

kan ge barnen en förhöjd stämning i leken samt att leken utvecklas med barnens fantasi. 

Lekredskapen var en annan viktig faktor och Mårtensson, 2004, s. 126, 79 nämner bland 

annat gungor och cyklar som en arena för social samvaro mellan barnen samtidigt som farten 

och fläkten av cyklandet och gungorna utgör en en rörelse av stor betydelse. Förskollärarens 

attityd var också en faktor att ta hänsyn till i barnens möjlighet till bra rörelseutveckling. Där 

anknyter jag till Osnes m.fl., 2010, s. 33 som menar att den vuxne kan vara som en inspiratör 

för barnen och samla en grupp barn till en gemensam rörelselek eller aktivitet. 
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Resultat och Analys (Pernilla Jansson) 

Bakgrund 

Jag har intervjuat tre förskollärare på två olika förskolor i ett samhälle en bit utanför en 

storstad.   

I min resultatdel kommer jag benämna dem som Förskollärare A, Förskollärare B och 

Förskollärare C. 

Förskola 3 

På förskola 3 arbetar Förskollärare A hon har varit förskollärare i sex år. På den här 

förskolan har hon arbetat sen januari 2013. Hon arbetar just nu med barn i åldrarna 3-4 år. 

Förskollärare B blev klar med sin utbildning som förskollärare 1978 och har arbetat två år på 

denna förskola. Hennes arbetsområde är barn i åldrarna 4-6 år.  

Förskolans gård har asfalterad väg som påminner om formen av en stor nolla. I mitten av 

denna är en yta med grus för möjlighet till lekar med hink och spade, en snurrplatta med 

handtag med plats för ca fyra barn, en sandlåda finns även belägen där.  

Där asfalten slutar kommer en liten nedförsbacke som leder till en gungställning inom ett 

staket med tre gungor. En klätterställning en bit ifrån och lite höga buskar på andra sidan av 

gungorna. Förskolan har även små “gårdar” med öppna ytor runt förskolan som ingår i 

förskolans gård, dessa är dock stängda med grindar. Bakom förskolan finns en skog, framför 

finns en parkeringsplats och gångväg. Barnen i åldrarna 3-6 år använder gården gemensamt.  

 

Förskola 4 

Förskollärare C som arbetar med barn i åldrarna 1-3 år, blev klar med sin utbildning 1993 

och har arbetat på den nuvarande förskolan i två år.  

Förskolegården har en skog omslutande sig med ett vattentorn framför förskolans parkering 

och personalingång. Det finns två förskolegårdar, en för barn mellan 1-3 år och en för barn 

mellan 3-6 år. Förskolegårdarna är en mer naturgård med flera höga träd och öppna ytor. Inga 

direkta klätterställningar finns. Den gård som de yngre leker på har en liten asfalterad väg. 

Lekmaterialen som finns på gården är av trä och gjorda i olika insektsfigurer. En lång larv 

ligger vid ingången till småbarnsgården, den är ca 40cm hög och två meter lång. Det finns tre 

olika fjädergungor placerade utspritt på gården. De har former som myra, humla och 
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nyckelpiga. En liten kompisgunga och en hängmatta, två sandlådor i olika storlekar varav ena 

har ett skålbord i barnens höjd. En nedförsbacke till en yta med höga tallar finns, där nertill är 

det en liten pyramidformad koja med liten ingång och hål på väggarna belägen.  

Förskollärarens roll 

De förskollärare som intervjuats menar på att de har en stor roll för barnens rörelse och 

motoriska utveckling när de är ute på gården med barnen. Många av barnen kan oftast sätta 

igång och aktivera sig själva, antingen i grupp eller på egen hand med olika lekar när de 

kommer ut på förskolegården. Men när det är något enstaka barn som har svårt att aktivera sig 

när det kommer ut, så menar de förskollärarna på hur viktig deras roll är för just för de barn 

som ibland har svårt att komma igång med lekar när de kommit ut. Faktorer till att de har 

svårt att aktivera sig kan vara att de precis blivit lämnad på morgonen eller att barnet inte har 

någon vana att vara ute och leka och därför inte vet vad man kan göra. Då kommer 

förskollärarnas roll in att visa på de material som finns ute och hur de används och just 

uppmuntra barnet att prova. Alla tre av de jag intervjuat säger att de på något sätt försöker 

visa vad som kan göras ute eller hur en lek fungerar, där de märker att barnen behöver stöd 

går de in för att hjälpa.  

Förutom att ha rollen att aktivera de barn som har svårt att komma igång ute så ser även 

förskollärarna vikten med att se att allt fungerar ute på gården bland alla barn. Oftast så är de 

med barnen i olika lekar, vid intervjutillfället var ”tjuv och polis” och kurragömma populära 

lekar i den äldre barngruppen. Under lekens gång ser de till att leken flyter på och finns där 

för barnen när det behövs, antingen som inspiratör eller vid en konflikt eller olyckor.  

Ja jag har ju […] en stor roll till inspiratör. […] Det är ju vår roll och se till att det funkar sen är det ju inte 

alltid som det är jag som är med och hoppar heller men man har ju ändå ansvaret att se att det ändå pågår en 

att barnen rör sig. Förskollärare B 

 

Så jag tror nog att jag har en ganska viktig roll för just de barnen som står still, liksom, och som inte trivs ute 

som kanske inte är van hemifrån eller andra kulturer som inte vistas ute så mycket. Så tror jag att det är 

jätteviktigt att visa på vad man kan göra ute. Förskollärare A 

 

En av förskollärarna menar även på att det beror vilken säsong det är. Under vintertid är det 

viktigare att hålla sig i rörelse för att inte bli kall. 
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På vinter så är det jag som måste göra så att barnen rör sig så att de inte bara står och blir frusna och inte 

aktiverar sig. Då måste jag vara ganska aktiv men som sagt nu när solen skiner och allting igen, då behöver 

jag inte ha den här aktiva rollen att dom ska röra sig, för då rör dom sig så pass mycket ändå. Förskollärare C 

 

 

Analys 

Förskollärarna vid mina intervjuer nämner att de har en betydande roll för barnen i deras lek 

och rörelse. De ser sig själva som inspiratörer, något som även Osnes m.fl. (2012 s. 33) 

skriver om i sin teori om den vuxne som igångsättare till en lek. Där tar den vuxna initiativet 

till att sätta igång en lek, ibland genom att leka parallellt med barnen/barnet men också genom 

att överraska med olika aktiviteter för att väcka barns nyfikenhet. Förskollärarna i intervjun 

ser sin vikt som inspiratör till de som ibland kan ha svårt att aktivera sig ute. De kan då ta på 

sig rollen som lekkamrat, förskollärarna deltar då aktivt i de lekar som barnen hittar på 

samtidigt som de låter barnen styra leken (Osnes, m.fl. 2012 s.33). Under intervjun talade en 

av förskollärarna om hennes roll i t.ex. en hopplek, där hon kunde aktivera barnen till lek, 

samtidigt som barnen för det mesta styrde den 

För det mesta under den fria leken berättar alla förskollärarna under intervjun att de ofta 

observerar barnens lek. Om man kopplar det till Osnes, m.fl. (2012 s.31) så förklarar de att 

den vuxne blir en åskådare som får en överblick över barnens lek och hur de ligger till i sin 

motoriska utveckling. Om man då märker att ett barn ligger lite efter eller har svårt att ta sig 

an en motorisk rörelse kan man då som förskollärare göra aktiviteter tillsammans med barnen 

så att alla kan träna den rörelsen. 

Rollen som vägledare kan man utläsa från resultatet att förskollärarna visar hur en lek 

fungerar så att barnet kan vara med (Osnes, m.fl. 2012 s. 30-31).  

Förskolegården 

Bland de material som finns på gårdarna var, enligt förskollärarna under intervjun, sandlådan, 

gungorna och cyklarna mest populära material att använda sig av under utevistelsen. 

Buskarna på gården var roliga ställen som inbjöd för lek och att gömma sig i. Förskola 3 har 

även en klätterställning som är mycket populär bland barnen där även en bänk med bord ofta 

används av äldre barn att hoppa från. Förskola 4 har en hängmatta där barnen kan ligga och 

bli gungade. Förskollärare B ansåg att de äldre barnen även höll sig till rollekar. 

Under vintertid, då inte cyklar kan användas, är det istället pulkor och åkmadrasser som var 
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av stort intresse. Även de snöhögar som bildades när man plogat förskolegården var 

uppskattat lekmaterial att klättra på. 

Undersöka såna saker som gräva och forsla vatten och sådär jag tror ändå att det är en stor del. Men även 

cykling och skjutsa varandra på cyklar och pulkaåkning på vintern då då och sådär. Att röra på sig lite mer då. 

Förskollärare A 

 

Alla förskollärare under intervjun saknade någon form av naturgård på sin förskolegård. Fler 

buskar att gömma sig vid, stockar och stenar att kunna klättra på och hoppa från. Klätterträd 

och hinderbana av naturmaterial var några av önskemålen. Även fler buskar för att ge barnen 

större möjlighet till lek önskades bland alla tre förskollärare vid intervjun. 

Dom kan vara själv i och leka I buskage. Förskollärare A 

 

En av förskollärarna ansåg att deras gård var alldeles för platt och saknade den motoriska 

utmaning som barnen behöver. 

Tänk om man hade gjort vår förskolegård mera natur eller utmanande i och med att det är i naturen så skulle 

man kunnat ha mera. […] En hinderbana. Otroligt läckert! Tänk om de hade gjort vår förskolegård mera natur 

eller utmanande i och med att det är i naturen. Så skulle man kunna haft mera, ställt stockar som dom kunnat 

klättra på. Det behöver inte vara dom här färdiga lekmaterialen. Förskollärare C 
 

Analys: 

En av förskollärarna nämner leken vid buskarna, något som kan kopplas till Mårtensson (2004 

s. 122), där barnen lätt kan försvinna och sen komma fram igen när de leker i och kring 

buskar. Det gör att leken blir mer spännande samtidigt som barnen har möjlighet att dra sig 

undan lekar eller att skilja mellan olika platser som finns på gården. En tät vegetation på 

förskolegården ger då möjlighet till barnen att kunna försvinna och överraska kamrater vid 

något annat ställe. En gård med redskap och olika slags vegetation ger barnen stor 

rörelsefrihet där de själva kan välja var de vill leka och kunna umgås socialt. 

Lekredskap som gungor och cyklar förekommer även på förskolorna och används flitigt av 

barnen. Mårtensson (2004 s. 79 & 126) menar att cyklar och gungor är populära för dess fart 

men även att gungor kan vara en social plats för barn att samtala vid.  

En av sakerna som var populära bland barnen var att leka med löst material som vatten, sand 

och snö. Mårtensson (2004, s. 81) nämner detta och med dessa material kan barnen då skapa 

olika konstruktioner. 
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I intervjuerna säger alla att de önskar en mer naturliknande mark, något som Mårtensson 

(2004, s. 134) anser att en förskolegård bör ha tillgång till då det kan bidra till en bra lekmiljö.  

 

Motorisk utveckling 

Det förskollärarna ansåg som främjande faktorer var att miljön har stor betydelse men även de 

material som barnen har tillgängligt ute på gården som just stimulerar till rörelse.  

Jag tror säkert att olika miljöer påverkar dom till olika saker […] överlag på den här förskolan tror jag att 

material som cyklar och fordon och liksom redskap för dom att ta sig fram stimulerar dom att röra sig. 

Förskollärare A 

 

En annan faktor var att barnen skulle ha roligt när de är ute, att barnen gör sådant de tycker är 

kul så lär de sig i leken och utvecklar sig utan att de märker det.   

Det är ju att de leker och har roligt. Att de kommer igång med nånting, då utvecklar det sig av sig självt. 

Förskollärare B 

 

Förskollärare C ansåg att skogen de hade utanför staketet var av stor betydelse då deras gård 

saknar utmanande material när det gäller den motoriska utvecklingen. Istället ser de skogen 

som sin plats att utmana barnen grovmotoriskt. 

 

 Förskolegården kanske inte stimulerar så jättemycket grovmotorisk träning, men det är bara att öppna 

grinden och gå ut så kan du vara på elljusspåret och springa, klättra i skogen och leka. Förskollärare C 

 

 

Analys: 

Miljön har enligt alla tre förskollärare en betydande roll i barnens motoriska utveckling. Som 

Mårtensson (2004 s.121) skriver så har förskolegårdens terräng en stor betydelse på den 

motoriska utvecklingen för barnen. Barn som leker i en kuperad terräng har möjlighet till 

dynamiska lekar som lockar till att springa upp och ner från kullar i hög fart. Lekar som dessa 

hjälper barnen att koordinera sina rörelser vid deras lek över förskolegården (Ibid.) 

Beroende på barnens ålder så skiljer sig den fysiska rörelsefriheten, oavsett ålder så är den 

viktig (Ibid. 131). 



35 

 

Tabeller/diagram 
För att tydligt se vad förskollärarna säger samt vilket perspektiv dem har, har vi gjort tabeller 

samt stapeldiagram utifrån Mårtensson (2004) samt Osnes m.fl, (2010) kategorier. Se bilaga 

2. 

Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra resultat som har kommit fram i våra analyser. Vi 

har delat upp detta avsnitt i de olika frågeställningarna. Vi börjar belysa vikten av motorisk 

träning och vilka konsekvenser det ger om den uteblir. 

Varför motorisk träning?  

Ur en hälsoaspekt, sett från dagens samhälle, kan man se att fler barn blir mer stillasittande i 

hemmet. Tillgången till media har ökat vilket gör att barn har fler möjligheter att bli 

stillasittande framför TV eller dator. Genom denna utveckling finns det risk att barn utvecklar 

fetma (Faskunger, 2008 s. 15). Hur ska vi kunna undvika denna trend? Kan det vara en 

möjlighet att förändringar sker redan i förskolan, för att barnen ska få lusten i att röra sig och 

på så sätt få en bättre hälsa? Förskolan som är en stor del av barnens uppväxt har därmed en 

betydande roll i denna fråga. Förskollärare har då en viktig roll genom att ge barnen positiva 

rörelseupplevelser, detta gör bäst om de får delta i barnens lekar. Att uppmuntra barn till 

motoriska rörelser vid förflyttning mellan förskolan och utflyktsplatser kan även ge barn en 

positiv inställning till rörelse (Ericsson, 2005, s. 132). En annan viktig aspekt är förskolans 

utemiljö, den ska vara inspirerande och uppmuntrande för barnen att vilja leka och röra sig för 

att på bästa sätt utmana och ge barnen plats att utvecklas (Grahn, m.fl. 1997 s. 8) 

I Ericssons (2003) avhandling Motorik, Koncentrationsförmåga och skolprestationer visar det 

sig att barn som har bra grovmotorik gör bättre ifrån sig i skolans lägre åldrar. Vi ser då en 

koppling mellan en bra miljö som utmanar barnen på flera sätt i sin grovmotoriska träning 

under sin tid i förskolan. När de sen börjar skolan har de, enligt Ericsson (2003, s. 184-186), 

bättre och lättare att koncentrera sig i skolan. Resultaten i svenska och matematik var bättre 

bland de eleverna som hade extra motorisk träning under skoltiden. De elever som endast 

hade den ordinarie idrottsundervisningen i skolan hade sämre resultat än de som hade fler 

idrottstimmar. Främst var det elevernas taluppfattning, tankefärdigheter och deras 

rumsuppfattning som skillnaderna märktes mest på mellan de två grupperna (Ibid.).  
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Betydande faktorer för barnens motoriska utveckling 

Resultaten från intervjuerna visar på förskollärarnas uppfattningar om vilka faktorer som är 

avgörande för barns motoriska utveckling. Förskollärarna pratar om miljöns betydelse, 

redskapen samt att det ska vara lustfyllt att vilja röra sig. Det framkommer även att det ska 

finnas utmaningar i miljön samt att förskolegårdens storlek också har betydelse. Tre av 

förskollärarna berättade att det gäller att utmana barnen på rätt nivå eftersom alla barn 

befinner sig på olika nivåer. En förskollärare menar också att barnen måste klara sig själva 

men att hon kan hjälpa dem en bit på vägen. Grahn m.fl. (1997, s. 94) skriver att miljön ska 

användas för att inspirera barnen till lek och rörelse. Barnen söker även upp det som de 

behöver i den miljön de är i och utvecklas på så sätt utifrån sig själv Det viktiga är då att 

miljön ska vara dynamisk och ge barnen möjligheter att växa i Vidare kan man läsa att barn 

får hålla tillgodo med den miljö som de vuxna erbjuder vilket blir en konstruktion av vad de 

vuxna anser att barn behöver (Ibid., s. 95). Piaget, (1976, s. 169) pekar även på vikten av en 

utvecklingsbefrämjande miljö för barns möjligheter till utveckling. I Grahns, (1991, s. 329) 

studie kan man läsa att hans resultat pekar på att personal inom förskolan tycker att 

uteaktiviteter, främst ute i naturen, är det som mest direkt utvecklar barns grovmotorik. Hans 

resultat visar även att utomhusmiljön för barn bör bestå av en gränslinje mellan äng och skog. 

Det bör vara kuperat och med gott om mjuka buskar som barnen kan leka i samt frukter och 

djur. I våra resultat tog några av förskollärarna upp vikten av att använda sig av naturen för att 

träna grovmotoriken i den ojämna terrängen som skogen erbjuder. Grahn, (1991, s. 329) 

menar att man även kan ställa dit lekredskap som gunga, rutschkana och sandlåda men att de 

ska var placerade med fantasi. Gällande vikten av skolgårdens miljö, som även kan tillämpas 

till förskolans utemiljö, menar Ericsson m.fl. (2009, s. 88) att gården ska ge barnen möjlighet 

att skapa motoriska aktiviteter och känna rörelseglädje. Detta kan skilja både när det gäller 

skolor och förskolor. En förskole gård bör vara planerad så att det ska finnas gott om plats för 

fantasilek och rörelse för att utveckla barnens motorik och styrka, som till exempel möjlighet 

till att klättra (Ibid s. 94). En av förskolorna hade naturmark på sin förskolegård och detta var 

ett sätt för barnen att utveckla sina rörelser genom att klättra i träd, hoppa från stubbar och 

balansera på stockar. Även Grahn m.fl. (2004, s. 3091) skriver om faktorer som främjar för att 

vara ute, de menar att gårdens utformning är viktig och ska ha olika slags ytor och karaktär. 

Några av förskollärarna menade även att förskollärarens attityd var en viktig faktor till barns 

möjlighet till rörelseutveckling samt att det gällde att hitta utmaningar åt barnen. Osnes m.fl. 
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(2010, s.31) menar att den vuxne kan observera barnen och på det sättet skaffa sig kunskap 

om barnens nivåer i sin motorik och på det sättet skapa utmaningar åt barnen. 

Förskolläraren och rörelse 

I våra intervjuer märker vi av förskollärarnas medvetenhet av deras roll för barnen i deras lek. 

Alla förskollärare nämner några av sina roller de har under utevistelsen på gården. 

Många av förskollärarna såg sig som en inspiratör ute på förskolegården. En roll som 

inspiratör innebär att den vuxne, i det här fallet förskollärare, tar initiativet för att starta upp 

en lek. Det kan förekomma på två olika sätt, det ena är att överraska barnen med en aktivitet, 

som till exempel att föreslå kurragömma. Ett annat sätt är att sätta sig vid ett barn och leka 

samma lek parallellt med barnet. Nyfikenheten med att se vad förskolläraren gör att barnen 

vill prova på det som förskolläraren sysslar med (Osnes m.fl., 2010, s. 33). En av 

förskollärarna ansåg att det var viktigt just för att kunna få med de barn som ibland kan ha lite 

svårt att komma igång med en aktivitet utomhus. Hon anser att en annan viktig aspekt är att 

barn bör röra sig ute. Det kan då bli att några lekar och aktiviteter ibland blir vuxenstyrda för 

att lyckas få de flesta barn i rörelse. Detta kan ha att göra med barns minskade fysiska 

aktivitet vilket kan ge konsekvenser för barns välstånd (Mårtensson, 2004 s. 16).  

Att vara en lekkompis för barnen är en annan roll som kom upp under intervjun. De flesta 

under intervjun ansåg sig vara en lekkompis till barnen. Det menas med att man är med i 

leken som en kompis och delta i den lek som förs, under leken är det barnen som styr (Osnes, 

m.fl., s. 30). Lekar som kurragömma och Tjuv och polis är exempel på lekar som 

förskollärarna ibland är med i.  

En annan viktig del är att finnas där som vägledare. Som en vägledare kan man som vuxen 

finnas i närheten och vara till hjälp om så behövs (Ibid.). En förskollärare menar på att barn 

ibland kan behöva en vägledare vid till exempel konflikter som barn ibland kan ha svårt med. 

Rollen som åskådare nämnde de flesta förskollärarna under intervjun. De står då lite på 

avstånd för att iaktta att leken fungerar utan konflikter men även om något barn kan vara i 

behov att träna någon motorisk rörelse (Ibid. s.31). Genom att förskollärarna tar rollen som 

åskådare låter de barnen utforska förskolegården på egen hand. På så sätt kommer barnen att 

skapa ett ”frirum” för barnen i deras lek och rörelse under utevistelsen på gården (Mårtensson, 

2004, s. 132). Ju yngre barnen är desto mer beslut rörande händelser vid utevistelsen tar 

förskollärarna över. Barnen förväntas oavsett ålder bli inspirerade av den fysiska miljön för 

att på egen hand skapa mening i sin lek (Ibid., s. 22-23). Mårtensson (2004 s. 22) menar även 
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att förskollärare intar en låg profil under utevistelsen och tar inte heller många egna initiativ 

till att aktivera barnen. Just i vår studie, utifrån de svar som kommit under intervjun verkar det 

som att rollen som åskådare, lekkamrat är väldigt vanlig samt att igångsättare nämns av alla. 

Medan rollen att leka parallellt med barnen inte förekommer alls. . Visar detta att de 

intervjuade förskollärarna inte leker parallellt med barnen? Det kan vara så att denna kategori 

inte är lika vanligt förekommande som de övriga kategorierna som Osnes m.fl. (2010) visade 

på. En annan orsak till att kategorin inte kom upp under intervjuerna kan även bero på hur 

frågorna som ställdes under intervjun var utformade. Ännu en faktor kan även vara att vi 

fokuserat på hur förskollärare håller barnen i rörelse på förskolegården, vilket då gör att denna 

kategori inte tas upp av förskollärare. De kanske inte ser detta som relevant i barnens 

rörelselek (se Bilaga 2). 

Förskolegårdens egenskaper 

Alla fyra förskolor har olika typer av gårdar, allt från stora gårdar med mycket redskap till 

små gårdar med få redskap. På varje förskole gård ansåg förskollärarna att det fanns något de 

saknade. Två förskolor saknade gungor, en saknade en naturdel på gården, en annan saknade 

en klätterställning och hinderbana, en annan förskollärare skulle gärna vilja ha en större plan 

med mål där man tillsammans kunde spela lagsporter till sin förskola. I artikeln Närmiljöns 

betydelse, 2009, s. 82 kan man läsa att ett tillfälle att aktivt påverka barns motoriska 

utveckling skulle följaktligen vara att påverka den miljö som barnen befinner sig i. Något som 

påverkar barns förutsättningar till fysisk aktivitet samt rörelseerfarenheter är bland annat 

minskning av lekplatser samt fria ytor. Barn kan bli begränsade i sin motoriska utveckling om 

det finns brister i deras utemiljö. 

 Våra resultat visar att de områden samt redskap som användes flitigast av barnen var 

sandlådan, gungor, cyklar/sparkcyklar och klätterställning. Några av materialen kan inte 

nyttjas på vinterhalvåret, dessa redskap blir då extra populära på vårkanten, såsom sandlådan 

och cyklar/sparkcyklar. 

Grahn, m.fl. (1997 s. 29) skriver om hur cyklar används lika mycket som att springa och gå 

tvärsöver förskolegården, där det är asfalterat. Cyklarna sägs även ge status I gruppen och 

släpps sällan. Det är även mycket samspel kring cyklarna eftersom de oftast används som 

“taxi” där två barn samsas om att skjutsa varandra. Barnen kan även använda cyklarna genom 

att experimentera på att cykla på olika sätt. 

Mårtensson (2004) menar att just gunga är en populär del av utevistelsen då den ses som ett 
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stämningsskapande där det blir rytmiska rörelser med kroppen och med gungan. Det kan även 

ses som ett sätt till vila, fabulerande och samtal. Många av de yngre barnen gungar helst men 

även de äldre barnen.  

Sandlådan som används av både de yngre och äldre ger barnen många möjligheter till lek där 

de kan skapa med sanden och hitta på olika fantasilekar (Grahn, m.fl., 1997 s. 55). Sanden 

används som en sinnlig aktivitet och är på sätt och vis en egen handling, där barnen inte alltid 

samordnar med de andra barnen kring sig i sandlådan (Ibid., s. 54). Grahn m.fl. (2004 s.3090) 

menar i deras artikel att sandlådan dessutom är en viktig plats för barnens lekar. 

Förskollärarna är medvetna om vad barnen behöver för att utvecklas motoriskt. De material 

som de anses sakna på gården är lite av de material som Grahn m.fl. (2004, s. 3091) nämner 

att en förskola med lummiga miljöer med olika markunderlag. Träd kan vara som klätterträd 

och där buskar är bra för barnens lekar att krypa in i och göra kojor av. En varierande utemiljö 

med olika underlag främjar den motoriska utvecklingen, Mårtensson (2004, s. 132) skriver 

även om vikten att ha naturmiljö på förskolans gård. Hon menar även på att det inte räcker 

med en ambition att gå till naturen utanför förskolan utan den bör helst vara inne på gården 

för barnens möjlighet att möta naturen varje dag.  

Stora stenar kan som några av förskollärarna saknar på sin gård, vara bra för att hjälpa barnen 

att utveckla sin smidighet, balans och styrka genom barnens försöka att ta sig upp på en stor 

sten. Barnen lär sig inte enbart sin styrka utan kan även lära sig stenens egenskaper, såsom hur 

den känns (Grahn, m.fl., 1997 s. 9). I sin avhandling om parkers betydelse skriver Grahn, 

(1991, s. 83) att när det handlar om lekområdet som barn vistas i finns det vissa krav på hur 

den ser ut utifrån sina studier. Det första kravet är att lekområdet ska vara säkert och det ska 

inte finns någon biltrafik men sen skriver han även att det ska finns möjligheter för barnen att 

springa, cykla och röra på sig. Det sista han nämner är att lekområdets topografi, vegetation 

och lekredskap ska kunna tillgodose barnens rörelsebehov samt deras fantasi. 

Våra resultat visar även att de förskolor med stor och naturrik förskolegård var till stor del 

nöjda med sin gård till skillnad från de med liten och naturfattig förskolegård. På dessa 

förskolor använde man sig mycket av naturen och skogen i närheten för att barnen ska få 

möjligheter till motorisk utveckling i kuperad terräng. Våra resultat visade även att alla 

förskollärare nämnde mindre lekredskap som komplement då de pratade om gungor och 

cyklar, m.m. När det gällde träd och buskar nämndes det enbart av en förskollärare. Detta 

betyder inte att det inte är betydelsefullt utan kan bero på riktningen på frågorna och vad 

barnen leker med just då. För en visuell beskrivning av resultaten i form av tabell, se Bilaga 2. 
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Konklusion 
 

Vår studies ansats är att få förskollärares perspektiv på vilka möjligheter barn på förskolan har 

till motorisk utveckling ute på förskolegården. Vi har undersökt vilka faktorer som är av 

betydelse för barns rörelseutveckling, hur förskollärare kan agera samt vilken betydelse 

miljön har på förskolegården för barns stimulans till rörelse. Resultaten vi kom fram till var 

att det finns en koppling mellan förskollärares roll samt attityd och hur förskolegårdens miljö 

är utformad. 

Vi har tidigare skrivit om barn i dagens samhälle som har fler möjligheter till roliga men dock 

stillasittande aktiviteter i hemmet, detta är en fråga som rör hela samhället i stort. Det finns 

flera vinster i att vuxna inser vikten av att barn får röra sig. Hälsoaspekten är en faktor som 

har stor betydelse där forskning har visat att barn som är ute och rör på sig är friskare och 

starkare samt att risken för fetma minskar. Vidare menar vi att det är när barnen är små som 

attityden till rörelse grundläggs så en positiv inställning till rörelse från vuxna i deras 

omgivning främjar ett intresse senare i livet. Det är då en viktig faktor att lärarutbildningen på 

alla nivåer borde ha en termin med rörelse och hälsa. Både på ett teoretiskt och praktiskt plan. 

 

Det skulle vara intressant att i vidare studier göra observationer om vad förskollärare gör ute 

på förskolegården för att uppmuntra barnen till rörelse. Stämmer deras svar med hur de agerar 

när de är ute på förskolegården? Vidare skulle det även vara intressant att studera barns 

möjligheter till motorisk utveckling under vinterhalvåret och jämföra det med de andra 

årstiderna. 

 

När det gäller förändringar eller skapande av förskolegårdar kom det fram i intervjuerna att 

det var arkitekter som var anställda av kommunen som designade förskolegårdarna. Detta har 

vi inte berört i våra resultat men är ändå en viktig aspekt. Detta anser vi är fel med tanke på att 

det borde vara personer som har stor kunskap om barns behov samt vilka utmaningar de 

behöver. Kommunen borde lyssna på pedagoger samt förskolechefer och ta in deras 

synpunkter samt förslag på förskolegårdens utformning.  

Slutligen skulle vi vilja tilläga att barn är vår framtid, de förtjänar att ha möjligheter till 

utveckling på bästa möjliga sätt där de förstår vikten av rörelse och hälsa. Det är vårt ansvar 

som vuxna att visa dem vägen. 
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Bilaga 1 
 

Tema 1: Bakgrundsfrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

3. Vad tycker du bäst om att göra med barnen ute på förskolegården? 

 

Tema 2: Rörelse 

Undertema 1: Förskollärarens åsikt 

Hur aktiverar du barnen till rörelse vid utevistelse på förskolegården? 

Vilken roll tycker du att du har för att barnen ska röra sig ute på förskolegården? 

a. Vilka lekar leker ni tillsammans ute på förskolegården? 

b. Har barnen ofta fri lek ute på förskolegården 

c. Har ni några planerade rörelseaktiviteter på förskolegården? 

d. Hur ofta är ni ute på förskolegården? 

Undertema 2: Barnens deltagande från förskolärarens perspektiv 

a. Hur upplever du vad barnen tycker om utevistelsen på förskolegården? 

b. Vad tycker barnen mest om att göra på förskolegården? 

 

Tema 3: Motorisk utveckling 

Undertema 1: Förskolegården 

Vilka faktorer anser du främjar barnens (grov) motoriska utveckling vid utevistelse på 

förskolegården? 

a. Tycker du att förskolegården är bra planerad för barnens (grov) motoriska 

utveckling? 

1. På vilket sätt är den bra/dåligt planerad? 

b. Anser du att det saknas något på förskolegården som skulle kunna hjälpa barnen i 

deras motoriska utveckling? 

1. Om ja: vad är det som saknas? 

c. Beskriv hur du skulle förbättra förskolegården om du fick bestämma? 

d. Har ni några begränsningar vad barnen får göra på förskolegården? 
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Undertema 2: Förskollärarens kompetens 

Känner du att du har tillräckliga kunskaper om barnens motoriska utveckling för att kunna 

stödja dem i deras utveckling? 
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1. Tillräckligt stor yta 
eller många ”Frirum"

2. Kuperad terräng 3. Träd och buskar 4. Naturmark
5. Mindre lekredskap 
som komplement

6. Tillgång till mycket 
löst material (pinnar, 
sand, vatten, kottar)

Sara x x x x

Maria x x x x

Elin x

Fsk A x x x x

Fsk B x x x x

Fsk C x x

1. Åskådare 2. Lekkamrat 3. Vägledare 4. Leka parallellt med barnet 5. Igångsättare

Sara x x x x

Maria x x x

Elin x x x x

Fsk A x x

Fsk B x x

Fsk C x

Bilaga 2 
 

Osnes fem kategorier 

 

 

 

Mårtenssons platskvaliteter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


