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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om hur förskolor som ligger belägna i stadsmiljö kan stimulera barnens 

grovmotoriska utveckling. Vi valde att skapa en bok som föreslår stimulerande utomhuslekar 

som utvecklar barnens grovmotorik. Vi valde att använda oss av Botaniska trädgården i 

Uppsala. För att göra det möjligt att skapa boken utgick vi ifrån tidigare forskning och teorier 

som har gjorts om barns motoriska utveckling och tagit med det i vårt arbete. För att få reda 

på vad andra tyckte om vår bok valde vi att intervjua två pedagoger som fick möjligheten att 

bedöma vår produkt. 

Nyckelord: Motorik, pedagog, utomhuslek, Botaniska trädgården, barn, produkt. 
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1. Inledning 

Barn sitter mycket stilla, och i dagens samhälle är barns fria rörlighet utomhus mindre än förr. 

Barn leker också mer inomhus än tidigare. Därför är det viktigt att vuxna, till exempel 

förskolepedagoger, uppmuntrar till och stödjer barnens lek utomhus.  

Vi funderade över hur pedagogerna inom förskolorna i Uppsalas stadsmiljö kan få stöd att 

stimulera utomhuslek i naturen. Med ”naturen” avser vi här platser utomhus där det finns 

större öppna ytor såsom gräsmattor, ängar och parker, men också där det finns en terräng som 

erbjuder variation i underlag till exempel stenar, stockar, kullar och backar. Botaniska 

trädgården i Uppsala är en centralt belägen park, och vi tänkte att den kanske kan erbjudan en 

lämplig miljö för att stimulera och utveckla barns lärande på olika sätt.  

Utifrån våra egna erfarenheter från förskoleverksamhet verkar det vara mindre vanligt med 

styrd lek utomhus än inomhus. Eftersom många av Uppsalas förskolor har begränsade 

möjligheter att komma ut i naturen, funderade vi också på vad som skulle kunna vara till hjälp 

för dessa förskolor att ändå kunna använda tillgängliga utomhusmiljöer som stimulans vid 

lärande.  

Vi har valt att fördjupa oss i hur pedagoger kan utveckla barns grovmotorik i utomhuslek för 

de äldre förskolebarnen. En av förskolans uppgifter är att erbjuda stimulans och utveckling av 

alla barns grovmotorik Vi har dock valt att göra avgränsningen i vårt arbete till de äldre 

förskolebarnen, framför allt eftersom vi tänker att de lättare kan ta emot och förstå 

instruktioner i styrd utomhuslek. Utveckling av grovmotorik är generellt viktigt för inlärning 

och för att det lämpar sig väl i utomhuslek. Miljöer utomhus kan ofta erbjuda variation i 

terräng, material och det finns oftast gott om plats. Olika sorters terräng kräver olika sorters 

färdigheter inom grovmotoriken, såsom balans, styrka, smidighet och koordination. Uppsatsen 

ingår i projektet ”Kulturarvet som högskolepedagogisk resurs vid Uppsala Universitet”. Vi 

kommer också att undersöka och diskutera om vårt pedagogiska läromedel är användbart och 

till stöd för förskolepedagoger. 

Vår bok skiljer sig något från andra böcker som finns om grovmotorik och utomhuslek, 

genom att vår bok har inspiration från ett kulturrikt område i centrala Uppsala. Andra böcker 

har förhållit sig till utemiljöer som har varit nära förskolor, ute i skogen eller på 

förskolegården. Vår bok vänder sig i första hand till förskolor i centrala Uppsalas 

stadsmiljöer. Vi ville också skapa en bok som var enkel att ta med utomhus och som inte 

krävde mycket förberedelser eller redskap.  

Vi har valt att skriva arbetet tillsammans, men vi har haft huvudansvaret för olika delar i 

arbetet. Vi har ändå funnits som stöd för varandra under processen samt att vi har diskuterat 

och influerats av varandras textstycken. Här följer en presentation av hur vi har lagt upp 

processen för arbetet.  
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2. Syfte och frågeställning 

Vi ville skapa en produkt som kunde ge stöd till pedagoger inom förskolorna i Uppsalas 

stadsmiljöer att stimulera barnens grovmotorik och utomhuslek. Eftersom många förskolor i 

Uppsalas stadsmiljöer har begränsad tillgång till skog, valde vi att arbeta med Botaniska 

trädgården som utgångspunkt. Vi har märkt att det är många förskolegrupper som besöker 

Botaniska trädgården där de utövar olika aktiviteter. Vi valde att fokusera på stimulans av 

grovmotorik eftersom det är viktigt och för att det lämpar sig väl i utomhuslek. Vi funderade 

också på om Botaniska trädgården skulle kunna vara en bra miljö för detta samt vilken roll vi 

som blivande pedagoger skulle kunna ha i detta sammanhang.  

Våra frågeställningar är:  

Kan vi skapa ett pedagogiskt läromedel med utomhuslekar som kan stödja stimullans av 

barns grovmotoriska utveckling?  

Kan detta läromedel vara användbart och till stöd för förskolepedagoger att arbeta med 

motorisk utveckling i utomhuslek?  

Finns lämpliga platser i Botaniska trädgården i Uppsala för detta ändamål?  

Forskning visar att fysisk aktivitet utomhus utvecklar barns motorik, vilket vi kommer att 

belysa i detta arbete. Vi kommer också, via vår produkt, att föreslå lekar som utvecklar olika 

grovmotoriska färdigheter, och vars positiva effekter på grovmotorik har stöd i litteraturen.  
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3. Teori och tidigare forskning 

De teoretiska utgångspunkter som vi har tagit fasta på i vårt arbete är framför allt att 

 Rörelseträning i förskolan kan bidra till att barn utvecklar sin balans, koordination, 

kroppsuppfattning och minne, samt att det förstärker alla sinnen.  

 Pedagogen har stor betydelse för hur barnen deltar i lekar och olika fysiska aktiviteter 

 Utomhuslek kan i lika hög grad som inomhus lek vara pedagogisk verksamhet  

Vi har utgått från teorin om att barns motoriska utveckling sker i en bestämd ordning och i ett 

bestämt mönster. Barn lär sig till exempel att sitta innan de kan krypa och att krypa innan de 

kan gå. Men utvecklingen går olika fort för olika barn, och det är viktigt att ha kunskap och 

förståelse för det specifika barnet för att kunna stötta och stimulera på rätt sätt (Ellneby 1991 

s.7-8).  

3.1 Rörelseträning i förskolan  

 

Vår första teoretiska utgångspunkt är alltså att rörelseträning i förskolan kan bidra till att barn 

utvecklar sin balans, koordination, kroppsuppfattning och minne samt att det förstärker alla 

sinnen. 

I Läroplan för förskolan stå det ”Förskolan ska sträva efter att varje barn… utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö98/10 s. 10). 

Forskning om rörelsens betydelse varierar i inriktning. Vissa forskare betonar den 

känslomässiga utvecklingen, andra betonar den neurologiska, och endels studerar perception, 

kognition och den grov- och fin motoriska utvecklingen i relation till rörelseträning 

(Grindberg, Jagtöien, 2000, s. 31).  

Nyfödda spädbarn kan inte röra sig medvetet, utan styrs av reflexer, som är en reaktion på 

någon form av sinnesintryck. I takt med att barnet är mer och mer aktivt utvecklas barnets 

förmåga att styra sina rörelser viljemässigt, och när en rörelse har utförts tillräckligt många 

gånger blir den så småningom automatiserad, det vill säga att barnet inte behöver tänka på vad 

det gör. Det finns några reflexer som är speciellt intressanta, eftersom de kan vålla motoriska 

svårigheter om de inte försvinner eller kan kontrolleras. Den symmetriska toniska 

nackreflexen innebär att musklerna i halsen påverkar spänningen i armar och ben. När 

huvudet böjs framåt böjs samtidigt armarna/fingrarna och benen sträcks, och vice versa. 

Reflexen har normalt försvunnit före cirka tolv månaders ålder, och om barnet har delar av 

reflexen kvar kan det får svårigheter att lära sig krypa. Den assymmetriska toniska 

nackreflexen innebär att när barnet ligger på rygg och huvudet vrids åt ena hållet sträcks 

samma sidas arm och den andra armen böjs. Dessa reflexer ska normalt försvinna före cirka 4 

månaders ålder. Om delar av reflexen finns kvar kommer barnet att få svårt att rulla från rygg 

till mage, men kan också får svårigheter att lära sig att cykla. Detta är ytterligare skäl till 

varför stimulans av motorik är viktig för barns utveckling. (Ellneby 1991 s. 36-40) 
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När ett barn ska lära sig en ny motorisk förmåga krävs att barnet koncentrerar sig på det nya. I 

takt med att den nya motoriska förmågan utvecklas går det mer och mer automatiskt. Ett syfte 

med träning av motorik och rörelse är att barnet ska klara av att göra flera saker samtidigt 

(Grindberg, Jagtöien, 2000, s. 58-59). 

Fysisk aktivitet utvecklar motoriken och att öva på motorik är att öva samspelet mellan nerver 

och muskler. Inom den motoriska utvecklingen använder sig barnen av olika erfarenheter och 

färdigheter där rörelse och förflyttningar också samspelar. Det finns två olika typer av 

motorik - grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik innefattar de stora rörelserna som barnen 

gör, såsom att rulla, stå, krypa eller att springa. Finmotorik innefattar de små rörelserna som 

kräver mer precision och som har med händer, ögon och mun att göra. Exempel på 

finmotoriska aktiviteter är att skriva, gripa, sy eller trä pärlor (Grindberg, Jagtöien, 2000, s. 

31). Aktiviteter då barn använder sig av sin finmotoriska rörelseutveckling talas det ofta om 

öga-hand-koordination och öga-fot-koordination. Motorisk utveckling går från grovt 

samordnade rörelser till mer fint samordnade (Grindberg, Jagtöien, 2000, s. 32). 

Stimulans av motorik i förskolan syftar till att barnen ska få öva sina motoriska färdigheter. 

Rörelseträning tillför barnen möjlighet till en god kroppsuppfattning, god balans och 

förståelse för koordination, men också möjlighet att öva och stärka upp sina sinnen. Att 

barnen får förståelse för sin egen kropps olika funktioner och vad de kan göra med den kan ha 

stor betydelse för deras självkänsla och självförtroende. När barnen får tillgång till 

rörelseträning i förskolan skapar de även minnen som de tar med sig igenom hela livet 

(Eriksson, 2008, s. 7-8). 

Det finns samband finns mellan motorik, inlärning och koncentrationsförmåga. Forskaren 

Ingegerd Ericsson har bland annat studerat sambandet mellan motorik och lärande. Hon anser 

att den motoriska utvecklingen pågår hela livet. Hon har i sin forskning konstaterat att utökad 

fysisk aktivitet och extra motorisk träning för barn har betydelse för inlärning, koncentration, 

social utveckling och välbefinnande (Ericsson, 2005, s. 156). 

I en doktorsavhandling som är gjord av Fjörtoft (2000) visade det sig att de barn som hade fått 

tillgång att leka i skogen hade en bättre motorisk utveckling än de barn som hade lekt på 

förskole gården med traditionella redskap. De barn som hade fått leka i ojämn terräng hade en 

betydligt bättre förmåga att röra sig på ojämnt underlag. Olika ställen utomhus har sina egna 

speciella kvaliteter, genom att ha flera olika platser som barngruppen besöker regelbundet 

ökar möjligheterna till variation mellan de olika platserna. Försök att välja olika platser med 

olika terräng och vegetation. Detta inbjuder barnen till olika saker för varje plats. Men ofta så 

övar alla dessa platser barnens motoriska utveckling (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 

145-157).  
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3. 2 Pedagogens betydelse  

Vår andra teoretiska utgångspunkt är att pedagogen har stor betydelse för hur barnen deltar i 

lekar och olika fysiska aktiviteter 

I Läroplan för förskolan stå det att ”Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 

genomförs så att barnen  

- ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda 

hela sin förmåga,  

- upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,  

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper… 

- får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling ” (Lpfö 98/10 s. 12). 

 
Läroplanen har också ett mål att ”arbetslaget ska samarbeta för att erbjuda en god miljö för 

utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl 

behöver stöd i sin utveckling” samt ”ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt 

stärka barnens tillit till den egna förmågan” (Lpfö98/10, s. 11).  

 
Det finns studier som visar att barns tänkande om fysiska aktiviteter varierar om de kommer i 

olika lärmiljöer, och pedagogens uppträdande har stor betydelse för hur barnen deltar i olika 

fysiska aktiviteter. Om pedagogen har ett positivt synsätt på fysik aktivitet tillsammans med 

barnen kommer barnen att dela denna syn. Det är viktigt som pedagog att försöka se vad 

barnen redan behärskar gällande grovmotorik och uppmuntra barnet i detta. Om pedagogen 

enbart fokuserar på vad barnet behöver utveckla är det lätt att barnet uppfattar det som 

jobbigt. Förskolan ska ge barnen tid och utrymme för fysisk aktivitet, barnen behöver inte 

vara fysiskt aktiva ständigt men förskolan ska ha möjligheter att erbjuda barnen fysik aktivitet 

(Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 18, 27, 28). 

Pedagoger behöver tänka på hur det är möjligt att främja barns motoriska utveckling inom 

förskolans mål och riktlinjer. Genom att pedagogen tar tillvara barns motoriska utveckling så 

hjälps barnet att utveckla sin egen kapacitet till olika rörelseförmågor. (Grindberg, Jagtöien, 

2000, s. 58-59). Både små och stora barns lekar är kreativa och fantasifulla. Pedagoger har 

möjlighet att använda barns kreativitet som ett kriterium när den fysiska utemiljön ska 

värderas. Lek eller olika aktiviteter skiljer sig dock mellan olika åldrar på barnen. Det läggs 

stor vikt vid att pedagogen tar hänsyn till detta när en utvärdering av en lek eller aktivitet ska 

göras (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997, s. 16).  

Förskolans pedagoger har också en uppgift att dokumentera och följa upp barnens utveckling 

och lärande. Detta ska göras för att möjliggöra utvärdering av hur förskolan tillgodoser 

barnens möjligheter att utvecklas. Det betyder att dokumentationen inte är till för att bedöma 

barnen, utan förskolan, men dokumentation av barns lekar och utveckling kan användas för att 

bedöma verksamhetens kvalitet. Lpfö 98/10 s.16) 
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Pedagogen kan anta olika roller tillsammans med barnen gällande lek och fysisk aktivitet, 

utifrån barnens förutsättningar och vad pedagogen vill åstadkomma. Rollerna kan delas in i 

fem olika kategorier (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 29). Dessa roller är: 

Lekkamrat: Pedagogen kan ta an sig en roll som lekkamrat tillsammans med barnen i leken 

eller aktiviteten, och deltar jämbördigt i leken eller aktiviteten. Här möter pedagogen barnens 

förslag och öppnar upp för diskussion och samtal. Det är viktigt att en pedagog som agerar 

lekkamrat kan avgränsa sig och inte tar över leken eller aktiviteten från barnen (Osnes, Skaug 

& Eid Kaarby, 2012, s. 30). 

Vägledare: Ibland kan en lek behöva en vägledare. Barnen själva skapar ofta en lek eller 

aktivitet. Under tiden som leken pågår kommer barnen på nya händelser eller aktiviteter, och 

det är vanligt att fria lekar snabbt kan ta nya oväntade vändningar. Vid dessa vändningar kan 

det hända att vissa barn inte hänger med, faller ur leken och blir passiva åskådare. Pedagogens 

roll blir då att vägleda barnet in i leken igen. Det är viktigt att pedagogen bedömer situationen 

och agerar så att den pågående aktiviteten inte förstörs (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 

30-31).  

Åskådare: Här intar pedagogen en roll som åskådare. Härifrån kan pedagogen observera 

barnens motorik och lekfärdigheter (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 31). 

Att leka parallellt med barnet: Pedagogen kan utöva samma lek eller aktivitet som barnen 

men utan kontakt med barnet som leker. Detta sker nära barnet. När pedagogen leker parallellt 

får barnet en chans att observera vad pedagogen gör och föra in det i sin egen lek eller 

aktivitet (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 32).   

Igångsättare: Fri lek har en stor betydelse i förskolan och pedagogerna är ofta eniga om att 

det behöver få stort utrymme i verksamheten. Som igångsättare får pedagogen rollen att starta 

en lek eller aktivitet med barnen (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 33).  

 

3.3  Utomhuslek är pedagogisk verksamhet 

Vår tredje teoretiska utgångspunkt är att utomhuslek i lika hög grad som inomhuslek kan vara 

pedagogisk verksamhet.  

I Läroplan för förskolan stå det att ” Förskolan ska sträva efter att varje barn…  

- utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

- ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda 

hela sin förmåga,  

- upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,  

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, 

erfarenheter och kunskaper…” (Lpfö 98/10 s. 12) 

  

När det gäller möjlighet till utomhuslek har dessa förutsättningar förändrats över tid. I takt 

med att trafiken tätnat och alltmer mark bebyggelse har möjligheterna för barn att röra sig fritt 

på ytor minskat (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 145-149).  
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Inom utomhuspedagogiken är det viktigt att pedagoger utgår från miljön barnen vistas i och se 

den som en helhet, samt ser vilket lärande som är möjligt i just denna miljö. När pedagogen 

har tagit tillvara på miljön kan man låta alla sinnena vara med och undersöka området ur 

barnets eget perspektiv. Pedagogen behöver tänka på att barnens lärande förflyttar sig från 

plats till plats. Det vill säga bara genom att pedagogen tar barnens lärande till en ny plats 

skapas det nya kunskaper för barnen (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004, s. 64, 71).  

När pedagogen erbjuder barnen möjlighet till fysik aktivitet utomhus uppstår det ofta ”barns 

platser”. Detta är en plats som barnen känner starkt för och fäster sig vid. Begreppet ”barns 

platser” grundar sig i en plats där barnen får möjlighet att leka, utforska och skapa på sina 

egna nivåer. Dessa platser kan vara många olika miljöer. Det kan till exempel vara 

skogsdungen utanför förskolegården eller en koja som de själva har byggt. Dessa platser kan 

vara intressanta under en kortare tid men även under en längre period. När pedagogen bjuder 

in till lek utomhus får barnen chansen att utmana sig själva. Barnen får möjlighet att upptäcka 

med hjälp av sina motoriska färdigheter som till exempel vad terrängen har att erbjuda. Vad 

krävs fysiskt för att kunna klättra upp i det stora trädet? Att leka utomhus ger barnen en direkt 

feedback på deras handlingar. Kanske gick grenen av som de försökte ta sig upp på. Detta 

utvecklar barnens kompetens. Som pedagog finns ansvaret att ge barnen handlingsutrymme i 

många olika varierande miljöer. Att få leka utomhus täcker många av barnens behov. Barn 

behöver få möjlighet att cykla, gunga, klättra över och under, springa, åka kana, balansera, 

hoppa och hänga i saker. Det är viktigt att lek utomhus inte ses som en paus för pedagogerna, 

utan att även utomhus ska pedagogerna förhålla sig aktiva till barns lek och aktiviteter. 

Utomhuslek ska i lika stor grad utgöra en pedagogisk verksamhet som inomhus lek (Osnes, 

Skaug & Eid Kaarby, 2012, s. 154).  

Barn har viljan att använda sig av hela sin kropp i utevistelser där de får möjlighet att utforska 

och upptäcka olika platsers funktioner. För att utomhusmiljön ska bli en lärorik plats för 

barnen är det viktigt som pedagog att ha kunskap och medvetenhet om hur barnen använder 

utemiljöer och vad det är som intresserar dem (Lenninger & Olsson, 2006, s. 16). 

I utomhusmiljön får barnen tillfälle till att uttrycka sig via rörelse samt att samspelet med 

andra i omgivningen blir starkare. Det vill säga att barnens lekupplevelser blir starkare ju mer 

de tar egna initiativ tillsammans med andra i deras utemiljö (Lenninger & Olsson, 2006, s. 

14). 

Barn låter sig inspireras av det som finns runt omkring dem till lek, där spelar även fantasin 

roll. Barn lär sig genom hela livet och det är viktigt att pedagoger tar vara på deras närmiljö 

och utnyttjar den så mycket som möjligt för att stärka barnens egna jag (Lenninger & Olsson, 

2006, s. 18,41).  

Förskolans pedagoger har också en uppgift att dokumentera och följa upp barnens utveckling 

och lärande. Detta ska göras för att möjliggöra utvärdering av hur förskolan tillgodoser 

barnens möjligheter att utvecklas. Det betyder att dokumentationen inte är till för att bedöma 

barnen, utan förskolan, men dokumentation av barns lekar och utveckling kan användas för att 

bedöma verksamhetens kvalitet. (Lpfö 98/10 s.16) 
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En av de allra viktigaste delarna i ett dokumentationsarbetet är att göra barnen delaktiga. 

Genom att barnen får möjlighet att samtala om och reagera på det man utforskar, kan de 

inspireras att prova nya saker. Barn har en stor förmåga att komma ihåg vad de själva och 

andra barn har gjort, och barnsamtalen i samband med dokumentationen gör arbetet för både 

pedagogerna och barnen utmanade, lustfyllt och utvecklande. (Skolverket, 2012, s. 54) 

 

4. Metod och tillvägagångssätt 

4.1 Utveckling av läromedlet 

Vi ville skapa ett läromedel som kunde vara till hjälp för pedagoger i förskolor i Uppsalas 

stadsmiljöer. Läromedlet skulle ge pedagogerna stöd och vara användbart för att stimulera 

utomhuslek med syfte att öva grovmotorik. Vi riktade in vårt arbete oss på stimulans av de 

äldre förskolebarnen eftersom de ofta är nyfikna på att utforska nya och olika miljöer. Vi 

valde att rikta oss mot de äldre barnen för att vi själva har en större erfarenhet av dessa och 

känner oss säkra på de äldre barnen. Vi valde också att inrikta oss på idéer för förskolor i 

stadsmiljö då de inte har lika stor tillgång till skogsnära områden som de förskolor som ligger 

i utkanten av Uppsala. Som en viktig utgångspunkt var Läroplanen för förskolan. (Lpfö 

98/10). Det var svårt att hitta böcker som handlade om motorisk lek utomhus. Vi hade sett att 

det fanns några idéskrifter om motorik och utomhuslek, men vi hittade ingen med den 

specifika inriktning som vi ville göra.  

Vi diskuterade med och fick råd från Ann Åkerlund som är leg sjukgymnast, vilken typ av 

rörelser som skulle kunna ingå i grovmotorik-stimulerande lekar. Hon gav förslag på rörelser 

som kan stimulera barnens grovmotoriska utveckling. Här följer de rörelser som hon föreslog: 

- Att hoppa jämfota eller hoppa på ett ben (balans, koordination, styrka) 

- Att ändra kroppsställning, t ex från liggande tillstående (balans, koordination, styrka) 

- Att rulla på slätt underlag men också i backe (koordination, styrka) 

- Att gå, springa eller hoppa samtidigt som armarna rörs i olika riktningar (koordination, 

balans) 

- Att åla på mage eller krypa på alla fyra (koordination, styrka) 

- Att gå balansgång på ett smalt föremål eller på ett streck (balans, koordination) 

- Att kasta och fånga ett föremål (koordination, balans) 

Rörelser som kan utveckla motoriken för de större förskolebarnen kan vara att rulla, krypa, 

sätta sig – resa sig upp, hoppa, springa och gå balansgång. (Ellneby 1991 s. 48-49). Dessa 

stämmer väl överens med det som sjukgymnasten beskrev.  
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Därefter letade vi efter lekar som innehöll dessa rörelser. Lekarna som vi konstruerade är 

skapade utifrån idéer och inspiration som är hämtade dels från www.lekarkivet.se och från 

Ingegerd Ericssons bok om motorisk lek inomhus (2008), men också från lekar som vi själva 

lekte som små. När vi valde ut lekarna skulle de, förutom att stimulera barns grovmotorik, 

också passa bra utomhus och att de skulle vara enkla utan omständliga förberedelser av till 

exempel material. Vårt läromedel innehåller olika förslag på lekar som kan stimulera barns 

grovmotoriska utveckling i styrd utomhuslek.  

När vi valt ut lekarna så besökte vi Botaniska trädgården i Uppsala. Vi valde Botaniska 

trädgården eftersom den ligger centralt och är relativt lätt tillgänglig för de förskolor i 

Uppsala som ligger belägna i stadsmiljö. Den erbjuder också många olika platser och 

möjligheter för lek och lustfyllt lärande i olika sorters miljöer med varierande terräng. Här 

finns möjlighet för barnen att få utforska och upptäcka nya kunskaper genom styrd lek. I 

Botaniska trädgården sökte vi lämpliga platser för respektive lek. Vi försökte hitta olika 

platser för varje lek, för att på bästa sätt kunna utnyttja terrängen i parken. 

Vi valde platserna utifrån följande kriterium att de ska vara lämpliga att utföra de olika 

lekarna på, platserna får inte hindra barnens lek. Till exempel så kan det vara svårt att leka 

leken ”Kull på ett ben” i en sluttande nerförsbacke. Det passar bättre att utföra leken på en 

stor plan yta där förutsättningarna för leken blir bättre. Samt att platserna för lekarna ska vara 

lämpliga för barnen att stimulera både koordination och grovmotorik på. 

I läromedlet har alltså varje lek en tillhörande bild tagen i Botaniska trädgården för att 

demonstrera vilken plats vi tycker passar för just den leken. (De olika platserna för lekarna 

finns att se i bilaga 1). 

När lekbeskrivningarna och fotona var klara, började vi skriva och tillverka själva boken. Vi 

tänkte att vårt läromedel skulle vara lätt tillgänglig och kunna tas med utomhus. Sofia hittade 

en sida på internet, www.solentro.se, som inriktade sig på att ge ut inbundna böcker och det 

verkade prisvärt. Det visade sig dock att leveranstiden var alltför osäker, och vi behövde 

därför hitta en annan lösning för att kunna framställa vår bok inom ramen för deadline. Vi 

valde därför att skapa boken i ett Word dokument, och att plastlaminera den för att få känslan 

av en bok samt för att den ska vara hållbar i förskolan. Christel skapade boken i ett liggande 

Word dokumentet där både bild och text infogades.  

 

4.2 Utvärdering av läromedlet 

Från början var vår tanke att kontakta en eller flera förskolor för att be dem att testa vår 

produkt tillsammans med oss. Christel mejlade en förskolechef och en förskollärare om 

information där vi skrev om vår bok och om hur vi ville utföra den. Men vi fick ingen respons 

ifrån dem. Men när vi undersökte närmare vad som krävdes för att ”låna” en barngrupp insåg 

vi att det skulle ta för lång tid. Delvis för att det först behöver skickas ett informationsbrev till 

förskolan som sedan i sin tur behöver kontakta föräldrarna till barnen för att få deras 
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godkännande. Utifrån den tidsramen vi hade för arbetet tyckte vi inte att vi skulle hinna med 

att göra detta.  

I samråd med vår handledare valde vi istället att ta kontakt med två pedagoger - Johnny Häger 

vid Uppsala Universitet och Carina Wolrath barnskötare på Botulvs förskola i Uppsala, för att 

be om deras hjälp att utvärdera vår produkt. Här fick vi positivt respons från båda. De var 

båda villiga att titta på vår produkt samt låta oss intervjua dem. Äntligen kändes det som vi 

kom loss och kunde fortsätta arbeta med vår produkt. 

Vi lämnade ut produkten till de två pedagogerna för att de skulle få utvärdera och bedöma den 

åt oss. Vi frågade dem muntligen om deras tillstånd att namnge dem i vår undersökning och 

de gav sitt samtycke. Vi valde två pedagoger med olika befattning och olika erfarenheter av 

det pedagogiska yrket, för att för kunna få olika synvinklar på nyttan och användbarheten av 

boken. Pedagogerna Johnny Häger och Carina Wolrath fick möjlighet att i god tid ta del av 

produkten men även våra intervjufrågor skickades över före intervjun för att de skulle kunna 

förbereda sig (Intervjufrågorna finns i bilaga 2).  

Därefter gjorde vi en kvalitativ strukturerad intervju med öppna intervjufrågor utifrån vårt 

ämnesområde. Fördelen med intervjumetoden är att den är flexibel, och en intervju kan göras 

på många olika sätt. Det finns även nackdelar med att göra intervjuer just för att det kräver en 

hel del för- och efterarbete (Bell, 2006, s. 158). Om den som ska intervjua har valt en 

strukturerad metod för intervjun kan personen under intervjuns gång pricka av svaren 

gentemot de frågor som ställs i frågeformuläret. Efter avslutad intervju finns det en 

uppsättning med svar på frågor som blir lätta att sammanfatta (Bell, 2006, s. 159-160). Vi 

valde en strukturerad intervju för att lätt kunna sammanställa och jämföra svaren. En god 

egenskap hos intervjuaren är om personen är kunnig inom området och har en välutvecklad 

språkförmåga (Kvale, 1997, s. 136).  

Under intervjuer kan man ta hjälp av olika redskap som stöd i undersökningen. Det kan till 

exempel vara att göra en videoinspelning, ljudinspelning, eller genom att skriva ner 

intervjusvaren. Vi valde att spela in intervjuerna med en mobiltelefon, för att inte missa 

viktiga delar av intervjun. Intervjuerna tog cirka 30 minuter vardera att genomföra. Därefter 

gjorde vi en transkribering, och sammanställde de svar vi fått. 

 

4.3 Etiska överväganden 

När en intervju ska genomföras är det viktigt att båda parterna är medvetna om de etiska 

aspekterna och de rättigheter personen som blir intervjuad har. Vi studerade vetenskapsrådet 

etiska aspekter samt tagit del av detta och tagit hänsyn till det när vi har gjort våra intervjuer.  

Informationskravet: När forskaren ska informera deltagarna i projektet är det viktigt att de 

vet vad deras uppgift är i projektet och vilka villkor som har framtagits. Syftet i 

undersökningen ska beskrivas i stora drag hur den kommer att genomföras. I undersökningen 



14 
 

är det viktigt att skriver att den är frivillig och att forskaren skriva att det insamlade materialet 

enbart kommer att användas till forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s.7).  

Vi informerade deltagarna i undersökningen att de kunde vara anonyma samt att vi 

informerat dem om att detta är bara till vår forskning och ingenting annat. 

Samtyckeskravet: Det är viktigt att de som deltar i studien har godkänt hur de kommer att bli 

intervjuade. Intervjupersonerna har själva rätt till att avbryta intervjun då det till exempel 

uppstår något negativt. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10).  

Innan intervjuerna informerade vi om att vi avsåg att ljudinspela intervjun och frågade 

muntligen om de samtyckte till detta, vilket de gjorde. Vi frågade dem också muntligen om 

deras tillstånd att namnge dem i vår undersökning och de gav sitt medtycke. 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

Alla som ingår i ett forskningsprojekt bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Det är 

viktigt att forskare tänker på att deltagares medverkan kan vara obehaglig eller kränkande för 

någon annan. Därför är det viktigt att forskaren tänker på att den information som fåtts ifrån 

deltagaren inte kan spåras tillbaka, det vill säga att deras identitet i detta projekt behålls 

anonymt och ingen vet vem personen i frågan är (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  

Vi valde dock att inte koda dem eftersom vi tycker det är viktigt att lyfta fram deras roller som 

pedagoger i vår undersökning, samt att de hade samtyckt till att framträda med namn.  

Nyttjandekravet: De uppgifter som forskaren har fått tagit del av från personer får enbart 

och endast användas för forskningens ändamål. När forskaren har fått tagit del av det 

insamlade materialet har den i sin tur i uppgift att inte dela materialet vidare. Det vill säga att 

forskaren inte får lämna ut medverkares uppgifter till någon annan, detta kan leda i sin tur att 

den informationen kan skada dem eller användas till annat ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

14). 

En viktig etisk aspekt i vårt arbete med produkten var att vi valde att inte ha med fotografier 

på lekande barn. Skälet var framför sekretessen - att det var en alltför komplicerad och 

tidskrävande process för att vi inom ramen för arbetets tidplan kunna inhämta föräldrarnas 

samtycke till att fotografera deras barn till vårt läromedel.  

Vi har också tänkt på att i rapporten inte skriva vad varje pedagog svarade enskilt, utan att 

resultaten skrivs ihop utan att röja vad den ena eller andra individuellt har svarat. Detta har vi 

gjort genom att vid behov skriva ”hen” istället för ”han”/”hon”. 
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5. Resultat 

Våra frågeställningar var:  

Kan vi skapa ett pedagogiskt läromedel med utomhuslekar som kan stödja stimullans av 

barns grovmotoriska utveckling?  

Kan detta läromedel vara användbart och till stöd för förskolepedagoger att arbeta med 

motorisk utveckling i utomhuslek?  

Finns lämpliga platser i Botaniska trädgården i Uppsala för detta ändamål?  

Vår produkt innehåller olika förslag på lekar som kan vara till stöd för pedagoger att stimulera 

barns grovmotoriska utveckling i styrd utomhuslek.  

Pedagogerna som vi intervjuade uppfattade boken som bra utformad, lättläst och begriplig. De 

uppfattade att det fanns en röd tråd som genomsyrade boken, att boken var genomtänkt, 

sammanhängande och att det var fokus på de motoriska övningarna för utevistelse i närmiljö. 

De upplevde att lekarna i boken var roliga och annorlunda. Båda pedagogerna ansåg att det 

var lagom med text och fina tillhörande bilder. De uppskattade att boken var rak på sak, och 

utan otydligheter.  

De uppfattade också boken som ett bra verktyg att ta till då pedagogen ska göra något 

tillsammans med barnen, och att boken visar att det finns bra och roliga platser i Botaniska 

trädgården som pedagoger kan ta del av och använda. De ansåg att det var bra att boken lyfte 

fram hur viktig pedagogens roll är i leken och att den är viktigare än vad pedagogerna tror att 

den är. Boken kan vara ett stöd och en hjälp till pedagoger där de kan planera sin verksamhet 

enklare. De uppfattade att bilderna hade en tydlig koppling till texterna och de visade bra 

ställen för att utföra de olika lekarna. Bilderna lättar upp boken och skapar en levande bok 

istället för en bok med text sida efter sida. En av pedagogerna påpekade att hen via boken har 

fått upp ögonen för hur bra Botaniska trädgården är för att stimulera barns motoriska 

utveckling, och att det finns stora och varierande ytor att befinna sig på. Den andra pedagogen 

påpekade att platserna vi hade valt ut i Botaniska trädgården gick bra ihop med de lekar som 

vi hade valt ut. Hen sade att Botaniska trädgården var en bra plats för de förskolor som ligger 

belägna i stadsmiljö. Det är ett skyddat område vilket gör att risken är liten att ett barn ska 
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komma för nära bilvägen. Hen tyckte också att det var bra att vi har lyft fram Botaniska 

trädgården som ett alternativ för förskolor i Uppsala.  

Vi frågade även om hur de uppfattade bilderna i boken. De upplevde att bilderna var relevanta 

till varje lek. Utifrån vår frågeställning till vårt arbete påpekade den ena pedagogen att de 

lekar samt platserna som vi valt ut passade bra för ändamålet. En pedagog poängterade vikten 

av att pedagogen anpassar lekarna utifrån åldern på barnen samt barngruppen, och att varje 

lek går att ändra på vid behov. Eftersom pedagogerna ofta har barngrupper med blandade 

åldrar kan pedagogerna behöva tänka om i deras planering av utevistelsen så att de gynnar 

barnen. 

Vi frågade hur de uppfattade texten om vad pedagogerna kan observera/tänka på under 

barnens lek, och hen påpekade att det är alltid bra med en tankeställare för att tydliggöra syftet 

med leken. Båda pedagogerna ansåg att det var positivt att vi skrivit förslag på vad pedagogen 

skulle kunna observera under barnens lek, eftersom det är viktigt att komma ihåg att observera 

barnens lek. En av pedagogerna tyckte att boken bjuder in och uppmuntrar pedagogerna till att 

observera och dokumentera barnens lek. Dokumentation är en viktig process för att kunna 

kartlägga barnens lek. 

Formatet på boken bedömdes som bra, och att den kan vara bra att ha med sig till exempel om 

barngruppen är väldigt utspridd samt att det var ett bra alternativ att ta fram häftet och välja ut 

en lek som de ska leka de tjugo minuterna som de har kvar innan de ska åka igen. Ett bra sätt 

att samla ihop barnen. 

I boken har vi lyft fram olika roller som pedagogen kan gestalta i barnens lek, samt vad dessa 

roller innebär. Detta uppfattades som positivt och hen menade att en rutinerad pedagog 

kanske inte tar åt sig dessa men för en ny pedagog som inte är lika bekväm i sin roll ännu kan 

dessa var till en stor hjälp. 

Leken kull på ett ben kan vara alltför svår för barnen att göra, men att en skicklig pedagog kan 

ändra leken vid behov och till exempel be barnen hoppa jämfota istället om leken är alltför 

svår. Det går alltid att ändra på lekar utifrån barngruppen och det är något som pedagogerna 

alltid måste tänka på vid varje planering de gör. I övrigt bedömde de att lekarna var  lättlekta 

och att det var en fördel att det inte behövs någon speciell förberedelse eller speciellt material. 

Lekarna går snabbt att göra i ordning.  

De förslag till utveckling/förändring av boken som framkom var att ha med mer levande 

bilder där barn som utövar leken är med på bild. Även relevanta mål från läroplanen skulle 

kunna finns med i boken för att kunna visa vilka mål som vår bok vilar på. Ett 

utvecklingsförslag som båda pedagogerna tog upp var att göra den mer användbar även i 

andra miljöer än Botaniska trädgården. Hade boken gått i tryck för att gå ut i bokhandeln så 

fick vi tipset att ändra titeln, till exempel ”Motorisk utomhuslek i stadsmiljö och parker” för 

att inte göra boken platsbunden till just Botaniska trädgården. 
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En av pedagogerna tog upp att vi möjligtvis hade kunnat skriva lite mer text om lek, men hen 

tyckte inte detta var helt nödvändigt då det finns många andra böcker som tar upp barnens lek.  

Citat från en av pedagogerna: ”Er bok föll mig i smaken då den är lättläst och vänder sig 

konkret mot pedagogerna. Detta är en bok som saknas i förskolan.” 

Eftersom vår bok redan var ”tryckt”, laminerad och inlämnad till Universitetet hann vi inte 

redigera de kloka förändringsförslag som vi fick under intervjuerna. Vi hade troligen bytt titel 

på boken för att inte göra boken helt platsbunden. Om vi skulle sprida boken så skulle vi 

också försöka få med bilder på barn som utövar de lekar som vi beskrivit.  

 

6. Analys 

Vårt syfte med att skapa ett läromedel var att skapa en produkt som kunde ge stöd till 

pedagoger inom Uppsalas förskolor att utveckla pedagogiken omkring grovmotorik och 

utomhuslek. Eftersom många förskolor i stadsmiljö har begränsad tillgång till skogsmiljöer, 

valde vi att arbeta med Botaniska trädgården som bas. Vi valde att fokusera på stimulans av 

grovmotorik eftersom det lämpar sig väl i utomhuslek. Vi funderade också på om Botaniska 

trädgården skulle kunna vara en bra miljö för detta samt vilken roll vi som blivande 

pedagoger skulle kunna ha i detta sammanhang.  

Kan vi skapa en produkt, ett pedagogiskt läromedel, med utomhuslekar som kan stimulera 

barns grovmotoriska utveckling? Kan detta läromedel vara användbart och till stöd för 

förskole pedagoger att arbeta med motorisk utveckling i utomhuslek? Finns lämpliga platser i 

Botaniska trädgården i Uppsala för detta ändamål?  

Vi tycker att i vårt arbete samt att vår produkt har svarat upp till vårt syfte och vår första 

frågeställning, genom att vi har skapat ett läromedel som riktar sig till förskolor i Uppsala 

som ligger belägna i stadsmiljö. I läroplanen (Lpfö 98/10) står det att barnen ska få möjlighet 

att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning på bästa sätt.  Vi valde att ta med oss detta 

läroplans mål när vi skapade vårt arbete för att vi tycker detta är viktigt att belysa i förskolan. 

Även att grovmotorik hos barn kan utvecklas på flera olika sätt både inne och ute. Det är 

viktigt att pedagogerna uppmärksammar barnens motoriska utveckling och förstår att detta är 

viktigt för barnens utveckling senare i livet.  

Det vanligaste är att pedagogerna tar med sig barnen ut i skogen och låter dem leka fritt. För 

att det ska vara möjligt att stimulera barnens grovmotorik genom leken är det viktigt att 

förskolan ser till att barnen får vistats i olika miljöer som bjuder in till lek. Fjörtoft (2000) 

lyfter fram i en av sina avhandlingar att barn som får möjligheten att leka och upptäcka platser 

utanför förskolan utvecklar en bättre grovmotorik än de barn som enbart leker på förskolans 

gård med de verktyg som finns på gården. Att upptäcka skogen är till exempel en bra miljö, 

där finns det mycket att tillgå. Men alla förskolor har inte tillgång till en närliggande skog. Då 
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kan det vara bra att utnyttja närliggande parker eller liknade. Vi ville att läromedlet skulle 

vara intressant för de förskolor i Uppsala som ligger belägna i stadsmiljö. Osnes, Skaug och 

Eid Kaarby (2012) lyfter fram olika roller som pedagogen kan inta vid barnens lek. Vi tog 

med oss detta i vår produkt då vi ville göra det tydligt för pedagogen att de behöver finnas till 

vid barns lek. Barn lär sig och utvecklas på många olika sätt vilket är fascinerande! Men vi 

som pedagoger behöver finnas tillhands när barnen ska lära sig och utvecklas. Utifrån den 

litteratur vi läst delar vi författarnas mening om att det är viktigt att ge barnen möjlighet till 

fysisk aktivitet.  

På vår fråga om detta kan vara ett användbart läromedel i förskolan så valde vi att intervjua 

två pedagoger för att få deras åsikt om vår produkt. Utifrån deras svar på våra intervjuer med 

dem fick vi fram de tyckte att vår produkt skulle kunna vara ett bra läromedel för 

förskolepedagoger i stadsmiljö. Dels för det gör det möjligt för förskolepedagoger att skapa 

en meningsfull och utvecklande aktivitet tillsammans med barnen. Men även att detta är något 

som de saknar på marknaden.  

Vår sista frågeställning var om det fanns lämpliga platser i Botaniska trädgården att utföra de 

olika lekarna på. Vi har valt att välja ut olika platser i Botaniska trädgården som vi tycker 

skulle vara lämpliga att utöva de olika lekarna på. De två pedagoger som vi intervjuade gav 

oss positiv respons över de olika platserna. Det resultat vi fick när vi utvärderade vår produkt 

är att den ses som ett bra läromedel för att stimulera barns grovmotoriska utveckling i 

Botaniska trädgården. De hade själva inte reflekterat över att Botaniska trädgården kan 

användas som en plats att utveckla barnens grovmotorik. Botaniska trädgården är en fantastisk 

plats som kan erbjuda många olika saker. Det är bara vi själva och vår tidsram som sätter 

stopp för vad som skulle kunna vara möjligt. Miljön är varierande då det både finns 

skogsparti, kullar och slät mark. 

Det som vi skulle kunnat ha gjort annorlunda för att utvärdera vår produkt är att vi hade låtit 

fler pedagoger än bara två stycken fått utvärdera produkten. Om fler pedagoger hade fått varit 

med och utvärdera vår produkt hade vi fått ytterligare synpunkter om vad vi hade haft nytta av 

samt vad som var positivt med produkten. Fördelen med att ta hjälp av två pedagoger för att 

utvärdera vår produkt var, vi fick två olika perspektiv på vår idé. De kom med olika 

synpunkter på de lekar vi har tagit fram. Även att de två pedagogerna hade olika inriktningar 

inom pedagogik var en fördel. Genom att de nu enbart var två pedagoger som utvärderade 

blev resultatet lite osäkra. Om vi hade fått möjligheten att få ”låna” en barngrupp för att testa 

och utvärdera vår produkt hade vi fått fram ett annat resultat genom att barngruppens 

pedagoger skulle ha utvärderat den på ett annat sätt. De hade då haft möjligheten att pröva 

detta med barnen och gett oss en direkt återkoppling till vad de tyckte.   

De fördelar vi såg med att göra en kvalitativ strukturerad intervju samt spela in den var att vi 

fick tillgång till resultateten av utvärderingen snabbt. Vilket bidrog med att vi kunde direkt 

efter avslutad intervju sätt oss ner med den information vi hade fått tagit del av och 

transkribera detta. Vi kunde därefter sammanfatta vårt resultat på ett bra sätt. Det vi kunde se 

som nackdelar med att använda oss utav denna metod var att det tog lång tid att transkribera 
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intervjuerna, vi var tvungna att lyssna på de inspelade intervjuerna flera gånger för att kunna 

sammanfatta de viktiga delarna. Detta för att vi var rädda för att missa viktigt information 

som vi ville ha med i vårt resultat.  

Efter avslutat arbete så har vi fått en bredare kunskap inom området samt att vi båda känner 

att vi har utvecklats under arbetets gång. Vi har fått möjligheten att bekanta oss med 

Botaniska trädgården i Uppsala och studera möjligheterna för barn att stimulera sin motoriska 

utveckling där genom leken. Vi har tagit del av tidigare forskning och tagit med oss den när vi 

har skapat vår produkt. I vårt kommande yrke som förskollärare kan vi ta med oss våra nya 

erfarenheter om hur viktigt det är att stimulera barnens motoriska utveckling i förskolan. Att 

stimulera barnens motorik behöver inte vara svårt eller kräva planering.  
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Bilaga 2. 

Intervjufrågor 

 Hur upplevde du boken generellt?  

 Upplevde du att det fanns en röd tråd genom boken?  

- Om ja hur märkets denna?  

- Om nej vad saknas i boken för att få en röd tråd?  

 

 Vad för utomhuslekar kan stimulera barns motoriska utveckling i Botaniska 

trädgården i Uppsala?  

 

 Vilka platser i Botaniska trädgården i Uppsala är bäst lämpade för att stimulera barns 

motoriska utveckling genom utomhuslek?  

 

 Hur upplevde du bilderna i boken, tycker du att de var relevanta i jämförelse till 

lekarna i boken? 

- Om ja, vad fick dig att tycka att de var relevanta?  

- Om nej, vad skulle behövas ändras på för att de skulle bli relevanta.  

 

 Under varje bild fanns det en text riktad till pedagogerna med förslag på vad som 

skulle kunna vara möjligt att observera under barnens lek. Hur tycker du om dessa? 

Var dessa relevanta i jämförelse med leken?  

- Om ja, vad var det som fick förslagen att kännas relevanta?  

- Om nej, vad skulle behövas ändras för att de skulle bli relevanta för leken?  

 

 Ur ett pedagogiskt perspektiv anser du att denna bok skulle kunna vara ett bra 

pedagogiskt verktyg för att stimulera barns motoriska utveckling i utomhusleken?  

- Om ja, vad är det som tilltalade dig för att du skulle uppfatta det som ett 

pedagogiskt verktyg?  

- Om nej, vad är det du saknar?  

 

 Som en avslutande fråga. Om vi hade haft möjlighet att göra om boken vad skulle vi 

då ha ändrat på och vad är positivt med boken?  

 

Tack för din medverkan!  

 

 


