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Förord

Vi vill framföra ett stort tack till alla som stöttat oss under arbetet med vårt examensarbete. Efter 

att ha spenderat åtskilliga timmar tillsammans framför datorn är vi äntligen färdiga. Det här 

examensarbetet har varit intensivt, roligt, lärorikt och intressant när vi har fördjupat oss i arbetet 

om grovmotorik inomhus i förskolan.

Vi vill särskilt tacka de pedagoger som vi har intervjuat och på så sätt gjort vi studie genomförlig. 

Vår handledare Hilma Holm vill vi också tacka som har stöttat oss med bra respons och 

handledning under hela arbetets gång. 

Våra familjer vill vi särskilt tacka för att de stöttat oss under hela vår utbildningstid, ni är 

värdefulla och älskade. 

Therése & Therése
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1. Inledning och bakgrund

Vi är två barnskötare som går förskollärarutbildning på distans. När vi läste om barns 

motoriska utveckling ville vi forska mer om det. Något som blev en insikt för oss var att 

barn behöver fysisk aktivitet för att utveckla sin grovmotorik eftersom det är viktigt för 

barns lärande. Vi har inriktat oss på pedagoger som arbetar med barn i åldern 3–5 år och 

vilket förhållningssätt pedagogerna har till barns grovmotoriska utövande inomhus. 

Dessutom vill vi se hur inomhusmiljön inbjuder till grovmotoriska aktiviteter.

1.1 Motorik
Barn behöver utveckla sin motorik eftersom motorik är barns redskap som gör det möjligt 

för dem att kunna utforska, undersöka och integrera med sin omvärld. Motorik är för många 

synonymt med rörelse och genom sina rörelser undersöker barn sin omgivning. När barn 

undersöker på ett systematiskt sätt ger det kunskap för hur barn planerar och agerar i 

liknande situationer. Barn får på så sätt nya färdigheter och barn får nya sätt att lära sig och 

göra nya upptäckter. Barns motoriska förmåga blir därmed en viktig förutsättning för 

lärandet. Det finns både finmotorik och grovmotorik men vi inriktar oss på grovmotorik 

där det är större rörelser som engagerar armarna, benen, fötterna eller hela kroppen. Några 

exempel på grovmotoriska rörelser kan vara krypa, springa och hoppa. 

1.2 Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet handlar om all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning som till 

exempel lek, gymnastik, kroppsövningar med mera. Fysisk aktivitet förbättrar hälsan långt 

upp i åldern. I och med det ville vi ta reda på hur mycket fysisk aktivitet tillåts inomhus 

och om innemiljöns möjligheter till fysisk aktivitet. 

Det har diskuterats mycket i Sverige b.la. i media om hur viktigt det är att röra på sig för 

det gör att kroppen får en bättre hälsa. Sollerhed (2017) belyser att ha fysisk aktivitet 

minskar risken för ohälsa och har förebyggande effekt. Alla vet hur viktigt det är att röra 

på sig ändå är det många barn som sitter stilla och tittar eller spelar på sin Ipad, telefon eller 
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dator. Våra erfarenheter är att barn inte får ha några fysiska aktiviteter inomhus utan då 

behöver barnen gå ut. Det är därför vi har inriktat oss på att titta på innemiljön. 

Det finns indirekta samband menar Jagtøien, et al.  (2002) med att barn med bra 

grovmotorik får det lättare i undervisningen. Grovmotorik är något som barn utvecklar hela 

tiden men det behöver kanske prioriteras på förskolorna för det är viktigt att barn har fått 

grundläggande rörelser. Nöjd (2011) skriver i tidningen Förskolan att Ericsson (2011) anser 

att det är viktigt att förskolor arbetar med grovmotorik helst varje dag för det har ett 

signifikant samband mellan rörelse och inlärning av matematik och språk. Barn behöver ha 

fått vissa rörelser automatiserade för att de sedan ska ha det lättare att kunna sitta still när 

de börjar skolan. Automatiserade blir rörelser när en rörelse upprepas ofta och hjärnan tar 

emot ungefär samma stimulering flera gånger som när barn t.ex. lär sig åla, krypa, gå och 

cykla (Jagtøien, et al., 2002). Det är därför viktigt att barn redan tidigt utvecklar en bra 

grovmotorik. Det är då intressant om pedagoger arbetar medvetet med barns grovmotorik 

inomhus så den blir automatiserad. 

Ericssons forskning handlar om att barn behöver mer tid till grovmotorisk träning i 

förskolan. Denna forskning som Ericsson skriver om kommer från tidningen förskolan. 

Nöjd (2011) skriver att Ericsson (2011) belyser att det är viktigt att förskolor arbetar med 

grovmotorik helst varje dag för det har ett signifikant samband mellan rörelse och inlärning 

av matematik och språk. Forskning visar även att grovmotoriken inverkar på barns 

inlärning, koncentration, självförtroende och självbild. Barn behöver öka kunskapen om 

sin kropp för att kunna lära sig nya rörelser och det kan leda till ökad självkänsla. Det kan 

i sin tur leda till att barn blir mer fysiskt aktiva och känna glädje över sina framsteg i sin 

rörelseutveckling. Barns självkänsla kan även sjunka om de misslyckas flera gånger. Barn 

behöver grovmotorisk träning som bygger på barns rörelsemönster och rörelseglädje. Nöjd 

(2011) skriver att Ericsson (2011) belyser att pedagoger behöver tillåta mer kaos i förskolan 

för barn behöver plats och stora ytor att röra på sig.

Förskolans verksamhet anpassas efter vad som står i förskolans läroplan. I förskolans 

läroplan står det inte mycket om barns motoriska utveckling men att förskollärare har 

riktlinjer att ansvara för att barn får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling 

(Skolverket, 2016). Pedagogerna på förskolan ser till att varje barns behov och att barnet 

behöver få möjlighet att utveckla sin motoriska förmåga, koordinationsförmåga och sin 
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kroppsuppfattning. Verksamheten ger barn möjlighet att vara kreativa i sin lek och lärande, 

använda sin fantasi och få utgå från sina idéer i olika miljöer både ute och inne (Skolverket, 

2016). Vi vill belysa om förskollärarna har ett tillåtande förhållningssätt i barns 

grovmotoriska utveckling inomhus och om inomhusmiljön inbjuder till grovmotoriska 

aktiviteter. I den nya läroplanen som kommer ut 2019 för förskolan står det mer om att barn 

ska få förutsättningar till att utveckla en allsidig rörelseförmåga (Skolverket, Läroplan för 

förskolan Lpfö 18, 2018). Det får barn genom att få möjlighet att delta i fysiska aktiviteter. 

I nya läroplanen står också att barnen ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje och på så 

sett kunna utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva (Skolverket, Läroplan för 

förskolan Lpfö 18, 2018).

Förskolan läroplan utgår en del från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, där lärande och 

utveckling samspelar mellan människor och den fysiska miljön som vi är intresserade av. I 

förskolan ser vi dagligen ett samspel mellan barn och oss pedagoger som interagerar i 

verksamhetens fysiska miljö. 

Vi har därför bestämt att göra en undersökning för att se hur pedagogerna, som vi har 

inriktat oss på att vi ska intervjua och observera, tycker de har för ett förhållningssätt om 

grovmotoriska övningar inomhus. Med den här studien vill vi bidra med att se hur 

pedagogernas förhållningssätt och möjligheter är till grovmotoriska aktiviteter inomhus. Vi 

kommer även undersöka hur inomhusmiljön inbjuder till grovmotoriska aktiviteter.

1.3 Syfte
Syftet med studien är att belysa vilket förhållningssätt pedagoger har till barns 

grovmotoriska utveckling inomhus. Vi vill även undersöka hur inomhusmiljön utmanar och 

inspirerar barns grovmotoriska utveckling.

1.4 Frågeställningar 
Inbjuder inomhusmiljön till grovmotoriska aktiviteter?

Vilket förhållningssätt har pedagogerna till barns grovmotoriska utveckling? 
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2. Litteraturbakgrund
Det har varit ganska svårt att hitta relevanta vetenskapliga artiklar inom den grovmotoriska 

utvecklingen. Det finns lite mer forskning inom skolans värld än vad det finns om 

förskolan. När vi sökte efter grovmotorisk utveckling hittade vi mest relevant litteratur och 

artiklar om fysisk aktivitet där vi sedan hittade om grovmotorik. 

Vi har valt litteratur som är relevant till vårt syfte att ta reda på om pedagoger ser barns 

grovmotoriska utveckling inomhus. Det är vetenskapligt utforskat att grovmotoriken är en 

viktig del i barns utveckling och vid inlärning i skolan. 

2.1  Motorik och lärande
Ericsson (2003) belyser i sin doktorsavhandling som handlar om motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer i årskurs 1–3 att det finns ett samband med att 

barns grovmotorik förbättras när barn har mer fysisk aktivitet. Barn använder och utvecklar 

sin kropp hela tiden i fysiska aktiviteter och det kan ge goda möjligheter till att barn blir 

delaktiga i samspelet med sina kompisar. 

Grindberg & Langlo Jagtøien bok handlar om fysisk aktivitet och lek i förskola och skola. 

Med hjälp av den fysiska aktiviteten utvecklar barnet en hög kompetens och tro på sig själv 

menar Grindberg & Langlo Jagtøien (2000). Det visar sig även att de barn som är osäkra i 

sin motoriska utveckling kan bli uteslutna från leken vilket medför att de kan få det svårt i 

samspelet med sina kompisar. När barn har automatiserat sina grundläggande 

rörelsemönster som t.ex. åla, krypa, hoppa och kasta har de lättare att koncentrera sig på 

andra viktiga områden vilket kan vara läsa och skriva när de börjar i skolan. De belyser 

även att förskolan har plikt att ge barn goda möjligheter till fysisk aktivitet vilket då medför 

att barn utmanas i sin grovmotoriska utveckling (Grindberg &, Jagtøien 2000). 

Det visar sig även i artikeln Motor Skill Performance and Physical Activity in Preschool 

Children att barn med sämre grovmotorik har svårt att kontcentera sig, har dålig självkänsla 

och kan hamna i fetma (Williams, et al., 2008). Medan barn med bättre fysisk aktivitet har 

bättre självkänsla, kan koncentrera sig bättre i förskolan. I deras studie visar det sig att barn
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med bra motorisk aktivitet får bättre grovmotorik än barn som har mer stillasittande 

beteende. Författarna anser det är en viktig faktor att barn har mycket fysiska aktiviteter i 

förskolan. 

Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedts bok handlar om barns motorik, lek och lärande. 

Jagtøien, et al. (2002) belyser att psykiska, fysiska, motoriska, och sociala delar är 

oskiljaktiga för de kan påverka och leda till förändringar på de andra områdena som t.ex. 

att om barn blir stimulerade motoriskt blir även de psykiska, fysiska och sociala områdena 

påverkade. Spänning och glädje är viktiga drivkrafter i den fysiska aktiviteten för att det 

gynnar barns lärande. Jagtøien, et al., (2002) refererar Annerstedt, Nilsen & Nilsen (1990) 

som anser att det inte finns något direkt samband med intellektuell förmåga och motorisk 

träning för de kan inte se att det finns några vetenskapliga begrepp för det i sin forskning. 

Barn lär känna sig själva, sin plats i omvärlden och i världen runt omkring genom att 

experimentera och utforska rörelser. När de gör det använder de sina färdigheter i nya 

situationer, får nya utmaningar, behärskar sin egen situation och får självförtroende och 

förtroende för andra (Jagtøien, et al., 2002). Grovmotoriska rörelser som krypa, hoppa, 

springa med mera har utgångspunkt i genetiska anlag. De utvecklas genom ett samspel 

mellan fysisk tillväxt, mognad och lärande, då vi försöker bemästra miljön omkring oss 

(Jagtøien, et al.,2002).

Stork & Sanders (2008) belyser att barn som utövar fysisk aktivitet även gynnar barns 

sociala och emotionella utveckling. Stork & Sanders (2008) förklarar även att utrymmen 

för barns fysiska aktivitet kan ta många former men det finns grader av lämplighet. Barnen 

behöver ha olika utbud till utrymme exempelvis stort rum, rymlig hall eller utomhusområde 

för att röra sig fritt och utveckla grundläggande motoriska färdigheter. De framhåller också 

alla former av fysisk aktivitet är bra men för att det ska bli kvalitet och ge en bredare grund 

för framtiden bör pedagogerna ha ett syfte med den planerande fysiska aktiviteten för 

barnen. De påvisar att de planerade aktiviteterna är i det närmaste obefintliga.
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2.2  Forskare som forskat om stillasittande aktiviteter
Sollerhed (2017) forskar om barns och ungdomars hälsa, välbefinnande och delaktighet. 

Hon menar även att barn i förskolan har för mycket av stillasittande aktiviteter och att 

pedagoger har för lite kunskap om barns behov av grovmotoriska övningar. När barn har 

förståelse om sin kropp och sina rörelser får barnet ett bra samspel med sig själv, samspel 

med den miljön där de lever i och känner tillit till sig själv. Sollerhed (2017) framhåller 

också att det är intressant varför det är så mycket stillasittande aktiviteter på förskolan. 

Hon utgår då från två saker, det ena är att pedagogerna har för lite kunskap om rörelse i 

förskolan och det andra är att pedagogerna vill ha mer stillasittande aktiviteter för de 

upplever att fysiskt aktiva barn är stökiga. 

Faskunger (2008) skriver om barns miljöer för fysisk aktivitet. Han belyser också att det 

är viktigt med fysisk aktivitet för det påverkar barns hälsa nu och i framtiden, såväl 

socialt, fysiskt och psykiskt. Han anser också att barn generellt har mer stillasittande 

aktiviteter och att fysisk aktivitet har minskat vilket kan öka olika kroniska sjukdomar 

som till exempel  typ 2-diabetes och depression (Faskunger, 2008). Det kostar även 

samhället mycket pengar när det blir sjukdomar och mänskliga lidanden. Det är 

vetenskapligt bevisat att aktiva människor har mindre sjukvårdskostnader än inaktiva 

människor (Faskunger, 2008). Han belyser vidare att förskole- och skolgårdar är viktiga 

eftersom det gynnar barns fysiska aktivitet, utomhusvistelse och lek. Det ska vara bra för 

barns sociala interaktion, inre hälsotillstånd och att det finns möjlighet till bättre resultat 

i skolans teoretiska ämnen.

Greve & Löndal (2015) belyser i sin artikel att pedagogers förhållningssätt kan gynna 

eller hämma barns lek. Författarna vill att medvetenheten hos pedagoger behöver ökas 

om pedagogerna hämmar eller främjar barns lek. 

2.3 Våra reflektioner av vald litteratur
Utifrån den litteratur vi har valt hittar vi många viktiga fördelar med att ha grovmotoriska 

aktiviteter i förskolan eftersom det stärker barns självkänsla och utveckling. Flera av 

forskarna och författarna anser att när barn har fått de grovmotoriska rörelserna 

automatiserade gynnar det barnen senare i skolan, genom att de har lättare att ta till sig 

ett lärande i undervisningen. Det Faskunger (2008) belyser är mest barns möjligheter till 
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fysisk aktivitet utomhus men vi anser att det även är viktigt att barn har mer möjligheter 

till utmaningar i fysisk aktivitet inomhus också så barns grovmotorik utvecklas. Utifrån 

litteraturen vi valt ser vi hur viktigt det är med grovmotoriska aktiviteter i dagens samhälle 

när det är mer digitalisering och därmed ofta mer stillasittande. Även Sollerhed (2017) 

belyser att det är mycket stillasittande aktiviteter på förskolan för att pedagogerna har för 

lite kunskap inom grovmotoriska aktiviteter.  Enligt Sollerhed (2017) tycker även 

pedagogerna att kan bli för stökigt att ha grovmotoriska aktiviteter inomhus så de gör det 

hellre utomhus där det finns större utrymme. Greve & Löndal (2015) belyser det vi är 

intresserade av om pedagogernas förhållningssätt påverkar barns möjligheter till 

grovmotorisk utveckling. De skriver om barns lek men vi tänker att förhållningssättet som 

pedagogerna har om grovmotorik påverkar barns möjligheter till grovmotorisk 

utveckling. När pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt stimulerar och utmanar det 

barnens grovmotorik på ett spontant sätt. Det är även viktigt att pedagogerna pratar om 

att ha ett tillåtande förhållningssätt så barnen blir utmanade och utvecklar sin 

grovmotorik.

2.4 Teoretiska perspektiv
Det synsätt vi har valt inom teoretiska perspektiv är det sociokulturella perspektivet med 

Vygotskijs teorier där lärande och kunskap även förekommer genom att det finns ett 

samspel mellan individer (Elfström, et al., 2014). Det är alltså viktigt med att lyssna och 

delge varandra sina erfarenheter som individerna kommer fram till. Pedagogers 

förhållningsätt genom att ha ett nyanserat språk är viktigt eftersom språkanvändningen är 

centralt i det sociokulturella perspektivet. I detta perspektiv har kommunikationen och 

samspel en stor betydelse då lärandet sker genom interaktion. I studien används begreppet 

samspel att pedagogernas förhållningssätt till barn har betydelse för barns grovmotoriska 

utveckling inomhus. Begreppet kommunikation kan mellan pedagoger vara en förutsättning 

för att barn blir utmanade i sin grovmotoriska utveckling inomhus. Det är lika viktigt med 

kommunikationen mellan barn och pedagog. Pedagoger behöver kommunicera med varandra 

om sitt förhållningssätt till att barn får utmana sin grovmotorik inomhus. Enligt Vygotskij 

behöver det vara ett samspel mellan pedagoger, barn och miljön som gör att barnen 

utvecklar sina kunskaper (Lindqvist, 1999). Vygotskij belyser att pedagogers 

förhållningssätt är viktigt för barns inlärning och utveckling. När vi utgår från det 
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sociokulturella perspektivet att det är viktigt med kommunikation och samspel som även 

är en viktig aspekt i utvecklingspedagogiska teorier som Pramling och Asplund Carlsson 

förespråkar om. Författarna betonar att lärandet är viktigt i interaktion mellan barn och 

vuxna där barn är kreativa, aktiva och byter erfarenheter där barn skapar mening och 

förståelse för sin omvärld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Utifrån det 

sociokulturella perspektivet och utvecklingsteorin har det en viktig betydelse för barns 

grovmotoriska utveckling för genom interaktion och samspel har pedagogerna en viktig 

roll. Utifrån det vi undersöker är det viktigt att pedagogerna har ett förhållningssätt så det 

blir ett sampel och interaktion mellan barn och pedagoger som gynnar barns 

grovmotoriska utveckling. Strandberg belyser Vygotskijs teorier att social kompetens är 

ett fundament i människors utveckling och att social kompetens är ett mänskligt samspel 

som grundlägger till en utveckling (Strandberg, 2006). Vygotskij menar vidare att 

samspel är lärande och utveckling och att interaktioner lägger grunden till intellektuell 

och emotionell utveckling. I det sociokulturella perspektivet är samspel och 

kommunikation viktiga ståndpunkter. 
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3. Metod
Syftet med vår studie och att utgå för att få svar på våra frågeställningar var att ta reda på 

pedagogernas förhållningssätt och möjligheter till grovmotoriska aktiviteter. Vi har 

använt oss av kvalitativa metoder genom att intervjua pedagoger och observera hur 

lokalerna inbjuder till grovmotoriska aktiviteter i förskolan. Vi har inte jämfört mellan 

kommunerna för vi ansåg att det skulle vi inte hinna med och att det inte var relevant i 

vårt syfte.

3.1 Vald metod
Vi använde oss av kvalitativa metoder genom två perspektiv som är intervjuer och 

observera hur lokalerna inbjuder till grovmotoriska aktiviteter på fyra förskolor i två 

kommuner. Semistrukturerade intervjuer är en metod vi har använt oss av vilket innebär 

att vi utgick från en färdig mall med frågor. Vid kvalitativa metoder bearbetas materialet 

genom olika former av kvalitativ analys där våra erfarenheter, tankar och känslor kan vara 

en tillgång för tolkningen (Stukát, 2011). Å andra sidan kritiseras kvalitativ forskning för 

att vara för subjektiv för resultatet kan bero på vem som har gjort tolkningen. Det kan 

även bero på att reliabiliteten ofta är osäker och vi har inte intervjuat så många personer 

och det kan begränsa möjligheterna till generalisering anser (Stukát, 2011).  Kvantitativa 

metoder passade inte in i vår undersökning eftersom de är mer strukturerade och är 

svårare att ändra på under studiens gång. Därför valde vi kvalitativ undersökning så vi 

kunde ändra på frågor eller lägga till om man märker att det fattas något under studiens 

gång. En nackdel med kvalitativ metod kan vara att den som ger informationen ger det de 

tror att forskaren vill höra eller se och att forskarens upplevelser påverkar resultatet 

(Holme & Krohn Solvang, 1997).  

När vi använde en semistrukturerad intervju kunde vi ha öppna frågor med flexibilitet i 

frågorna så kunde de som blev intervjuade utveckla sina idéer och synpunkter. De 

intervjuade kunde även berätta mer utförligt om frågorna som vi har ställt är öppna för då 

blev de intervjuades svar också öppna. Vi har valt att använda enskilda intervjuer. 

Ljudupptagningar vid intervjuerna är något vi har valt för det är då lättare att fokusera på 

vad den intervjuade säger. Vi hade då lättare att ställa följdfrågor. Den intervjuades kunde 
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förklara sina synpunkter och utveckla sina idéer. Det finns även flexibilitet med insamling 

av data, hög svarsfrekvens och validitet eftersom vi har kontrollerat att data är riktig och 

relevant när vi har samlat in den (Denscombe, 2009). Nackdel med intervjuer med 

ljudupptagningar kan vara att den intervjuade kan känna sig hämmad och det är 

tidskrävande för oss att skriva ner allt som sägs. Vi upplevde inte att den intervjuade 

kände sig hämmad men det krävdes en del tid att skriva ner allt som sades efteråt. Det är 

svårt att kontrollera hur de intervjuade känner sig eftersom det är den intervjuades 

uppfattningar, känslor och erfarenheter. Det kan vara svårt med tillförlitligheten och 

intervjuareffekten samt har vi tänkt på att inte kränka den intervjuades privatliv 

(Denscombe, 2009). 

Vi har undersökt om inomhusmiljön inbjuder till grovmotoriska aktiviteter. Det har vi 

gjort genom att tittat på hur inomhusmiljön ser ut, tagit kort samt filmat hur miljön ser ut. 

3.2 Urval
Arbetet vi har utforskat var genom att göra intervjuer med pedagogerna och leta efter 

artiklar, tidigare forskning och avhandlingar som har med ämnet att göra. Vi har pratat 

med våra förskolechefer och de har gett oss förslag på vem vi kan intervjua. 

I vårt urval har vi intervjuat en pedagog på varje förskola och vi har varit på fyra förskolor 

inom två kommuner i Götaland. Slumpmässigt urval genom att vi har valt de fyra 

pedagoger som finns tillgängliga och samtycker till att medverka i forskningsstudie 

(Denscombe, 2009). Vi har valt pedagoger som arbetar med barn som är i åldrarna 3 – 5 

år var av pedagogerna arbetar mer medvetet med barns grovmotoriska utveckling. När vi 

gjorde intervjubaserade undersökningar har vi medvetet valt pedagoger som kan bidra till 

studiens syfte (Denscombe, 2009). Pedagogerna vi valt ut är tre av fyra verksamma i 

samma enhet som vi arbetar i vilket gör att vi önskar att studien kan gynna arbetet i våra 

områden. Av dem vi intervjuade var två barnskötare och två förskollärare. Den pedagog 

som inte arbetar i samma enhet arbetar i samma kommun och enhetschefen blev 

intresserad och ville ha vårt resultat för att se om det kan gynna hans enhet. 

Observationerna har varit på samma förskola som de intervjuade arbetar på. Vi kommer 

inte att observera några barn därför behöver vi inte ordna något samtycke från 

vårdnadshavarna. 
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3.3 Genomförande
Innan vi intervjuade pedagogerna har vi haft pilotintervjuer med våra kollegor för att se 

om våra intervjufrågor behöver kompletteras. Efter vi haft pilotintervjuerna ändrade vi 

några frågor och fick ihop frågor som var relevanta till våra frågeställningar (se bilaga 1). 

De pedagoger vi har intervjuat har vi först ringt till deras förskolechef och bett om 

tillstånd att intervjua samt berättade vårt syfte för dem om vår undersökning. När vi har 

ringt eller haft personlig kontakt till dem vi intervjuat har vi berättat att vi är studenter 

och att det är första gången med att genomföra sådana här intervjuer. Vi har frågat 

förskolechefen vem som kan vara lämplig och villig att ställa upp på att vi intervjuar de 

pedagogerna om vad de vet om barns grovmotorik. De pedagogerna har vi sedan tagit 

kontakt med genom att en av oss besökte två av de utvalda intervjupersonerna på deras 

arbetsplats. Vi frågade då om de ville ställa upp på en intervju med ljudupptagning. Den 

andra forskaren ringde till de två förskolorna som enhetschefen rekommenderade men 

ena förskolan hade inte möjlighet att ställa upp. Då fick forskaren kontakta en annan 

förskolechef och fick tillstånd att intervjua en pedagog på en annan förskola. Forskaren 

kontaktade sedan en pedagog genom att ringa och be om tillstånd att bli intervjuad med 

ljudupptagning.

En muntlig kontakt är ett bra första steg för att bygga upp ett förtroende med dem vi ska 

intervjua (Löfdahl, et al., 2014).  Ett informationsbrev (se bilaga 2) har vi även skickat ut 

som de kan läsa i lugn och ro så de vet vad vårt syfte är och vad ska göra. Vi har meddelat 

att vi spelar in vårt samtal för att vi kommer vara själva vid intervjun och det är lättare 

för oss att ställa följdfrågor. Av tidsbrist har vi varit själva när vi intervjuat men eftersom 

vi spelat in intervjuerna har vi lyssnat på det tillsammans och delgett varandra hur 

intervjuerna har gått. Vi har delgett varandra efter varje intervju för att kolla om vi 

behövde utveckla frågorna ytterligare. Det behövde vi inte göra utan vi tyckte frågorna 

var relevanta utifrån frågeställningarna. Pedagogerna vi har intervjuat har vi träffat på 

deras arbetsplats så de har kunnat känna sig trygga. Vi har sett till att vi suttit ostört för 

att inte pedagogerna ska känna sig stressade. När vi har intervjuat pedagogerna har vi haft 

gott om tid på oss och att miljön kändes lugn. Vi gav inte ut frågorna i förhand för att de 

skulle kunna svara på frågorna utifrån sina egna tankar och med den kunskap de har här 

och nu. Vi observerade hur inbjudande innemiljön var till grovmotoriska aktiviteter på 

förskolorna. Vid observationerna har vi filmat eller tagit kort på hur innemiljön ser ut i 

förskolorna. Vår observation kommer därvid att vara att vi undersöker hur innemiljön ser 
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ut på respektive förskola. Vi har tittat efter om miljön tillåter och utmanar barns 

grovmotoriska utveckling genom att tagit bilder och filmat. 

3.4 Bearbetning och analys av insamlade data
Vi har haft semistrukturerade intervjuer där alla pedagoger fick förutbestämda frågor i 

samma ordning. Fördel med det var att vi fick ett bedömnings material där vi kunde 

jämföra de intervjuades svar samtidigt intervjun till viss del formades av den som blev 

intervjuad. Transkriberingen skedde redan i de närmsta dagarna som intervjuerna 

genomfördes, för att då hade vi informationen aktuell i minnet. Det medför att det blev 

enklare att skriva rent från ljudupptagningarna och återge intervjuerna så korrekt som 

möjligt. Det har krävts att vi lyssnat noga vad som sades på ljudupptagningarna när vi 

transkriberade materialet så vi kunde tyda och tolka det resultat vi fått av intervjuerna 

(Stukát, 2011). Vi valde kategorierna kommunikation och samspel eftersom de är viktiga 

ståndpunkter i det sociokulturella perspektivet. Pedagogerna vi intervjuade pratade alla 

om att det är viktigt med samspel och kommunikation mellan varandra i arbetslaget. 

Samspel och kommunikation är viktigt i bemötandet med barnen så det blir ett lärande i 

barnens grovmotoriska utveckling. Vi har studerat om vi kan hitta mönster, likheter och 

skillnader i svaren vi fått från våra frågor, för att sedan kunna kategorisera svaren. För att 

underlätta och kunna strukturera upp och kategorisera svaren markerade vi begreppen 

kommunikation och samspel. Vi markerade begreppen med två olika 

överstrykningspennor för att tydligt kunna se sammankopplingen utifrån det 

sociokulturella perspektivet, kommunikation och samspel. Andra begrepp som vi 

markerade var grovmotorik och tillåtande förhållningssätt. Vi markerade det som 

pedagogerna i sitt förhållningssätt även såg som hinder. Av våra observationer såg vi att 

alla förskolor har rum i rummen vilket inte inbjuder till grovmotoriska övningar. Svaren 

har vi sedan analyserat utifrån det sociokulturella perspektivet och sammankopplat det 

med litteratur och tidigare forskning. För bearbetning av semistrukturerade intervjusvar 

finns det inte fasta regler som det finns för den kvantitativa arbetsgången (Stukát, 2011). 
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3.5 Etiska ställningstaganden 
Vi har forskningsetiska principer att förhålla oss till som forskare och det finns fyra 

allmänna huvudkrav på forskning. Det är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

När det gäller informationskravet är det viktigt att vi har informerat de pedagoger vi 

intervjuat att deras medverkande är frivilligt. De kan avbryta sin medverkan när de vill 

utan förklaring och påtryckningar. Pedagogerna har även fått veta att de kommer att få 

vara anonyma samt att allt material har bara vi som forskare tillgång till. Materialet har 

vi haft inlåst i ett skåp. Vi har meddelat undersökningens syfte och i stora drag hur vi 

kommer gå tillväga. Ur ett etiskt ställningstagande är det även viktigt att tänka på när vi 

gör observationerna att alla pedagoger som finns med i rummet under observationerna får 

frågan om de vill delta i studien. När studien är färdig har vi talat att om för dem vi har 

intervjuat att de får möjlighet att läsa vårt examensarbete. Vi har även skickat med 

informationsbladet som en bilaga i vårt arbete (se bilaga 2).

I samtyckeskravet har vi inhämtat dem vi intervjuar ett samtycke så de förstår att de har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

Utifrån konfidentialitetskravet har vi sett till att alla berörda pedagogers identitet ej 

kommer att kunna identifieras av utomstående och vi har sett till att transkribera vad de 

sagt direkt efter så vi sedan raderar det vi ljudat in. Vi har meddelat dem vi har intervjuat 

att vi raderar bilder, film och ljudinspelning efter vår forskningsstudie är avslutad. 

Namnen på pedagogerna vi intervjuat och på förskolorna har vi hittat på andra namn för 

att de inte ska kunna identifieras.

Vi kommer att se till att de insamlade uppgifterna bara används till vårt 

forskningsändamål som nyttjandekravet ställer. Vi får se till att de personuppgifter vi får 

bara används för forskningsändamål. 

GDPR, är den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft i maj 2018 är något vi hade 

i åtanke vid våra intervjuer och informerade om det i vår forskningsstudie. GDPR innebär 

att personuppgifter får bara behandlas om de har ett tydligt syfte som samtycke, rättslig 

förpliktelse, avtal, uppgift av allmänt intresse, intresseavvägning eller 

myndighetsutövning samt grundläggande intresse (Datainspektionen, 2018). 
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4. Resultat och analys
Vi har valt att presentera vår empiri om varje förskola för sig och se vilken inomhusmiljö 

och om pedagogernas förhållningssätt påverkar barns grovmotoriska utveckling på 

förskolorna. Samspel och kommunikation är begrepp vi kommer att utgå ifrån.

4.1 Förskolan Kullerbyttan
Vera som blev intervjuad har arbetat drygt 30 år inom barnomsorgen och är barnskötare 

och är medveten om att barn behöver utmanas i sin grovmotorik. Förskolan Kullerbyttan 

är en förskola med fyra avdelningar där en av oss forskare intervjuade på en avdelning 

där de gjort en avdelning av lekhallen. På avdelningen fanns matbord i mitten av rummet 

och de hade gjort så det blev ett litet rum i rummet med soffa, hylla med lådor och 

skärmvägg. Det fanns även stora ytor att röra sig på och material som var synligt för 

barnen till exempel tjock matta, studsmatta, ribbstolar med mera. Det fanns även en scen 

med draperi där barnen kunde konstruera genom att bygga med klossar, lego samt leka 

med bilar. Två mindre rum fanns också i anslutning till deras avdelning. I det ena rummet 

fanns det matbord och soffa med böcker som barnen kunde titta och läsa i. I det andra 

rummet var det också matbord och som en ateljé. 

Utifrån hur avdelningen ser ut kan det kanske påverka om barnen får utmaningar i sin 

grovmotoriska utveckling och om pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt. 

Lekhallen inbjuder till att ha grovmotoriska aktiviteter för det är lätt att flytta på möbler 

om barnen vill ha ännu mer yta för att göra hinderbana på. Vi har analyserat att synligt 

material och stora ytor i inomhusmiljön bidrar till att barnen vill ha mera spontana 

grovmotoriska aktiviteter. Större ytor bidrar till att barn blir mer utmanade i sin 

grovmotorik eftersom det blir mer tillåtande att få röra sig. 
De hinder som Vera anser finns är att det är stora barngrupper och vilket förhållningssätt 

pedagogerna har till grovmotoriska aktiviteter. 

Fördel att vara i lekhallen att vi kan möblera om och ha gympa ibland eftersom vi har större 

plats. De andra har mer små rum (Vera).

Pedagogerna på avdelningen i lekhallen har kommit överens om att ha ett tillåtande 

förhållningssätt när det gäller att göra hinderbanor och andra rörelselekar. Förr hade de 
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mer planerade tillfällen med att ha grovmotoriska aktiviteter men nu när det är mer 

spontant ber barnen oftare om att få plocka fram material så de kan göra t.ex. en 

hinderbana. 

Eftersom vi valt att ta bort den planerade gympan har vi ett mer tillåtande förhållningssätt 

annars blir det ingenting. Barnen behöver ju röra på sig för det ligger ju i tiden att barnen blir 

mer sittande när de blir äldre. Barnen här tycker det är roligt att utmana sina kroppar och så 

(Vera).

Veras svar kopplar vi till begreppet samspel där pedagogerna lyssnar och är tillåtande när 

barnen vill göra grovmotoriska aktiviteter. Pedagogerna är tillåtande eftersom de har 

pratat med varandra om att ha ett tillåtande förhållningssätt. Pedagogerna utgår då från 

barnens inflytande genom att ha spontana grovmotoriska aktiviteter istället för planerade. 

4.2 Förskolan Savannen
Anna som blev intervjuad är förskollärare och har arbetat ca 30 år. Förskolan Savannen 

består av fyra avdelningar och paviljonger. Avdelningen bestod av tre rum varav ett rum 

var lite större och i två av rummen fanns det ett matbord. Den avdelningen som en av 

forskaren observerade ser ut som en hall där barnen hänger sina utkläder och skor. I ett 

annat rum var det två toaletter och handfat. Avdelningen hade ett stort rum där det fanns 

ett stort bord där barnen och pedagoger sitter och äter. Det fanns en hylla i väggen där 

pedagogerna har sina papper, pärmar och dator. De har även en köksdel med kylskåp där 

det också fanns ett lite mindre bord där barnen kan sitta och skapa. På avdelningen fanns 

även en liten hylla där det fanns målarfärger, penslar, pennor och papper som barnen kan 

ta själva. Det andra rummet som har stora fönster och en dörr med fönster fanns i 

anslutning till det stora rummet där barnen kan leka familjelekar. I familjerummet fanns 

kök, bord och stolar, dockor samt dockkläder. I det tredje rummet fanns det en stor rund 

matta, bord och stolar, overhead och bandspelare. I detta rum sitter de och äter mat, 

mellanmål samt har samlingar. I det rummet har barnen tillåtelse med grovmotoriska 

aktiviteter som yoga och dans. Barnen får använda stolarna till att kunna klättra på och 

åla eller krypa under. De har även tillåtelse att springa i en smal korridor som ligger i 

mitten av alla avdelningar. Forskaren anser att avdelning känns liten i förhållande till 

barnantalet eftersom det är små utrymmen. Det är även bra när pedagogerna har ett rum 

som är tillåtande att ha grovmotoriska aktiviteter i. I det rummet får barnen möjligheter 

att kunna utveckla sin grovmotorik. När det finns utrymme och tillåtelse till att ha 
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grovmotoriska aktiviteter vill barnen ha det oftare. I rummet där det var tillåtande var det 

möblerat så det inspirerade till grovmotoriska aktiviteter.

Tyvärr så har vi för lite yta och för mycket barn för att kunna utveckla barnens grovmotorik mer 

(Anna).

Anna anser att de har ett bra förhållningssätt inom grovmotorik och de har ett tillåtande 

så att barnen blir utmanade i sin grovmotoriska utveckling. Pedagogerna har ett tillåtande 

förhållningssätt så barnen får springa, hoppa, krypa, dansa och även göra yoga i det 

rummet. Pedagogerna har planerade grovmotoriska aktiviteter men tillåter även barnen 

ha spontana aktiviteter. Vid planerade aktiviteter delar de upp barnen i två grupper varav 

ena gruppen är inne och den andra är ute. Den gruppen som är inne har de oftast yoga 

eller rörelseaktiviteter. Anna anser att de har ett bra förhållningssätt i arbetslaget genom 

att de kommunicerar med varandra hur de ska förhålla sig till barnens grovmotoriska 

utveckling inomhus. Pedagogerna ser att det finns en fördel med att ha ett rum som barnen 

kan ha grovmotoriska aktiviteter i för det blir mer spontana aktiviteter då. 

När vi har planerade aktiviteter ser vi barnens glädje men i det spontana ser vi även glädje 

smittar av sig mellan alla barnen förskolan. (Anna) 

Utifrån begreppet samspel ser pedagogerna att barnen delger erfarenheter mellan 

varandra. Pedagogerna ser att barnen inspirerar varandra och utmanar sig när de har roligt 

vid de spontana grovmotoriska aktiviteterna. De yngre barnen ser vad de äldre gör och 

försöker göra likadant. Pedagogerna har synligt material vilket medför att det blir 

spontana grovmotoriska aktiviteter i verksamheten. Pedagogernas tillåtande 

förhållningssätt medför att barnen har mera spontana aktiviteter som gynnar deras 

grovmotoriska utveckling. 

4.3 Förskolan Hinderbanan
På förskolan Hinderbanan blev Lina intervjuad och hon är barnskötare och har arbetat 

inom barnomsorgen i drygt 20 år. Hon arbetar mer medvetet med att barnen behöver 

utmanas i sin grovmotoriska utveckling. Lina gör det oftast ute eftersom rummen inte 
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inbjuder till grovmotoriska aktiviteter. Avdelningen består av tre rum varav två är lite 

större och i alla rummen fanns det matbord. De två lite större rummen är möblerade så 

det är rum i rummen vilket gör att barnen har mindre yta och rummen inbjuder inte till 

grovmotoriska aktiviteter. I det lilla rummet var ett familjerum med ett litet bord och 

stolar som inbjuder till lek med dockor och affär samt som ett mysrum med böcker.

 Barn måste ha matbord i varje rum som vi är allergiska emot för det tar massa plats. Är inte 

planerat att ha grovmotorik inomhus. Det här rummet vore perfekt att ha halva som rörelserum 

men matbordet tar plats. Vi har fyra rum i rummen för att få plats (Lina).

Utifrån begreppet samspel mellan pedagoger, barn och miljön som Vygotskij förespråkar 

har denna avdelning svårt att hitta en bra miljö för att kunna utveckla barnens 

grovmotoriska utveckling. Barnen vill göra grovmotoriska aktiviteter men en del av 

pedagogerna ser hinder med att tillåta det. Pedagogerna har inte samma förhållningssätt 

och tillåter inte barnen att göra grovmotoriska aktiviteter inomhus. 

 Mer begränsat att ha grovmotoriska aktiviteter inomhus. Beror också lite på vem man arbetar 

med. Mig gör det inget om barnen får klättra upp och ner på ett bord för det är ett tillfälle för att 

få klättra medan andra kollegor säger nej vi sitter vid borden. Blir då svårt när jag säger ja 

(Lina). 

Begreppet kommunikation märker vi här att det är svårt när pedagogerna har olika 

förhållningssätt till om barnen får göra grovmotoriska aktiviteter inomhus. Det blir ett 

hinder för pedagogerna när förhållningssättet är olika vilket bidrar till att de spontana 

aktiviteterna för barnen inte blir så ofta. Ett annat hinder är när pedagogerna har tejpat 

fast papper på golvet där det fanns olika utmaningar med grovmotoriska rörelser. Då hade 

städbolaget sagt ifrån för det samlades smuts under tejpen. Lina pratade också om att ett 

annat hinder är att det är stora barngrupper till antalet pedagoger. Hon berättade vidare 

att ett annat hinder kan vara att det är många pedagoger som inte vet hur viktigt det är att 

barnen får grovmotoriska utmaningar. 

Det står inte mycket i läroplanen om grovmotorik förhoppningsvis mer nu i nya läroplanen. Ser 

ju i skolan de barnen har mindre gympa. Pratas i media hur viktigt det är att röra sig för det är 

mer stillasittande i dag och så får barnen mindre gympa det rimmar dåligt (Lina). 

Vi anser att det fanns utrymme för att ha grovmotoriska aktiviteter om barnen får tillåtelse 

att krypa, klättra på de möbler som fanns i rummet. Det gäller att se möjligheterna, ha ett 

tillåtande förhållningssätt och inte bara se hindren. 
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4.4 Förskolan Skogen
Eva som blev intervjuad är förskollärare och har arbetet 4 år. Förskolan skogen är en 

förskola som är uppbyggd av paviljonger och består av fyra avdelningar två småbarn 

avdelning och två storbarn avdelning. Forskaren observerade en avdelning som är en liten 

avdelning med tre små rum och ett litet större rum. Avdelningen består av ett familjerum, 

byggrum och ett skapande rum med pussel, lego och där barnen kan rita. I det stora 

rummet finns det utrymme för barnen kan röra på sig som till exempel dansa, använda 

stolar där de kan gå upp och ner där pedagogerna tillåter barnen att utmana sin 

grovmotorik. Rummet består även av matbord, soffa, hylla där barnen har var sin låda. 

Det fanns även en köksdel med skåp, en lång bänk och på bänken har pedagoger sina 

papper och en dator. Rummet består även av matbord och soffa. Byggrummet är också 

ett rum där pedagogerna tillåter barnen har grovmotoriska aktiviteter. Där inne kan barnen 

bygga olika konstruktioner med olika byggmateriel som de har. Pedagogerna tycker att 

det är bra när det finns en dörr med fönster intill byggrummet så de ser vad barnen leker 

utan att störa barnen i deras lek. Forskaren anser att det är en liten avdelning för så många 

barn och för lite utrymme.  Å andra sidan försöker pedagogerna göra så gott de kan för 

att barnen ska få tillräcklig med utrymme genom att flytta möblerna. 

 Det gäller att ha stor yta och inte för många barn och det är något vi inte riktigt har men 

försöker ändå att ha grovmotorisk aktivitet (Eva).

Eva anser att de har bra förhållningsätt till grovmotorik. Hon kan även komma på senare 

när hon har gjort en aktivitet tillsammans med barnen att det var grovmotorik hon 

utmanade barnen i. Eva anser att de har ett tillåtande att flytta på möbler där barnen kan 

gå upp och ner på stolar. Brottning under ordnade former är tillåtande för då är en pedagog 

med som domare och ser till att det inte blir för hårdhänt. Pedagogerna har ett tillåtande 

förhållningssätt men kan ha olika åsikter om vissa aktiviteter ska vara tillåtna för de anser 

att det kan bli för hög ljudvolym. Det kan vara så att när en pedagog kommer från sin rast 

och ser att barnen har en grovmotorisk aktivitet som hon upplevde inte var lämplig 

inomhus. Hon kände sedan direkt att varför kan inte barnen få göra den aktiviteten de har 

ju roligt och det gynnar deras grovmotorik. 
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Jag är ibland alldeles för snabb att säga nej men tänker efter vad händer om jag säger ja istället. 

Det hindrar faktiskt barnen utveckling om jag säger nej för ofta (Eva).

Utifrån begreppet samspel har pedagogerna en viktig roll att vara tillåtande inför barnens 

spontana aktiviteter och se möjligheterna istället för hindren till att barnen gör 

grovmotoriska aktiviteter.

Eva anser att hon skulle vilja ha en utbildning eller föreläsning om grovmotorik så hon 

får mer kunskap för att kunna utveckla barnens grovmotorik mer. Hon ser att en del barn 

behöver mer grovmotorik än andra barn. 

Förskolan finns ju för barnen och de ska utvecklas och lära sig under tiden dom är på förskolan 

(Eva). 

Det behövs nog mer utbildning och kunskap om grovmotoriken bland alla pedagoger 

eftersom de förskolor vi varit på anser att den kunskapen saknas. Det kan vara ett hinder 

till att barn inte blir utmanade i sin motoriska utveckling.
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5. Sammanfattande analys av resultatet
Vår studie visar att när vi utgått från samspel utifrån det sociokulturella perspektivet har 

pedagogerna en viktig roll med att ha ett tillåtande förhållningssätt till grovmotorik. 

Pedagogernas förhållningssätt har vi analyserat att det är grundläggande utifrån våra 

begrepp samspel och kommunikation. Vi har analyserat att pedagogerna förhållningssätt 

mot barnen medför att barnen tillåts att ha spontana aktiviteter vilket gynnar barnens 

grovmotoriska utveckling. Det är något som vi kopplat till vad Greve & Löndal (2015) 

betonar att pedagogers förhållningssätt både kan gynna och hämma barnen i sin 

grovmotoriska utveckling inomhus. Vi kom fram till att pedagogerna gynnar barnens 

grovmotorik när de har ett tillåtande förhållningssätt. Alla pedagoger vi intervjuade är 

medvetna om att det är viktigt med grovmotorik och har ett tillåtande förhållningssätt. 

Pedagogerna pratade även om att deras förhållningssätt är viktigt i kommunikation och 

samspel mellan barn, barn och pedagog och barn. Det som pedagogerna ser som hinder 

är att de har olika förhållningssätt i arbetslagen till att barnen får göra grovmotoriska 

övningar. Trånga utrymmen är också ett hinder på en del förskolor.  På kullerbyttan där 

material var synligt hade pedagogerna ett mer tillåtande förhållningssätt till 

grovmotoriska aktiviteter. 

Om pedagogerna inte har samma förhållningssätt kan det vara ett hinder istället för 

barnens grovmotoriska utveckling inomhus. Pedagogernas förhållningssätt har vi 

analyserat påverkar hur inbjudande inomhusmiljön är på förskolorna. När pedagogerna 

har ett förhållningssätt som tar till vara på barnens spontana rörelselekar, hittar 

möjligheter och tillfällen till att barnen kan få utmanas i deras grovmotoriska utveckling. 

Det gör pedagogerna när de tar till vara på barnens spontana rörelselekar genom att flytta 

på möbler och ser möjligheterna i stället för hindren. Vi har även analyserat att när 

pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt blir det ett samspel och interaktion mellan 

barn och pedagoger vilket då gynnar barnens grovmotoriska utveckling. Det kopplar vi 

till att Sandberg (2006) betonar Vygotskijs teorier att social kompetens är ett mänskligt 

samspel som grundlägger till en utveckling hos barnen. 

Utifrån begreppet kommunikation är det även viktigt att pedagogerna diskuterar och delar 

med sig av sina erfarenheter med varandra. Pedagogerna kan då ge varandra tips och idéer 

som att göra en hinderbana och rörelse aktiviteter inomhus. När vi har analyserat 
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resultatet har våra frågeställningar blivit besvarade utifrån vårt sociokulturella perspektiv 

som är samspel och kommunikation. 

6. Diskussion
Här kommer vi diskutera utifrån resultaten om inomhusmiljön och förhållningssätt vi 

kommit fram till i analysen av empirin. Vi kommer att diskutera resultatet som vi kopplar 

till tidigare forskning i vårt ämne. Diskutera vårt val av metod samt ge förslag på vidare 

forskning inom detta område är även något vi kommer att göra. Utifrån resultatet har vi 

sett att det som är viktigt är ha synligt material, stora utrymmen och att pedagoger har ett 

gemensamt förhållningssätt. 

6.1 Inomhusmiljö
Något vi har sett i resultatet om inomhusmiljön är att pedagogerna behöver ge barnen 

möjligheter och utrymme. Pedagogerna behöver också ha synligt material för att barnen 

ska kunna utveckla sin grovmotorik inomhus. Är det ett litet utrymme blir det ofta mer 

stillasittande aktiviteter eftersom pedagoger upplever att det blir hög ljudvolym annars. 

Sollerhed (2017) belyser att barn har för mycket stillasittande aktiviteter vilket kan bero 

på att pedagoger upplever att fysiskt aktiva barn är stökiga. Barnen vill röra på sig och 

pedagoger behöver se möjligheter till att barn får det. Vi upplever att pedagoger ofta säger 

spring inte inne och erbjuder inte grovmotoriska aktiviteter eftersom barnen upplevs 

stökiga då.  Pedagoger skulle istället kunna erbjuda annan aktivitet som utmanar barnen 

i sin grovmotoriska utveckling. På förskolorna är det ofta möblerat så det är rum i rummen 

för att barn ska kunna dela upp sig på olika aktiviteter. Det medför att aktiviteterna ofta 

ska vara lugna som till exempel pussla, spela spel, pärla och rita med mera. Faskunger 

(2008) anser också att barn har generellt mer stillasittande aktiviteter och att fysisk 

aktivitet har minskat. En förklaring kan vara att det bero på att alla pedagoger inte har 

kunskap om grovmotorikens betydelse för barnens utveckling. Det var även en pedagog 

som vi intervjuade som pratade om att hon ville ha mer kunskap även att hon är medveten 

om att utmana barnen i sin motoriska utveckling. Vi som forskare förstod utifrån 

intervjuerna att när det fanns utrymme på avdelningarna och synligt material var barnen 

själva mer spontana med att utöva grovmotoriska aktiviteter inomhus. Stork och Sanders 
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(2008) belyser att barn behöver ha utrymme så de kan utveckla sina grundläggande 

motoriska färdigheter. Det är då fördel på förskolan Kullerbyttan eftersom de har sin 

avdelning i en lekhall och på förskolan Savannen där det fanns en korridor. På förskolan 

Skogen är det också en fördel där de hade ett rum som barnen kunde ha mer motoriska 

aktiviteter i. På förskolan Hinderbanan var det minder utrymme men vi anser att det finns 

möjligheter till att ha grovmotoriska aktiviteter. Där var pedagogernas förhållningssätt ett 

hinder. På förskolan Hinderbanan var inte alla överens om att barnen skulle få åla, krypa 

och klättra på möblerna och annat material som fanns i rummet. Vi tycker inte som Stork 

och Sanders att det måste finnas större utrymme men det gör det lättare att utföra 

grovmotoriska aktiviteter. Pedagoger behöver däremot se möjligheterna till att ge barnen 

utmaningar i sin grovmotoriska utveckling när barnen har spring i benen.  

6.2 Förhållningssätt
Vi som forskare märker att när det handlar om att barnen ska få kunna utveckla sin 

grovmotorik. Det handlar väldigt mycket om vilket förhållningssätt och tillåtande 

pedagogerna är till att barnen får röra på sig. De pedagoger som pratade om att de har ett 

tillåtande förhållningssätt att barnen får ha grovmotoriska aktiviteter är medvetna om att 

det gynnar barnen senare i skolan. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) belyser att om 

barn har automatiserat sina grundläggande rörelsemönster får det lättare att koncentrera 

sig när de börjar i skolan. Likaså anser Ericsson att det kan finnas samband med att om 

barn har god motorik har barn ofta också bättre koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003). 

När barnen får möjligheter till att röra på sig kan vi se att de barnen har lättare att 

koncentrera sig på undervisningen. Vi kan se att barnen har det lättare med inlärning när 

vi har konkret material och barnen får använda hela sin kropp. På förskolan Kullerbyttan 

där pedagogerna har ett tillåtande förhållningssätt till att barnen får göra till exempel 

hinderbana där barnen kan utveckla sin motorik. Det medför till att barnen spontant själva 

frågar om de kan få ta fram material och göra banor vilket även är lättare när materialet 

är synligt. Williams, et al. (2008) belyser i deras studie att det är en viktig faktor att barn 

har mycket fysisk aktivitet i förskolan eftersom de barnen med bra grovmotorik får bättre 

självkänsla och kan koncentrera sig bättre i skolan sedan. Pedagogerna behöver bli bättre 

på att se möjligheterna till att barnen ska få bli utmanade i sin grovmotoriska utveckling 

inomhus. 
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Lina på förskolan Hinderbanan pratade om att det inte står mycket i den nuvarande 

läroplanen från 2016 men hoppas att det blir tydligare i den nya läroplanen som kommer 

träda i kraft under 2019. På förskolorna i dag prioriteras mest de teoretiska ämnena så det 

ska vara lugna lekar och aktiviteter inomhus. Utifrån den nya läroplanen som kommer ut 

1 juli 2019 ska barnen få mer förutsättningar till att utveckla en allsidig rörelseförmåga. 

Det gör barnen genom att delta i fysiska aktiviteter och uppleva rörelseglädje. I den nya 

läroplanen för förskolan står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det 

är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande (Skolverket, s. 13, 2018). Vi forskare 

hoppas att det kan bli mer diskussion mellan pedagogerna om barnens motorik när nya 

läroplanen träder fram. Det kan leda till att pedagogerna delger varandras erfarenheter 

och idéer mellan varandra. Barnen kan då få ha mera motoriska aktiviter inomhus i 

förskolan än vad det är idag. Men vi hoppas också att det kan leda mer till föreläsningar 

så att pedagogerna får mer information och kunskap om grovmotorik och barnens hälsa. 

För att barnen ska få bättre förutsättningar behöver pedagoger mer kunskap om 

motorikens fördelar som Sollerhed (2017) anser är en orsak till att barn har för lite 

grovmotoriska aktiviteter. 

Något som vi forskare anser är att det är stora barngrupper vilket påverkar barns 

möjligheter till att få att utveckla sin grovmotorik eftersom pedagogerna upplever att det 

blir för hög ljudnivå. Det kan även påverka hur förskolans utrymmen ser ut inomhus 

eftersom pedagogerna gör rum i rummen på deras avdelningar. Pedagogerna som vi har 

intervjuat har ett medvetet förhållningssätt till att barnen ska få utveckla sin grovmotorik 

ändå blir barnen hämmade för det blir hög ljudnivå och det är för stora barngrupper.  Det 

är något som Greve & Löndal (2015) belyser att pedagogers förhållningssätt kan gynna 

eller hämma barnens grovmotorik i leken. Vi som forskare anser att om man har ett 

tillåtande förhållningssätt och pedagogerna säger: - Oj vad ni har spring i benen kom så 

göra vi en rolig dans. Då kan pedagogerna utmana barnens spontana rörelsebehov.  Det 

kan vara lätt att pedagogerna säger oftare att spring inte inne och sätter barnen vid 

bordsaktiviteter istället för att utmana barnens rörelsebehov. 

6.3 Metoddiskussion
Utifrån våra pilotintervjuer ändrade vi lite på några frågor och lade till någon fråga så vi 

kände att vi skulle kunna få svar på våra frågeställningar. Vi lade till frågor om 
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pedagogernas utbildning för att se vilket förhållningssätt de har och om de arbetar 

medvetet med barns grovmotorik. Det var även skönt att få ställa frågorna till någon vi 

kände för då blev det diskussion om frågorna så vi kunde formulera om frågorna så de 

blev mer relevanta. Vi kände att vi tränade oss att ställa frågorna så vi även kunde ställa 

bättre följdfrågor. Metoden av interjuver och observationer upplevde vi att pedagogerna 

fick en aha-upplevelse genom att kunna se möjligheter till att ha mer grovmotoriska 

aktiviteter inomhus. Vi forskare upplevde att det gick bra att göra intervjuerna. Frågorna 

till intervjuerna upplevdes som att vi fick svar på våra frågeställningar eftersom vi inte 

gjorde observationerna tillsammans. Det var det bra att ta kort och filmade, då kunde vi 

delge varandras observationer. Efter det så har vi diskuterat och reflekterat mellan 

varandra hur våra interjuver hade gått. Denscombe (2009) belyser att det finns både 

nackdelar och fördelar med att spela in intervjuerna och det håller vi med om. Fördelarna 

var att vi kunde ställa följdfrågor och hade sedan allt inspelat när vi sedan transkriberade. 

Transkriberingen tog mycket tid vilket Denscombe (2009) anser när vi skrev rent 

intervjuerna. Vi har upplevt att det var svårt att hitta den röda tråden mellan våra 

frågeställningar och resultatet vilket medfört att vi har ändrat frågeställningarna några 

gånger. Genom att utgå från resultatet hittade vi den röda tråden och då blev 

frågeställningarna besvarade i resultatet. Vi upplevde inte att pedagogerna kände sig 

hämmade som kan vara en nackdel vid ljudinspelning. Det kan bero på att vi hade 

förberett pedagogerna genom att vi sagt till dem att vi skulle spela in intervjun. Det kan 

även vara en fördel med att vi har en flyktig relation till de intervjuade som gjorde att de 

inte kände sig hämmade. Vi har tänkt på att vara objektiva för det kan vara en nackdel 

med att vi känner till dem vi intervjuat. Utifrån observationerna har vi diskuterat med 

varandra och tittat på korten och inspelningarna. Vi berättade för varandra hur innemiljön 

såg ut på de avdelningarna vi varit på innan vi analyserande resultatet och skrev ner det 

vi kom fram till. 
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6. 4 Yrkesroll
I vår framtida roll som förskollärare ska vi se till att vi har mer medvetenhet till att se 

möjligheter att ha grovmotorik inomhus även att det kan vara små ytor. Det gör vi genom 

att låta utmana barnen med motoriska aktiviteter istället för att barnen ska lugna ner sig 

med stilla sittande aktiviteter. Vi kommer att utmana oss själva att inte för ofta säga spring 

inte inne utan utmana barnen med en annan aktivitet som att göra hinderbana eller dansa. 

I den nya läroplanen som kommer ut 2019 står det att barnen ska utveckla en allsidig 

rörelseförmåga genom fysiska aktiviteter och uppleva rörelseglädje (Skolverket, 

Läroplan för förskolan Lpfö 18, 2018). Vi kommer att ta till vara på barnens spontana 

aktiviteter mer än tidigare. Några konsekvenser som vi anser kan vara är att inte alla 

pedagoger har samma insikt. Även hur viktigt det är att barn får möjligheter till att ha 

grovmotoriska aktiviteter inomhus. I vår framtida roll som förskollärare kan vi se till att 

ha kollegiala diskussioner. Under diskussionerna kan det leda till att alla pedagoger får 

en bättre insikt om grovmotorikens betydelse. Det kan medföra att pedagoger får ett mer 

tillåtande förhållningssätt till att barnen får utmanas i sin grovmotoriska utveckling.
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8. Bilagor

8.1 Bilaga 1

Intervjufrågor

1 Vad har du för utbildning? 

2 Har du utbildat dig något mer inom grovmotorik?

3 Hur länge har du arbetat inom förskolan?

4 På vilka sätt arbetar du med barns grovmotorik inomhus?  

5 Arbetar du medvetet med att utveckla barns grovmotorik inomhus? 

6 Vid vilka tillfällen under dagen anser du att barnen får träna sin grovmotorik 

inomhus?

7 På vilket sätt kan du som pedagog stimulera barns grovmotoriska utveckling 

inomhus på ett naturligt sätt där de själva inte tänker på att de ”tränas”?

8  Erbjuder du till grovmotoriska aktiviteter inomhus? I så fall vilka? 

9 Hur skulle du kunna arbeta med grovmotoriska aktiviteter inomhus?

10 Hur tillåtande är grovmotorik inomhus? 

11 Hur är pedagogernas förhållningssätt till grovmotoriska aktiviteter inomhus?
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8.2 Bilaga 2
Informationsblad till förskolorna

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter som läser på distans från Kristianstad 

Universitet och skrivet ett examensarbete om barns grov motoriska 

utveckling i den fria leken. Vårt syfte är att belysa hur ert förhållningssätt 

som pedagog är i barns grov motoriska utveckling och att som pedagog 

våga vara medforskande. Att vara en medforskande pedagog tänker vi att 

ni är delaktiga i barns lek för att kunna se barns grov motoriska 

utveckling. 

Jag skulle vilja komma ut till din förskola den (dag & datum) och göra 

en observation först och sedan intervjua dig under den dagen. Intervjun 

kommer jag spela in och vid observationen kommer vi titta hur 

inbjudande innemiljön är för att utmana barns grov motoriska utveckling. 

Jag ser till att transkribera vad ni sagt direkt efter så vi sedan raderar det 

vi ljudat in. 

Du kommer vara anonym och det är frivilligt att medverka och du kan 

avbryta din medverkan när du vill.

 

Är det nåt du undrar över så tveka inte att kontakta oss  

Therese Berggren 0763 11 28 44

Therese Larsen 0734 34 47 35
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