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Sammanfattning  
Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagoger arbetar med barnens motoriska utveckling i inomhusmiljön. Vi använder oss av 
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Inledning 

 

Människan är inte skapt för ett stillasittande liv, vi behöver röra på oss. Som vuxen och 

pedagoger måste vi ge barnen möjlighet till rörelse ofta. För att barnen ska klara att sitta still 

måste de få tillgång till rörelse och motoriska aktiviteter (Sandborg-Holmdahl; Stening, 

1993). Vi har skrivit vår uppsats om hur pedagoger i förskolan och förskoleklass till skolans 

år 3 (f-3) tänker kring och arbetar med motorik och inlärning. Vårt intresse grundar sig i en 

tanke kring i vilken ålder vi slutar röra på oss spontant genom t.ex. lek. Utifrån de 

erfarenheter vi fått från vår verksamhetsförlagda utbildnings (vfu) -enheter har vi skapat en 

föreställning, det verkar som att barnen idag rör på sig för lite i vardagen. Utifrån våra 

erfarenheter kännetecknas vardagen idag av mycket stillasittande och barn rör sig inte lika 

spontant längre. Detta märks tydligt i skolans miljö där alla fysiska aktiviteter är begränsade 

till raster eller gymnastiklektioner, även i förskolan är möjligheterna till fysiska aktiviteter 

inomhus förvånansvärt få. Holle (1992) skriver att om barnen i första klass fick en kvart om 

dagen till att utveckla de motoriska färdigheterna skulle inlärningen gå mycket lättare. En 

lektion i veckan i gymnastiksalen är långtifrån tillräckligt eftersom den perceptuella 

utvecklingen är beroende av motoriken och tvärtom (Holle, 1992). 

 

Utifrån det vi tidigare nämnt vidareutvecklade vi vår tanke till hur förskola och skola har 

utformat sina miljöer för att stimulera barnens motorik. Det vi tillslut har fokuserat uppsatsens 

innehåll på är hur inomhusmiljön används ur en motorisk synvinkel och hur pedagogerna 

tänker kring dess syfte. Enligt våra erfarenheter ligger det i tiden att utnyttja utomhusmiljön 

för att stimulera barns motorik och vi tycker att vikten av en väl fungerande inomhusmiljö har 

kommit i skymundan. Därav ville vi lyfta detta ämne, för att se om motoriken främjas i 

förskolan och skolans inomhusmiljöer. Eftersom vi kommer att arbeta inom förskolan och 

skolans lägre åldrar har vi valt att beröra dessa två verksamheter i vår uppsats. Med 

utgångspunkt i den föreställningen formulerade vi frågeställningarna till uppsatsen.   
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Syfte och frågeställningar 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur pedagogerna arbetar med barnens motoriska 

utveckling i förskola och skola. Vi vill ta reda på hur medvetna pedagogerna är om 

kopplingen mellan motorik och inlärning, hur de tar hänsyn till det och hur de använder sig av 

motorikens betydelse för inlärningen. Vi vill även se om det finns skillnader i dessa områden i 

de verksamheter som finns i förskolan och förskoleklass till skolans år 3 (f-3). Vi har valt att 

fokusera på hur inomhusmiljön används ur en motorisk synvinkel och hur pedagogerna tänker 

kring dess syfte.  

 

För att uppnå syftet har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 

• Hur använder sig pedagoger i förskola och skolans f-3 av sin inomhusmiljö för att 

stimulera motorisk utveckling och vad/vilka är deras syften? 

 

• Finns det skillnader i användandet av inomhusmiljön med fokus på motorisk 

utveckling inom förskolan och skolans f-3?  
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Litteraturgenomgång 

 

I det här avsnittet kommer vi att presentera barns motoriska utveckling och sambandet mellan 

motorik och inlärning.  

 

Det har funnits mycket relevant litteratur kring vårt område men vi kan konstatera att 

nypublicerad forskning i ämnet finns det inte så mycket av. Vi tror att det kan bero på att det 

på 90-talet kom en topp inom forskningen kring motorik och inlärning. Det låg i tiden att tala 

om motorikens betydelse och vikten av rörelse, mycket forskning gjordes och nya resultat 

kom fram. Däremot finns det mycket nypublicerad forskning kring utomhusmiljön och dess 

betydelse för motoriken samt en del kring utformandet av inomhusmiljön och material inom 

förskolan men då inte rörande den motoriska utvecklingen. Tidigare har det gjorts studier som 

berör sambandet mellan motorik och inlärning och hur pedagogers uppfattningar kring detta 

ser ut. Dessa studier har varit mer inriktade på förskollärare. Vi är intresserade av att se 

skillnader mellan förskolan och skolan och vi har lagt vår fokus på inomhusmiljön.  

Barns motoriska utveckling 

Ordet motorik kommer från ordet motor och står för rörelseförmåga och rörelsemönster. 

Begreppet motorik innefattar även studier av hur människors rörelser utvecklas och lärs in 

(Nationalencyklopedins Internettjänst, 2004). Numera talar vi oftare om motorisk utveckling. 

Motorisk utveckling kan definieras som ”förändring av motoriskt beteende över tid” och 

beskrivs vanligen i förhållande till ålder (Sigmundsson & Vorland Pedersen, 2004).  

 

De olika stegen i ett barns motoriska utveckling är tydliga och lätta att se. Stegen sker i en 

bestämd ordning. De rörelser barnet gör och de erfarenheter det får i ett stadium är 

förberedande inför nästa stadium. Alla steg i utvecklingen bygger alltså på det föregående. 

Varje stadium ska passeras, men tiden för de olika stadierna är olika från barn till barn. Barn 

utvecklas olika fort, men utveckling sker i princip efter samma mönster. Det är viktigt att 

känna till dessa steg för att kunna se och tolka barns rörelseutveckling (Mellberg, 1993).  

Perception kan översättas med varseblivning, det vill säga att uppfatta något via våra sinnen. 

Det betyder att det ett barn ser, hör och känner sammansätts till en helhet, som bearbetas och 

tolkas utifrån tidigare erfarenheter och gör i sin tur att barnet förstår. Perception är alltså 

tolkningen av sinnesintrycken och det sker i hjärnan. Perceptionen kan delas upp i olika 
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områden och de områden som har störst betydelse för den motoriska utvecklingen är 

känselsinnet – den taktila perceptionen, balans och rörelsesinnet – vestibulärsinnet, muskel 

och ledsinnet – den kinestetiska perceptionen, synsinnet – den visuella perceptionen och 

hörselsinnet – den auditiva perceptionen.  För att barnet ska utvecklas behövs ett samspel 

mellan motoriken och perceptionsområdena. Jämsides med motorik och perception utvecklas 

även barnet socialt och känslomässigt, vilket är grunden till hur barnet mår och fungerar 

(Ellneby, 1991).  

 

Till en början är alla rörelser reflexmässiga, d.v.s. ofrivilliga rörelser som framkallas av ett 

sinnesintryck, utan viljans medverkan. Reflexer är spontana rörelser som sker utan medverkan 

från det centrala nervsystemet. De flesta är primitiva och är till för överlevnadsskydd som 

t.ex. sug-, blink- och sväljreflexen. Generellt gäller att vi föds med vissa reflexer och de ska 

antingen kvarstå som t.ex. sväljreflexen, integreras eller begränsas, men vi bildar även nya 

reflexer (Mellberg, 1993). 

 

Då det lilla barnet rör sig rör sig hela kroppen, det kallas en totalrörelse. Sådana medrörelser 

är typiska för det nyfödda barnet men kan förekomma hela livet när vi möter situationer som 

är ovana. Med ökad mognad försvinner medrörelserna och de viljemässigt styrda rörelserna 

blir säkrare. Rörelser som upprepas och tränas automatiseras efterhand. Barnet kan då utföra 

en rörelse utan att tänka på den. För att en ny rörelse ska automatiseras måste samspelet 

mellan perceptionen och motoriken fungera. Många olika rörelseerfarenheter underlättar när 

man ska automatisera en ny rörelsekombination (Mellberg, 1993).  

 

Barnets motorik genomgår en utveckling som motsvarar det centrala nervsystemets och kan 

beskrivas schematiskt i fyra faser: 

1. Reflexrörelser 

2. Symmetriska rörelser  

3. Viljestyrda, motiverade och differentierade rörelser. 

4. Automatiserade rörelser. (Holle, 1994). 

 

Stimulans 

De små barnen behöver mycket närhet och stimulans från de vuxna, barnen behöver 

bekräftelse på att de kan. Det utgör grunden för ett gott självförtroende. Barnen behöver hjälp 
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från vuxna med att känna hur de ska göra en viss rörelse de inte kan utföra. Vi visar det bäst 

med deras egen kropp, genom att t.ex. skjuta fram benet när de ska lära sig åla eller krypa 

(Ellneby, 1994) Barn motoriska utveckling hänger ihop med deras mognad, men även miljön 

är en bidragande faktor. Barnen behöver en miljö med emotionell kontakt och stimulans till 

fysiska aktiviteter för att vidareutveckla de motoriska färdigheterna. Barnets grundläggande 

rörelsefärdigheter är beroende av möjligheter till övning och stimulans utifrån (Ericsson, 

2003). På en småbarnsavdelning i förskolan krävs pedagogisk kunskap och skicklighet för att 

barnet ska utveckla sina förmågor. Det behövs en förståelse för att barnet behöver prova själv, 

men också förmåga att se vad barnet klarar av. Vi behöver ge stöd åt aktiviteter med barnet 

istället för att göra sakerna åt barnet. När barnen utvecklar kompetenser, som motorisk, social 

och intellektuell kompetens, sker det i samspel med andra människor (Ellneby, 1994)  

 

Holle (1978) betonar vikten av att pedagogerna försäkrar sig om att det förgående steget i 

utvecklingskedjan är automatiserat innan barnet tar sig för svårare uppgifter. Det är viktigt att 

inte stimulera barnet till något de inte är utvecklingsmässigt moget för. Istället ska pedagogen 

stimulera de färdigheter som behövs för att barnet ska automatisera den färdighet som krävs 

för att fortsätta till nya och svårare uppgifter (Holle, 1978). Det gäller framförallt när barnen 

börjar skolan. Ett barn som inte har de motoriska färdigheter som krävs för att kunna skriva 

kommer inte klara av det utan får istället lägga sin energi på att försöka hålla pennan rätt. Då 

är det väldigt viktigt att pedagogen går in och stimulerar de rörelser som inte är 

färdigutvecklade innan barnet börjar med svårare uppgifter (Forsström, 1986; Holle, 1978). 

 

Grov- och finmotorik 

Grovmotorik innebär att barnet använder de stora muskelgrupperna för att t.ex. kunna krypa, 

gå springa, hoppa och balansera. De behärskar dessa rörelser först och de grovmotoriska 

färdigheterna är av stor betydelse för finmotoriken. Finmotoriken avser ögonens, talorganens 

och händernas utveckling (Mellberg, 1993). Det första stadiet i handens motoriska utveckling 

är gripreflexen som utvecklas till en griprörelse (Ellneby, 1991). Finmotorik utvecklas 

speciellt i rörelseaktiviteter där enkla redskap ingår som en naturlig del. Exempelvis kan 

barnen få smidighet och rörlighet i fingrarna genom enkla fingerlekar. Precis som den övriga 

motoriska utvecklingen kan handens utveckling följas i tydliga steg. Inget steg kan hoppas 

över och de olika stegen bygger på varandra (Mellberg, 1993).  
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Den motoriska utvecklingen sker uppifrån huvudet och ner mot fötterna, inifrån kroppens 

mittlinje och utåt mot fingerspetsarna och tårna. Grovmotoriken utvecklas alltid före 

finmotoriken (Mellberg, 1993 och Parlenvi & Sohlman, 1985). Under barnets första år 

utvecklar barnet sin huvudbalans som är en förbindelse med synen. Det är nödvändigt för 

barnet att huvudbalansen är väl utvecklad för att barnet ska komma vidare i sin utveckling. 

Barnet lär sig sitta, till en början med hjälp av stöd men till slut helt själv. Det första året 

börjar även barnet förflytta sig på olika sätt. Först genom att rulla och vidare genom att åla 

och krypa där barnet lär sig det viktiga kryssmönstret. Med kryssmönstret menas rörelsen när 

barnet naturligt korsar sina händer över kroppens mittlinje istället för att vrida hela kroppen 

eller byta hand. Dessa kryssande rörelser behöver barnet när det ska lära sig att krypa och 

återkommer även i aktiviteter som att sparka boll och klättra. Till slut reser sig barnet och kan 

stå och så småningom lär sig barnet att gå (Mellberg, 1993).  

 

Under barnets andra år utvecklas en hel del olika rörelser som ger en bättre 

kroppsuppfattning. Barnet kan nu gå och resa sig i något kuperad terräng och förflyttar sig 

ständigt. Även handens finmotorik utvecklas. Utvecklingen har gått från att gripa med 

handflatan rakt över saker, vidare genom att hålla saker med fingrarna. När barnet kan detta 

lär det sig så småningom pincettgreppet, att hålla saker mellan tummen och pekfingret. Runt 

denna ålder börjar barnet nu att använda sig av toppgreppet att hålla föremål ovanpå eller 

tvärgreppet att hålla föremål tvärsöver, t.ex. en penna med handen och tummen neråt 

(Mellberg, 1993). Denna ständiga aktivitet förbättrar kroppsuppfattningen men är även viktig 

för barnets jagutveckling. Det lägger även grunden för barnets uppfattning av höjder, 

lutningar, riktningar och ytor mm. (Granberg, 1994) 

 

När barnet är mellan tre och fem år blir rörelserna smidigare, balansen utvecklas och så även 

öga-hand-koordinationen och förmågan att planera rörelserna. Barnet börjar nu prova att 

hoppa och balansen förfinas. De börjar även testa att stå på ett ben (Mellberg, 1993). Runt 

treårsåldern blir det ofta mer spring än gång. Barnet lär sig göra tvära svängar och att 

tvärstanna. Treåringen är grovmotoriskt mer avspänd och börjar röra sig nästan graciöst 

(Granberg, 1994). Barnet utvecklar nu även sin handdominans vilket innebär att barnet ska 

använda sig av samma hand när det ska ta något, skriva eller kasta boll. Barnet kan klara av 

att göra olika rörelser med båda händerna, att utföra något med den ena handen utan att den 

andra gör likadant (Parlenvi & Sohlman, 1985). Mellan tre till fyra års ålder börjar barnet 

använda sig av penselgreppet, att hålla bara med fingrarna och rörelsen börjar ske i 
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handleden. Handen är inåtvriden med tummen neråt. Fyraåringens karaktär innebär mycket 

fart. Nu springer barnet fort och bra, upp och ner i backar och upp och ner i trappor. Barnet 

hoppar även långt och gärna högt uppifrån (Mellberg, 1993). När barnet har blivit fem år har 

det bättre kontroll på sina rörelser, de är smidigare och bättre avvägda. Rörelserna är nu så 

automatiserade att de kan kombineras i komplicerade mönster. Barnet kan dessutom 

koncentrera sig på vart det ska, bedöma hastighet och avstånd till saker som dyker upp i 

omgivningen och vet hur det ska handla i olika situationer. Nu utvecklar barnet 

tumvecksgreppet, pennan hålls först högt, senare lågt med tumme, pek- och långfinger. 

Greppet är nu utåtvridet och rörelsen är alltmer begränsad till underarm, hand och fingrar 

(Mellberg, 1993).  

 

De avvägda rörelser som kunde ses hos femåringen försämras ofta i sexårsåldern. Detta beror 

på att barnets kropp växer kraftigt under vissa perioder i denna ålder och då förändras både 

proportioner och balans. Barnet upplevs ofta som fumligt. Behovet av sträckrörelser och ofta 

ett överskott på kraft och rörelseimpulser gör att barnet tycks vara i ständig rörelse. Detta 

stora rörelsebehov måste tillgodoses för att barnet ska växa ikapp sin kropp och sina rörelser. 

Ett motoriskt aktivt barn behärskar snart igen sin kropp och sina rörelser. I slutet av denna 

period kan vi se resultatet av barnets tidigare motoriska aktiviteter mynna ut i många 

komplicerade lekar. Den fingerrörelse som utvecklas sist är tummens oppositionsrörelse. 

Tummen kan då föras mot var och en av de andra fingertopparna (Mellberg, 1993).  

 

Samband motorik – inlärning 

Rörelseundervisningen har som målsättning att främja hälsa och välbefinnande samt 

underlätta självmedvetenhet och sensomotorisk utveckling. Rörelseundervisningen ska för att 

vara genomarbetad finnas integrerad i alla förskolans och skolans aktiviteter. Att vara 

medveten om sin egen kropp är viktigt för att uppnå en normal fysisk och psykisk utveckling. 

Utan en bra kroppsuppfattning får barnet svårt att skilja sig själv från omvärlden och se att 

han eller hon är självständig som individ (Frostig, 1970). Om detta skriver Frostig att barnets 

förmåga att göra en rörelse påverkar (och påverkas i sin tur av) hela barnets psyke: dess 

förmåga att kommunicera, att begripa och lösa uppgifter, hur han eller hon upplever 

omgivningen och klarar av att interagera med andra människor (Frostig, 1983).  
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Rörelseundervisningen har flera syften när det gäller barnens utveckling och inlärning. Det 

första är de fysiska funktionerna där barnens motoriska förmågor tränas. Det andra är de 

kognitiva funktionerna som är de förmågor som barnet behöver för att kunna anpassa sig till 

omgivningen, exempelvis tid- och rumsuppfattning, kroppsuppfattning, minne och 

problemlösningsförmåga. Med rörelseundervisningen tränas också koncentration och 

självkontroll (Wallin, 1988).    

 

Motorik är att röra sig, men motorik är även det vi använder när vi t.ex. talar, läser och 

skriver. Alla motoriska aktiviteter måste automatiseras för att vårt medvetande ska befrias 

från att styra rörelserna. När vi lyckats med det kan vi istället ägna uppmärksamheten åt att 

utveckla tanke- och språkförmågan. Ett barn lär sig inte gå och tala samtidigt eftersom 

kroppens och talets motorik rivaliserar tills de blir automatiserade. För att undvika den 

rivaliteten sker språk- och rörelseutvecklingen därför växelvis (Parlenvi & Sohlman, 1985).   

 

När ett barn börjar skolan förutsätts, om det inte finns ett direkt rörelsehinder, att barnet 

behärskar grundrörelserna, som att gå, hoppa, springa osv. Oftast är dock verkligheten en 

annan och variationerna i en klass kan vara stora, där en del av barnen klarar sig väldigt bra 

och andra har ganska stora problem. Dålig balans påverkar rörelserna i händer och armar, och 

leder ofta till sämre finmotorik hos barnet som också kan uppleva problem att hitta en bra 

arbetsställning och rätt muskelspänningsnivå när det t.ex. ska skriva och rita. Sitter barnet 

obekvämt och ostadigt försämras handens precision (Forsström, 1986). 

 

När vi ska lära oss nya saker måste vi från början planera mycket noga den rörelsesekvens 

som ska användas. Det kräver djup koncentration och minsta störning kan stjälpa inlärningen. 

Det är då viktigt att grunderna finns för att det ska gå att lägga full koncentration på den nya 

inlärningen. Marianne Frostig menar att motorik och intellektualitet är beroende av varandra. 

Ett barn som misslyckas med en skrivuppgift i skolan behärskar oftast inte de grundläggande 

rörelser som krävs ännu. Trots att barnet klarar rörelsen så är den ännu inte automatiserad så 

att barnet enbart kan fokusera på innehållet i uppgiften. Istället behöver barnet lägga energi på 

att forma rätt bokstäver och behålla rätt grepp om pennan (Forsström, 1986). 

 

Hjärnans uppgift är att påbörja och samordna aktiviteter och då skapa ändamålsenliga 

rörelser. För att kunna uppnå det behöver hjärnan balansera motverkande stimulans och 

hinder för att ingen del ska bli större än den andra (Forsström, 1986). Hjärnans båda halvor är 
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förbundna med hjärnbalken och ingen av hjärnhalvorna kan klara sig utan den andra. När 

symmetriska rörelser, som när man klappar händer eller hoppa jämfota, ska läras in kommer 

hjärnhalvorna i konflikt över vem som ska styra. För att rörelsen ska läras in måste en av 

halvorna styra hela processen tills rörelsen blivit automatiserad På samma sätt fungerar det 

när barnet ska börja tala eftersom de talmotoriska rörelserna också måste läras in (Parlenvi & 

Sohlman, 1985).  

 

Den motoriska utvecklingen är enligt Holle en del av hjärnutvecklingen och det gäller att få 

båda delarna i inlärningen i de första skolåren. Om barnen i första klass fick en kvart om 

dagen till att utveckla de motoriska färdigheterna skulle inlärningen gå mycket lättare. En 

lektion i veckan i gymnastiksalen är långtifrån tillräckligt eftersom den perceptuella 

utvecklingen är beroende av motoriken och tvärtom. Vidare beskriver Holle effekterna av 

medveten motorisk träning för de elever i skolan som ligger efter i utvecklingen. Att träna 

motoriken samtidigt som läs- och skrivinlärningen ger snabba resultat och det underlättar för 

barnen att få stimulans från flera håll (Holle, 1992). Enligt Marianne Frostigs synsätt kräver 

läsning och skrivning att individen har visuell, taktil, auditorisk och motorisk organisation, 

öga-handkoordination, sinnen som samordnats och motorisk medvetenhet samt att olika 

rörelser integreras med varandra (Forsström, 1986). Nya rörelser som ska läras in kräver full 

koncentration och först när vi har gjort dem så många gånger att den automatiserats kan vi 

göra den samtidigt som vi fokuserar på annat t ex tänka, tala eller lyssna, rörelsen finns då 

lagrad i djupare delar av hjärnan (Parlenvi & Sohlman, 1985).  

 

Läroplanerna 

Den forskning vi belyst tidigare i uppsatsen visar att det finns ett samband mellan barnets 

motoriska utveckling och dess inlärningsförmåga. Allt pedagogiskt arbete som genomförs i 

både förskola och skola ska ha sin utgångspunkt i respektive läroplan. Därför anser vi att det 

är viktigt att även se vad läroplanerna säger rörande just motorik, motorisk stimulans, 

motoriska aktiviteter och inomhusmiljön. 

 

Förskolans läroplan Lpfö98 är uppbyggd på övergripande strävansmål. De mål som berör 

motorik och miljö är följande: 

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 
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- utvecklar nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära 

- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga, 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande 

 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera 

barnen att utforska omvärlden.  (Lpfö98) 

 

I skolans läroplan Lpo94 finns inte dessa strävansmål utan de mål som finns kring barnens 

motorik finns i kursplanerna och då främst i kursplanerna för idrott och hälsa. Vi fann ett 

övergripande mål som berörde miljön: 

 

Alla som arbetar i skolan skall samverka för att skolan till en 

god miljö för utveckling och lärande. (Lpo94) 

 
Vi ser här skillnader mellan de båda läroplanerna. I Lpfö98 finns både motoriken och miljön 

representerade genom övergripande mål som innefattar det vardagliga arbetet i förskolan.  I 

Lpo94 verkar det som att målen rörande barnens motorik försvinner från det dagliga arbetet i 

klassrummet och hamnar i kursplanen för idrott och hälsa.  

 

Sammanfattning 

Barns motoriska utveckling sker i steg som följer en bestämd ordning. Stegen måste varje 

barn genomgå och de bygger på varandra. För att utvecklingen ska fungera behövs ett samspel 

mellan motorik och perception. Perception innebär att vi uppfattar något via våra sinnen. 

Motorik brukar delas in i grov- och finmotorik. Till grovmotorik räknas de rörelser där stora 

muskelgrupper används som när barnet kryper, springer och balanserar. De grovmotoriska 

färdigheterna har betydelse för finmotorikens utveckling. Till finmotorik räknas ögonens, 

talorganens och händernas utveckling.  

 

Barn behöver stimulans och uppmuntran från de vuxna för att vidareutveckla sina motoriska 

färdigheter. Pedagogens roll i barnets motoriska utveckling är att stimulera de färdigheter som 

behöver automatiseras för att barnet ska kunna ta nya steg i den motoriska utvecklingsstegen. 
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Det är viktigt att pedagogen är uppmärksam på barnens utveckling och ser till att barnen får 

den stimulans de behöver för att vidareutveckla de motoriska färdigheterna. Pedagogen ska se 

till att barnen uppnått de tidigare stegen i utvecklingen innan de börjar med svårare uppgifter. 

Problem kan annars uppstå som hindrar barnets utveckling och inlärning.  

 

Motorisk utveckling sker uppifrån huvudet och ner till fötterna, inifrån kroppens mitt och ut 

till fingerspetsar och tår. Grovmotoriken kommer före finmotoriken. Desto äldre barnen blir 

desto smidigare blir deras rörelser, alla färdigheter förfinas och sker mer automatiserat. Även 

våra sinnen har betydelse för den motoriska utvecklingen. De hjälper oss när vi planerar våra 

rörelser, med balansen och medvetenheten om våra muskler och leder samt synen och hörseln.   

 

Motorik innebär mer än att vi rör oss, det innefattar även när vi talar eller läser. Alla 

motoriska aktiviteter måste automatiseras för att vi ska kunna ägna uppmärksamheten åt att 

utveckla tanke- och språkförmågan. Den motoriska utvecklingen är en del av 

hjärnutvecklingen och båda delarna behövs för inlärningen. När ett barn börjar skolan 

förutsätter vi att barnet behärskar grundrörelserna. Det är viktigt att rörelsegrunderna finns när 

vi ska lära in nya saker, eftersom nya kunskaper kräver fullständigt fokus vid inlärning. 

Grundrörelserna gäller även finmotoriken så att barnet slipper lägga energi på att forma 

bokstäver eller hålla pennan rätt när de nya kunskaperna ska läras in.  
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Metod 

 
I den här delen redovisar vi de metodiska överväganden vi gjort under arbetet med studien. Vi 

behandlar här vårt val av metod, urval och intervjuerna med dess förberedelser, genomförande 

och bearbetning. Slutligen följer en metoddiskussion där tillförlitligheten på vår studie 

diskuteras. 

 

Val av metod 

För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi gjort en kvalitativ studie. 

Enligt Hartman (2004) kan en kvalitativ studie ges följande definition: ”Kvalitativa 

undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ 

eller en grupp individer.”(Hartman, 2004, s.273). Skillnaden mellan en kvantitativ och en 

kvalitativ studie är att den kvantitativa söker den numeriska relationen mellan olika mätbara 

egenskaper. Den kvantitativa studien försöker besvara frågorna ”hur mycket” och ”hur 

många” men den kvalitativa studien är inte ute efter denna kvantifiering. Den kvalitativa 

studien försöker nå en förståelse för den livsvärld människor har, hur de ser på sig själva och 

sin relation till den omgivning de befinner sig i (Hartman, 2004). Vi ville få reda på 

pedagogers uppfattningar och erfarenheter och tyckte därför att kvalitativa intervjuer lämpade 

sig bäst. Enligt Johansson & Svedner (2001) har kvalitativa intervjuer syftet att den 

intervjuade ska få möjligheten att ge så omfattande svar som möjligt om det område studien 

behandlar (Johansson & Svedner, 2001). Hartman (2004) skriver att det traditionella sättet att 

bearbeta en kvalitativ undersökning är att göra en analytisk induktion. Den analytiska 

induktionen består av tre faser, planerings-, insamlings- och analysfasen (Hartman, 2004). 

 

Urval 

Vi har intervjuat tio pedagoger, fem pedagoger som arbetade på tre olika förskolor och fem 

pedagoger som arbetade på fyra olika skolor. Vi har valt intervjupersoner både utifrån tidigare 

kontakter och nya enheter där ingen av oss varit tidigare. Av de förskolor vi besökte var det 

en av enheterna, av skolorna var det två av enheterna, som ingen av oss varit i kontakt med 

tidigare.  Vi har försökt sprida ut oss inom kommunen och besökt både kommunala 

verksamheter och kooperativ. De pedagoger vi intervjuat har varierande ålder, kön, utbildning 

och arbetslivserfarenhet. Detta var viktigt för oss då vi på detta sätt fick en bredd i vår studie. 
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I vår framtida profession kommer vi att arbeta i förskolan och i skolans lägre åldrar, därför har 

vi fokuserat på pedagoger som finns inom de områdena.  

  

Intervjuer  

För att skapa intervjufrågor som berörde vårt syfte och våra frågeställningar diskuterade vi 

först med varandra och sedan även med vår handledare. Här har vi genomgått den analytiska 

induktionens första fas, planeringsfasen. Planeringsfasen består av två moment. Det första är 

att formulera en fråga, det undersökningen ska ge svar på. Denna fråga följer sedan med under 

hela studien. Det andra momentet innebär att man utformar sin undersökning. Det vi då måste 

tänka på är hur vi ska samla in vårt datamaterial och hur vi ska välja ut de personer vi ska få 

informationen ifrån (Hartman, 2004). Det första momentet att formulera en frågeställning 

gjorde vi tidigt i studien. I det andra momentet valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer 

för att söka svar på våra frågeställningar. Våra intervjufrågor (se bilaga 1) kom att beröra fyra 

huvudområden; vad pedagogerna anser om den miljö de befinner sig i, vilka motoriska 

aktiviteter som utförs, i vilka syften de genomförs, samt deras inställning till den motoriska 

utvecklingen. Frågorna är öppna för att ge pedagogerna möjligheterna att svara precis som de 

tänker och vi har även ställt följdfrågor när vi tyckte att svaren behövde vidareutvecklas. Vi 

har varit noga med att ge pedagogerna den tid de behövt för att svara på frågorna. Enligt 

Stukát (2005) är en mer ostrukturerad intervju av den typ att intervjuaren är medveten om 

vilket ämnesområde som ska beröras men ställer frågorna i den ordning som passar 

situationen bäst. Ett antal huvudfrågor ställs till alla intervjuade medan svaren följs upp på ett 

individuellt sätt. Intervjuaren ställer ofta följdfrågor som: vad menar du med det eller kan du 

vidareutveckla det. I en ostrukturerad intervju utnyttjas samspelet mellan den som frågar och 

den som svarar till att få så utförlig information som möjligt. Denna metodik ger möjligheten 

att komma längre och nå djupare (Stukát, 2005). De intervjuer vi har gjort är mer av den 

ostrukturerade varianten då våra följdfrågor har varierat och varit anpassade efter 

pedagogernas svar på våra huvudfrågor. 

 

Vi valde att inte delge pedagogerna frågorna i förväg av den anledning att vi ville ha spontana 

svar utifrån deras egna tankar och erfarenheter, dock var de informerade om vårt 

intresseområde. Vi klargjorde redan vid första kontakten att intervjuerna skulle behandlas 

konfidentiellt, att det var frivilligt att medverka, i vilket syfte vi kom och hur svaren skulle 

användas. Vi talade även om att vi skulle spela in alla intervjuer på band. Det var viktigt för 
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oss att ge pedagogerna all information tidigt och att den inte var felaktig. Anonymitet är när 

forskaren inte vet vems data hon/han bearbetar och har inte heller möjligheten att ta reda på 

det. Konfidentialitet är när forskaren vet eller kan ta reda på vems data hon/han bearbetar men 

behåller all information för sig själv (Forsman, 1997). Eftersom vi spelade in intervjuerna på 

band och har anteckningar tillhörande varje intervju, där vi själva vet vilka svar som kommer 

från vem, har vi inte lovat pedagogerna anonymitet utan att vi kommer att behandla deras svar 

konfidentiellt.    

 

Pilotintervju 

Innan vi började med intervjuerna genomförde vi en pilotintervju. Det gjorde vi dels för att se 

ungefär hur lång tid en intervju tog och dels för att se hur våra frågor fungerade. Vi ville 

undersöka om frågorna vi ställde gav svar som vi kunde bearbeta. Med hjälp av pilotintervjun 

kände vi att intervjun flöt på bra och att frågorna gick att svara på. Vi kunde även uppskatta 

intervjuns längd. Vi har inte bearbetat materialet från vår pilotintervju i vår studie. 

 

Genomförande  

Vi började tidigt kontakta förskolor och skolor och frågade om vi kunde få komma och göra 

intervjuer med deras pedagoger. Vi presenterade oss, att vi gick på lärarprogrammet och att 

uppsatsen var en del av vår utbildning och vilket som var vårt syfte med uppsatsen. Vi 

informerade även de pedagoger vi skulle intervjua om att vi uppskattat tiden för intervjuerna 

till 20-30 minuter. Alla intervjuer genomfördes under en ganska kort tid i ett tidigt stadium av 

studien då vi ville komma igång ordentligt och få in det material vi skulle arbeta med. 

Intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplatser i något relativt ostört och enskilt 

rum. Vi valde att alltid närvara båda två vid varje intervju. En av oss intervjuade och förde 

samtalet medan den andra förde löpande anteckningar. Vid varje intervju informerade vi om 

vilka roller vi hade och återigen att medverkan var frivillig, att vi kommer att spela in samtalet 

och att intervjusvaren kommer att vara konfidentiella. Detta är den analytiska induktionens 

andra fas, insamlingsfasen. Intervjuerna är i stora drag en konversation med skillnaden att 

relationen mellan deltagarna inte är symmetrisk. Intervjuaren har en speciell avsikt med 

samtalet (Hartman, 2004). 
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Intervjuerna gick bra och vår egen förmåga som intervjuare förbättrades efter varje gång. 

Intervjuerna varierade en del i tid vilket kan ha berott både på yttre omständigheter och på 

pedagogens engagemang i området. I samband med intervjuerna har vi fått se deras miljöer 

och pedagogerna har visat oss om det varit något speciellt material eller liknande de tagit upp 

i intervjun. Detta har gjort att vi fått större förståelse för de svar pedagogerna gett i 

intervjuerna, vi har kunnat knyta exempel på material som pedagogerna talat om i 

intervjuerna till det vi sett i deras miljö. Vi tog även en del bilder på de olika miljöer vi sett. 

Dessa bilder har endast fungerat som extra minnesanteckningar för oss själva och kommer 

inte att finnas med i studien. En av våra intervjuer har tyvärr inte blivit inspelad då 

bandspelaren inte fungerade. Vi har ändå valt att bearbeta materialet utifrån de 

stödanteckningar vi förde under intervjun. 

 

Bearbetning 

De genomförda intervjuerna har vi transkriberat för att få en överblick över materialet och för 

att lättare kunna bearbeta det. Transkriptionerna har skrivits så ordagrant som möjligt. En del 

inspelningar har haft sämre kvalitet på grund av yttre omständigheter och små delar av 

materialet har varit ohörbart. Här har vi återigen använt oss av våra stödanteckningar för att få 

fram vad som sagts. Intervjuerna är skrivna i talspråk och pauser och skratt är angivna.  

 

Slutligen har vi kommit till den analytiska induktionens sista fas, analysfasen, där det 

insamlade materialet ska analyseras. Även analysen består av två moment. I det första 

momentet reducerar man datamaterialet genom att kategorisera det. Kategorisering innebär att 

man klassificerar, det vill säga man sammanför de begrepp som handlar om samma sak 

(Hartman, 2004). Vårt transkriberade material har vi kategoriserat efter de fyra huvudgrupper 

våra intervjufrågor berörde. Vi har illustrerat våra kategorier med citat från intervjuerna. Det 

andra momentet i analysfasen är att tolka kategorierna för att förstå de företeelser vi är 

intresserade av. Genom att sätta dessa föreställningar i relation till varandra kan vi få en 

uppfattning om hur pedagogerna i våra intervjuer uppfattar barnens arbetsmiljö inomhus ur en 

motorisk synvinkel (Hartman, 2004). 
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Metoddiskussion 

Eftersom vår studie är ganska liten är vi medvetna om att vi inte kan dra några generella 

slutsatser utifrån den. Vårt syfte har inte varit att generalisera utan att belysa de uppfattningar 

de pedagoger vi valt att intervjua har. 

 

Att vi båda två var med vid intervjuerna tycker vi har gjort vår studie mer tillförlitlig. De 

anteckningar den ena av oss förde under intervjun har hjälpt oss att tyda det som varit svårt att 

höra vid transkriberingarna och det gjorde det även möjligt för oss att bearbeta materialet från 

den intervju som inte blev inspelad. Vi ställde frågorna i ungefär samma ordning under alla 

intervjuer. När vi bearbetade materialet såg vi att pedagogernas svar ibland passade in på en 

fråga vi hade längre fram i intervjun. Om vi som intervjuare hade varit mer flexibla och låtit 

frågornas följd bero på pedagogernas svar kanske vi hade fått ännu utförligare svar. Vi tycker 

ändå att vi utifrån intervjuerna fått ett bra material och att kvalitativa intervjuer var en 

passande metod. 

 

Stukát (2005) skriver om externt och internt bortfall. Med externt bortfall menar Stukát 

bortfall som kan uppkomma vid valet av undersökningsgrupp som exempelvis personer som 

inte går att nå. Ett internt bortfall kan förekomma om någon eller några inte besvarar vissa 

frågor (Stukát, 2005). De pedagoger som blev tillfrågade ställde upp och vi fick den mängd 

intervjuer vi önskade. Vi har fått utförliga svar på alla frågor.  

 

Några reliabilitetsbrister som kan finnas i en kvalitativ studie är feltolkningar av frågorna och 

svaren eller yttre störningar (Stukát, 2005). De svar vi fått på frågorna har berört de områden 

vi tänkt oss och alla pedagoger har svarat på liknande sätt, därav tror vi inte att våra frågor 

feltolkats. Eftersom vi genomförde personliga intervjuer hade vi möjligheten att be om 

förklaringar eller vidareutvecklingar när vi var osäkra på vad pedagogerna menade med sina 

svar. På detta sätt har vi även minskat risken att feltolka svaren. Under två av intervjuerna 

blev vi avbrutna vid ett tillfälle vilket kan ha lett till att pedagogerna tappat tråden och att 

något de tänkt svara glömdes bort när intervjun kom igång igen.  

 

Validitetsbrister kan vara att undersökningen inte täcker det den syftar till eller mer än det den 

syftar till. Ytterligare en felkälla kan vara ärligheten, om de svar man får är ärliga (Stukat, 

2005). Vi har upplevt att vi har fått ärliga svar och att pedagogerna har delat med sig av sina 

uppfattningar och erfarenheter. Våra frågor har varit av den karaktär att vi har frågat efter 
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deras tankar vilket vi tror minskat risken för oärlighet. Även det faktum att vi är studenter som 

är intresserade av pedagogernas kunskap och erfarenheter tror vi höjer ärligheten i svaren. 

Alla de pedagoger vi intervjuat har varit intresserade av våra frågor och vi har inte upplevt att 

de på något sätt känt sig granskade av oss. Utifrån de svar vi fått anser vi även att våra 

intervjufrågor täckte undersökningens syfte bra.   
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Resultat och analys 

 

Här presenterar vi resultatet av våra intervjuer. Svaren från intervjuerna har vi delat upp i 

kategorier utifrån likheter och olikheter i pedagogernas åsikter. Intervjufrågorna behandlade 

fyra huvudområden som är de som presenteras i resultatet. Vi kommer att förtydliga 

kategorierna med citat från våra intervjuer som presenteras i stycken skrivna i kursiv stil. 

 

Inomhusmiljön 

Vi frågade pedagogerna vad i deras inomhusmiljö de ansåg var stimulerande respektive 

hämmande för barnen ur en motorisk synvinkel. Här fann vi inga större skillnader mellan 

svaren från pedagogerna i förskolorna och pedagogerna i skolorna. Utifrån det pedagogerna 

svarade har vi skapat följande kategorier. 

 

Utrymmen och material som stimulerar motoriken 

I denna kategori tyckte pedagogerna att det som var stimulerande för motorikutvecklingen var 

de speciella utrymmen eller speciella material de köpt in. Det är material som är avsett att 

använda till motorik och rum som de har utformat för just rörelseaktiviteter.  

 

Rörelserummet, vårt rörelserum, där har vi allt och kan röra på 

oss och så. (Pedagog i förskolan) 

 

Vi har mycket småplock som barnen tycker om som trä pärlor 

och trä ringar på en hushållsrulle eller på pinnen och vad har vi 

mera, vi har pussel, lockande pussel och vi har 

montessorikuberna 1, vi har tagit bort några stycken i och för sig 

för dom var för små och kritor och så, rita och måla. (Pedagog i 

förskolan) 

 

                                                 
1 Montessorikuberna syftar här på det så kallade Rosa tornet, tio rosa kuber i trä i olika storlekar. Den minsta 
kuben är 1 cm3 och den största är 1 dm3. Tanken med Rosa tornet är att utveckla barnens förmåga att upptäcka 
skillnader i dimensioner och att främja medvetenheten om dimensioner. 
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De flesta pedagoger vi intervjuat tänker i första hand på det de gjort för att stimulera 

motoriken. Många känner att det behövs speciella miljöer och speciellt material. Vi uppfattar 

att de har svårt att se möjligheterna i deras befintliga miljö och i deras vardagliga arbete. 

Ibland krävs inte så mycket och mycket kan uppnås med små medel. Utifrån intervjusvaren 

fick vi känslan att många pedagoger gör det svårare för sig än vad det behöver vara. Vi har 

sett i svaren från pedagogerna vi intervjuat att de tycker det är lätt att få med sig barnen på 

rörelseaktiviteter som innefattar motorik.  

Brist på möjligheter att stimulera motoriken 

De här pedagogerna ansåg inte att det fanns någonting speciellt i deras inomhusmiljö som var 

stimulerande. I den här kategorin finns endast pedagoger som arbetar i skolan. 

 

Inget alls, skulle jag säga. (Pedagog i skolan) 

 

Vi har ju höga stolar, fast det är nog mest för oss 

egentligen…*skratt* (Pedagog i skolan) 

 

Dessa pedagoger tycker inte att den miljö de och barnen vistas i varje dag är stimulerande ur 

en motorisk synvinkel. Vi får intrycket att de känner sig bundna till sitt klassrum, 

kursplanerna och schema. Många pedagoger arbetar endast med ett ämne i taget utifrån 

schemat. En del pedagoger känner att all energi går åt till att skapa en fungerande vardag för 

alla barn och deras olika behov, och de har svårt att skapa utrymme för fler aktiviteter i 

klassrummet och på schemat. Klassrummet är en plats där man har lektion och sitter still, inte 

en plats för motorik eller rörelse.  

 

Inga hinder för att stimulera motoriken 

Man kan se att det kommer till uttryck att pedagogerna inte hade något som var direkt 

hämmande i sin inomhusmiljö men de tyckte ändå att inomhusmiljön kunde utvecklas ännu 

mer. 

 

Jag tror inte att det är hämmande, nej det tror jag inte. (Pedagog 

i skolan) 
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Vi vill ju bygga upp, vad det gäller inomhusbiten om man tittar i 

den rörelsesal som vi har tillgång till bygga upp mera 

material/.../  (Pedagog i skolan) 

 

Och man behöver inte göra så svårt för sig, egentligen är det 

enkelt. Materialet som finns omkring som barnen kan ta fram, 

man behöver inte göra det så fruktansvärt svårt. (Pedagog i 

förskolan) 

 

Vi ser att dessa pedagoger arbetar utifrån det material de har och försöker göra mycket med 

små medel. De är i stort sett nöjda med sin inomhusmiljö och ser möjligheter istället för 

begränsningar. De önskar mer resurser för utveckling av miljön, en önskan som de flesta 

pedagoger har, men de arbetar med det de har. En del pedagoger ser att det handlar om 

pedagogens förhållningssätt till miljön och materialet.  

Hämmande regler i inomhusmiljön 

En av de saker som ansågs vara hämmande var regler. Reglerna finns ofta för att få en 

fungerande vardag men hindrar då barnens utveckling ur en motorisk synvinkel. Exempel på 

en vanlig regel är att barnen inte får springa inomhus. På det sättet kunde även pedagogen bli 

ett hinder då det är pedagogerna som sätter gränserna och reglerna samt ser till att de följs. 

 

Ja det är ju reglerna egentligen som vi har då som faktiskt är 

hämmande kan jag ju se. (Pedagog i skolan) 

 

…vi vuxna kanske, som säger att man inte får springa och göra 

såna grejer inomhus. (Pedagog i förskolan) 

 

Enligt pedagogerna finns reglerna för att skapa en fungerande miljö både för barnen och för 

pedagogerna. Med spring upplevs miljön bli stökigare och ljudnivån tenderar att höjas. 

Utifrån våra egna erfarenheter tycker vi att ljudnivån behöver vara behaglig för att barnen och 

pedagogerna ska orka vara i verksamheterna en hel dag. Den höga ljudnivån stör även de barn 

som vill göra något lugnare som att pussla eller försöka koncentrera sig på att exempelvis 

skriva eller läsa. För en del pedagoger innefattar en fungerande miljö för barnen även en säker 
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miljö. Pedagogerna upplever att mycket spring och hopp gör att risken för olyckor blir större, 

i det avseendet finns reglerna även av en säkerhetsaspekt.  

 

Hinder i inomhusmiljön 

Hos de flesta vi intervjuat är det miljön som skapar hinder för barnen, lokalerna är för små 

och det upplevs som för trångt att utföra rörelseaktiviteter där.  

 

Ja, det är ju att det är för trångt, att det inte finns något 

rörelseutrymme. (Pedagog i skolan) 

 

För trångt och inget rum som, vi har inget rum som passar till 

det /…/ Annars har vi tänkt till exempel att dom kan få springa i 

korridoren när dom är springiga. Men vi har märkt att det inte 

går att använda en lokal till två olika saker. För dom små barnen 

kan inte skilja på att man får springa där ibland och att man 

måste vara stilla ibland, så det går inte. (Pedagog i förskolan) 

 

Pedagogerna har ambitioner till att arbeta mer aktivt och idéer men saknar resurser och 

utrymme. Det som pedagogerna saknar är ett stort tomt rum där det finns plats att springa och 

hoppa osv. Pedagogerna känner att det behövs fria ytor för att kunna ge barnen möjligheten 

att utveckla grovmotoriken inomhus.   

 

Aktiviteter 

Vi ville även veta vad pedagogerna genomförde för aktiviteter inomhus som stimulerar 

motorik och om aktiviteterna var planerade eller oplanerade. Här har vi egentligen sett samma 

kategorier av svar från pedagogerna inom både förskola och skola men innehållet i 

kategorierna skiljer sig. Inom båda verksamhetsfälten finns både planerade och oplanerade 

motoriska aktiviteter men de aktiviteter som genomförs ser inte likadana ut. Därför har vi valt 

att dela upp svaren i förskola och skola.  
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Förskolans planerade motoriska aktiviteter 

En del av pedagogerna i förskolorna har planerad ”rörelse” i speciella rum men de flesta 

utnyttjar sina dagliga samlingar till diverse olika aktiviteter som stimulerar motorik på olika 

sätt. 

 

Ja, vi har ju rörelse i rörelserummet en gång i veckan och sen 

brukar vi ha någon slags rörelse på fruktsamlingen varje dag, 

någon sång som man kan röra sig till eller så. (Pedagog i 

förskolan) 

 

De planerade motoriska aktiviteter pedagogerna i förskolan tog upp i intervjuerna var olika 

rörelselekar och sånger med rörelser till. En del hade planerade rörelsestunder när de gick 

iväg till ett speciellt rörelserum där de gjorde olika rörelser, ofta med hjälp av en 

färdigutformad skiva med rörelser och musik. Andra utnyttjade sin samling till att sjunga 

sånger med olika rörelser till.  

 

Alla pedagoger i förskolan vi intervjuade såg barnens egen motivation som en stor resurs i 

arbetet med motoriken. Pedagogerna upplevde inte att de behövde inspirera eller motivera 

barnen speciellt mycket till att utföra motoriska aktiviteter eller till att röra på sig 

överhuvudtaget. Vilken slags aktivitet de än planerade och genomförde så ville barnen så gott 

som alltid vara med. En del av pedagogerna som hade regelbundna rörelseaktiviteter 

inplanerade verkade tycka att de då täckte in all motorisk stimulans barnen behövde. 

Granberg (1994) tydliggör att barnets egen motivation till ständig aktivitet är viktigt att ta 

vara på eftersom det hjälper till att förbättra kroppsuppfattningen och utveckla jaget 

(Granberg, 1992).   

 

Förskolans oplanerade motoriska aktiviteter 

De oplanerade motoriska aktiviteterna är barnens fria lek, där rörelse och olika typer av 

motorisk stimulans infaller naturligt. Vad som stimuleras styrs av barnens leklust och intresse.  

 

/…/ sen vävs det liksom in motorik i massa olika saker vi gör 

under en dag. (Pedagog i förskolan) 
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Alla pedagoger vi intervjuade i förskolan ansåg att barnens fria lek innehöll många olika 

motoriska aktiviteter. Leken sker spontant och styrs av barnens egna intressen, leklust och 

nyfikenhet. På detta sätt förekommer oplanerade motoriska aktiviteter hela dagarna och är en 

del av vardagen. Även aktiviteter och material som egentligen inte är tänkta till att stimulera 

barnens motorik kan vara stimulerande för den motoriska utvecklingen fast det ursprungliga 

syftet var något annat. Barnen tänker inte på att de rör sig utan det sker automatiskt och då 

stimuleras många av de grovmotoriska färdigheterna. Finmotoriken stimuleras automatiskt 

exempelvis när barnen ritar, målar, äter med bestick eller klär på sig själva. 

 

Gällande de motoriska aktiviteterna, både planerade och oplanerade, i förskolan såg alla 

pedagogerna utemiljön som ett viktigt komplement till inomhusmiljön. Många av 

pedagogerna upplevde att de hade bättre möjligheter att stimulera barnens grovmotoriska 

utveckling utomhus än i den inomhusmiljö de befann sig i. Däremot kände de att de hade de 

möjligheter de behövde för att stimulera barnens finmotoriska utveckling inomhus. 

Skolans planerade motoriska aktiviteter 

Den största delen av de planerade motoriska aktiviteterna i skolan är idrotten. Pedagoger i 

några av de skolor vi besökt har även andra planerade rörelseaktiviteter på schemat. 

 

Alltså det är ju gymnastiken som är en gång i veckan som vi har 

inplanerat. (Pedagog i skolan) 

 

Vi har bestämt att vi ska ha trettio minuter rörelse om dagen, 

som ska ligga på schemat och på måndagar har vi idrott så det 

räknar jag bort, men på tisdagar har vi nåt som vi kallar för 

hjärngympa. Så då är det mera motorisk träning med 

korsrörelser och ramsor och såna grejer. (Pedagog i skolan) 

 

På de skolor vi har varit på har den största delen av de motoriska aktiviteterna genomförts på 

idrotten. De pedagoger vi har träffat har varit klasslärare och de flesta av dem har inte några 

motoriska aktiviteter planerade eller inlagda på sitt schema utöver idrotten. Vi har uppfattat 

att dessa pedagoger inte känner ansvaret för barnens motoriska utveckling, de lämnar över 

ansvaret till någon annan exempelvis en fritidspedagog eller idrottsläraren. En del pedagoger 

hade motoriska aktiviteter inlagda på schemat förutom idrotten. Detta var pedagoger som 
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jobbade på skolor i innerstaden som själva såg att barnen fick skjuts fram och tillbaka till 

skolan varje dag. De upplevde att dessa barn nästan aldrig gick och att de sällan utförde några 

motoriska eller fysiska aktiviteter på sin fritid.  

 

Skolans oplanerade motoriska aktiviteter 

På en del skolor förekommer ”pausgympa”, när pedagogen bryter ett längre arbetspass genom 

att genomföra en kort rörelsesång.  

 

Det finns ju, a men vi har ju…det kan ju när man har en samling 

och man känner att barnen och även skolbarnen då rätt så små, 

där man sätter på en rörelseskiva som finns med olika 

rörelsemoment som är utarbetade för barn i den här åldrarna 

och det gör faktiskt även lärarna väldigt mycket på våran 

avdelning. (Pedagog i skolan) 

 

Det kör vi ganska ofta med och då är det små korta, kan det va 

fem minuter och då är det olika rörelser som vi gör till musiken, 

så finns det många olika, både snabba och långsamma och 

avslappnande och så där. Så det brukar vi bryta av med, särskilt 

eftermiddagspassen som är långa. (Pedagog i skolan) 

 

De pedagoger som genomförde det vi valt att kalla ”pausgympa” räknade alla den aktiviteten 

som oplanerad. ”Pausgympan” innebar att pedagogen satte igång en cd-skiva som var 

speciellt avsedd för ”en bensträckarpaus”. På skivan finns färdiga instruktioner på vad barnen 

skall göra, ett planerat rörelseschema. Pedagogerna vi intervjuade verkade tolka oplanerat 

som allt som inte finns utskrivet på schemat. Utöver detta förekom inga oplanerade motoriska 

aktiviteter och de är inte heller en del av vardagen på det sätt de är i förskolan.  

 

En del av pedagogerna uttryckte att de saknade den kunskap de ansåg sig behöva för att utföra 

motoriska aktiviteter med barnen. De lade detta ansvar på någon annan som de ansåg hade 

den kunskapen, oftast idrottsläraren.   
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Läroplanen 

Vi var även intresserande av att veta om och hur pedagogerna använde sig av motoriska 

aktiviteter i syfte att uppnå mål i läroplanerna eller för att stimulera andra färdigheter. Även 

här har vi sett skillnader mellan de syften pedagogerna i förskolan och skolan har.  

 

Idrott och hälsa 

I de skolor vi besökt får idrott och hälsa ofta stå för att barnen uppnår de mål som finns 

rörande motoriska färdigheter. Främst i idrott och hälsa finns mål som att barnen ”utvecklar 

förmågan att leka, motionera och idrotta på egen hand och tillsammans med andra” 

(Skolverket, 2000). I övriga ämnen finns inte några sådana mål och därmed genomförs inga 

motoriska aktiviteter som kan bidra till att barnen uppnår de motoriska färdigheterna. 

 

Pedagog: Idrott ingår det i det? 

Intervjuare: Ja idrott är ju med i läroplanen, men vi tänkte ju 

även på andra… 

Pedagog: ..för vi undervisar ju inte i idrott, men där finns det ju 

massor av mål. 

Intervjuare: Men ni har inget specifikt som ni arbetar med i 

klasserna? 

Pedagog: Nej det kan jag inte säga att det är, inte mer än idrott. 

(Pedagog i skolan) 

 

Pedagogerna flyttar här ofta över ansvaret på idrottsläraren när det gäller barnens motoriska 

utveckling. Även de pedagoger i skolor som arbetar mycket med motorik anser att det är 

målen i kursplanerna för idrott och hälsa som styr och ska uppnås. Inga andra mål än idrottens 

behöver uppnås med hjälp av motorik. Holle (1992) belyser vikten av daglig rörelse även efter 

att barnen börjat skolan, en gymnastiklektion i veckan är alldeles för lite. Barnens inlärning 

underlättas med hjälp av motoriska aktiviteter då barnen får stimulans från flera håll (Holle, 

1992). 
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Förberedande motoriskt arbete 

Pedagogerna i förskolorna arbetar mycket med olika finmotoriska aktiviteter, som att rita, 

klippa med sax, trä pärlhalsband för att förbereda barnen på andra mål som exempelvis att 

lära sig skriva. Även de grovmotoriska aktiviteterna, som att hoppa, åla och gå i trappor är 

förberedande på det sätt att vissa grundläggande rörelser behöver vara automatiserade för 

vidare utveckling. 

 

Alla dom här övningarna som vi har är ju för att träna, alla dom 

här rörelserna är ju förberedande för någonting, framför allt 

kanske för skrivning, att det är samma rörelser. (Pedagog i 

förskolan) 

 

Pedagogerna i förskolorna arbetar ofta med motorik för att förbereda barnen på de mål som 

barnen möter när de kommer till skolan. Skolans Lpo94 kompletteras med kursplaner för de 

olika ämnena, i dessa kursplaner finns de kunskapsmål som barnen ska uppnå. Lpfö98 har 

istället övergripande strävansmål för pedagogerna att arbeta efter och inte de uttalade 

kunskapskraven vilket vi tror gör att pedagogerna i förskolan arbetar mer förberedande med 

barnen. Förskolan har motorik i vardagen, både för pedagogen och för barnen, motoriken 

stimuleras ofta utan att någon tänker speciellt på det.  

 

Forsström (1986) skriver att om ett barn misslyckas med en uppgift i skolan kan det bero på 

att den rörelse som krävs ännu inte är automatiserad hos barnet och all energi fokuseras på 

rörelsen istället för uppgiften (Forsström, 1986). När ett barn ska lära sig en ny rörelse behövs 

den upprepas många gånger för att den ska automatiseras, först när en rörelse är automatiserad 

kan fokusera på något annat som att lyssna på en instruktion samtidigt (Parlenvi & Sohlman, 

1985). Detta gör att vi ser vikten att barnen får arbeta förberedande motoriskt i förskolan. Det 

är viktigt att som pedagog se till att tid ges så att barnen får chansen att automatisera sina 

rörelser så att de senare kan lägga allt sin fokus på de uppgifter de möter.  

Andra syften än de motoriska färdigheterna 

Pedagogerna på förskolorna använder ofta rörelse och motoriska aktiviteter till att främja hela 

barnet. Det kan handla om barnets självförtroende och kroppsuppfattning. Inom skolan 
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använder pedagogerna motoriska aktiviteter för att utveckla barnens sociala kompetens 

genom exempelvis samarbetsövningar2.  

  

Ja, det blir det ju eftersom allting hänger ihop. (Pedagog i 

förskolan) 

 

Det tycker jag att man gör i t ex drama där det finns lekar som 

egentligen handlar om samarbete och bli goda kamrater, fast 

barnen ser det ju inte så. (Pedagog i skolan) 

 

En del av pedagogerna i skolorna arbetar mycket med motorik för att främja barnens sociala 

kompetens genom samarbetsövningar. Det huvudsakliga syftet är att utveckla barnens sociala 

förmågor och de motoriska aktiviteterna fungerar då som ett verktyg. Vi tycker oss ha sett att 

flera av pedagogerna i skolorna vi besökt tänker mycket bit för bit och delar upp inlärningen i 

olika områden eller ämnen. Förskolans pedagoger använder motorikarbete mer för att främja 

hela barnets utveckling. I förskolan finns tanken att alla utvecklingssteg hör ihop och 

pedagogerna ser till hela barnet. Mellberg (1993) visar på att vikten av att se helheten då alla 

stegen i barnets utveckling bygger på varandra och att alla stegen är viktiga och måste 

utvecklas (Mellberg, 1993). Jämsides med den motoriska utvecklingen utvecklas barnet även 

socialt och känslomässigt, detta utgör en grund för hur barnet mår och fungerar i andra 

sammanhang (Ellneby, 1991). 

 

Motorikens betydelse 

Vi ställde frågor om hur de på enheten förhöll sig till vikten av barns motoriska utveckling, 

ifall pedagogen kände att möjligheterna fanns till att stimulera den motoriska utvecklingen 

samt om pedagogen ansåg att den motoriska utvecklingen hade ett samband med barnets 

inlärningsförmåga. Svaren varierade en del men innebörden blev den samma.  

 

På frågan om vikten av barns motoriska utveckling fick vi samstämmiga svar från 

pedagogerna både i förskolorna och i skolorna, några pedagoger sade så här:  

 

                                                 
2 Lekar eller problemställningar där barnens förmåga att samarbeta är avgörande för utgången.   
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Jag tycker det är jätteviktigt faktiskt med den motoriska 

utvecklingen. (Pedagog i förskolan) 

 

Solklart så anser vi att det är jätteviktigt. (Pedagog i skolan) 

 

Ja, vi tycker att det är viktigt då, det är ett förhållningssätt här 

på skolan för att vi tror att det hör ihop när man rör på kroppen 

och att kunna lära sig.  (Pedagog i skolan) 

 

Alla pedagoger vi har pratat med svarade att de tyckte att barnens motoriska utveckling var 

väldigt viktig. Vi anser att medvetenheten om detta är hög, både bland pedagogerna i 

förskolan och i skolan. En del av de enheter vi besökt hade ett uttalat förhållningssätt gällande 

barnens motorik. De hade gemensamt arbetat fram riktlinjer kring motoriska aktiviteter att 

planera verksamheten utifrån. Vissa av pedagogerna på dessa enheter hade även fått extra 

fortbildning inom barns motoriska utveckling.  

 

Vi frågade även pedagogerna om de kände att de hade möjligheterna att stimulera barnens 

motoriska utveckling. Så gott som alla tyckte att de hade möjligheter men i olika grad. Vissa 

kände att de hade allt de behövde medan andra kände att de visst kunde stimulera barnens 

motoriska utveckling men att de önskade fler möjligheter. 

 

Jag skulle vilja ha det…dels skulle man vilja ha utbildade 

dramalärare och sen skulle man vilja ha ett rum som man bara 

kunde ha…ja där det finns ordentligt med plats och utrustning. 

(Pedagog i skolan) 

 

Ja, det har man väl, för det kan man styra upp lite det behöver ju 

inte bara vara vid samling som man gör saker man kan ju gå in i 

musikrummet och använda vårt material, instrument och så där 

inne. Så det kan man nog styra en hel del. (Pedagog i förskolan)  

 

En del av pedagogerna var tillfreds med det de hade runt omkring sig och kände att de hade 

möjligheterna att stimulera barnen. Andra ansåg att de kunde stimulera barnens motoriska 

utveckling men kände någonstans att de skulle kunna göra det bättre. De uttryckte en önskan 
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om mer material, mer kunskap eller stöd från någon med mer kunskap som skulle vara en del 

av deras arbetslag. Av alla våra svar fanns det ingen pedagog som svarade nej på denna fråga 

och som inte kände att de hade några möjligheter alls.   

 
Vi ville även ta reda på om pedagogerna ansåg att ett barns motoriska utveckling har samband 

med barnets inlärningsförmåga. Alla pedagoger vi intervjuade ansåg att det fanns ett samband 

mellan motorikens utveckling och inlärningen hos barnen. En del hade mycket bra och 

konkreta exempel till hur sambandet fungerar, andra hade svårt att se hur det hängde ihop 

men var övertygade att det gjorde det.  

 

Som att man måste kunna alla dom här första rörelserna, krypa, 

åla och alla dom sakerna måste man klara av för att man ska 

kunna komma vidare. Det kan va så att man kan få gå tillbaka 

och träna vissa barn i såna saker om dom har svårt för språket 

eller så först. För att allting sitter samman. (Pedagog i 

förskolan) 

 

Ja, vi tycker att det är viktigt då, det är ett förhållningssätt här 

på skolan för att vi tror att det hör ihop när man rör på kroppen 

har man lättare att koncentrera sig och blir lugnare och att man 

blir mer fokuserad och så där. (Pedagog i skolan) 

 

För att det man lär med kroppen det fastnar mycket bättre i 

knoppen då. (Pedagog i skolan) 

 

Pedagogerna i både förskola och skola anser att det finns ett samband mellan motorik och 

inlärning och det är mycket medvetna om det och dess konsekvenser. De ser en helhet och 

anser att allt hänger ihop och att de inte kan särskilja olika områden i ett barns utveckling. Om 

detta skriver Frostig (1983) att barnets rörelseförmåga påverkar, och påverkas, av barnets 

psyke, förmågan att kommunicera, begripa och lösa uppgifter samt hur omgivningen upplevs 

vilket alla har betydelse för inlärningen (Frostig, 1983). Pedagogerna kan exempelvis inte 

endast titta på barnets språkliga utveckling utan måste då se hela barnet för att kunna hjälpa 

barnet att vidareutvecklas på bästa sätt. 
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Diskussion 

 

I litteraturgenomgången lyfte vi fram de steg ett barn måste gå igenom i sin motoriska 

utveckling. I den litteratur vi läst framhåller författarna vikten av att dessa steg gås igenom 

och att inget av dessa steg glöms bort. Alla steg är lika viktiga och de utgör en grund för 

barnets inlärningsförmåga. Vi tycker att det är viktigt att som pedagog ha kunskap om de här 

olika stegen i barnets motoriska utveckling för att kunna hjälpa och motivera barnet att 

vidareutvecklas på bästa möjliga sätt. Att känna till de olika stegen samt att de är beroende av 

varandra är nödvändigt för att förstå sambandet mellan barnets motoriska utveckling och dess 

inlärning.  

 

Något vi fann intressant från intervjusvaren var att ingen av pedagogerna vi träffat tyckte att 

de själva var stimulerande. Vi tycker att vi som pedagoger är den största resurs barnen har när 

det gäller inspiration och motivation inom alla områden så även den motoriska utvecklingen. 

På det sättet anser vi att vi som pedagoger kan vara stimulerande. Om pedagogen däremot är 

oengagerad och ovillig kan det bli ett hinder för barnen. Om vi som pedagoger inte tycker det 

är kul tror vi att det blir svårt att inspirera barnen till den här typen av aktiviteter, vilket då 

leder till att barnen förmodligen inte kommer att hitta på så många aktiviteter av den typen på 

egen hand. Vi anser att pedagogens förhållningssätt till de möjligheter som finns är 

avgörande. Om pedagogen tror på att det går och därmed motiverar barnen så följer barnen 

med och gör det bästa av situationen.  

 

Vi har sett tydligt att det som pedagogerna ser som hindrande för den motoriska utvecklingen 

är regler och miljö. Reglernas syfte är att skapa en fungerande miljö som alla, både pedagoger 

och barn, orkar vistas i en hel dag. Reglerna bidrar även till att göra miljön så säker som 

möjligt för barnen. I detta avseende tyckte pedagoger att de blev ett hinder för barnen 

eftersom det är pedagogerna som tjatar om reglerna. Vi håller med om att regler måste finnas 

för att få en god arbetsmiljö. Vi anser att större barngrupper kräver fler regler. Då de flesta 

förskolor och skolor måste minska på personalstyrkan blir det dessutom fler barn på varje 

vuxen. Det tror vi gör att reglerna blir ännu viktigare för att pedagogen ska känna att han eller 

hon har kontroll på barngruppen. De flesta pedagogerna vi pratat med ansåg att de hade för 

lite utrymme i sin inomhusmiljö för att kunna tillgodose barnens behov. Även detta tycker vi 

hör ihop med barngruppens storlek. Oftast används samma lokaler till en nu större barngrupp. 
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Pedagogerna ser då utomhusmiljön som ett mycket viktigt komplement till sin inomhusmiljö 

och att barnen får det rörelseutrymme de behöver utomhus. Men vi anser att barnen vistas så 

pass mycket inne för att pedagogerna inte ska kunna bortse från vikten av att ha en 

fungerande och stimulerande inomhusmiljö. Även om det är lite trångt för de mest 

utrymmeskrävande övningarna, finns det gott om övningar för att stimulera motorikens 

utveckling som inte kräver så mycket utrymme. Vi har sett skillnader i hur pedagogerna i 

förskolorna och skolorna utnyttjar sin inomhusmiljö. Av det resultat vi fått ser vi att de i 

förskolorna har lättare att genomföra motoriska aktiviteter inomhus än de är på skolorna. Vi 

trodde dock att de i förskolorna använde sig ännu mer av sin inomhusmiljö än de gör men vi 

har förstått att pedagogerna lägger mycket stor vikt vid sin kompletterande utomhusmiljö. 

 

Den största skillnaden vi sett mellan förskolorna och skolorna vi besökt är att det förekommer 

fler oplanerade och planerade aktiviteter i förskolorna mot i skolorna. På förskolorna är den 

motoriska utvecklingen en del av vardagen och ofta sker det utan att någon tänker på det. På 

skolorna har pedagogerna svårare att få till de motoriska aktiviteterna och det krävs ofta ett 

schema för att det ska förekomma. En sak vi uppmärksammat är att skolorna stimulerar 

finmotoriken väldigt mycket i det vardagliga arbetet på lektionerna genom att barnen läser 

och skriver. Det här är en del som pedagogerna i skolan kanske inte tänker på eftersom det 

sker hela tiden och inte är inplanerat på schemat, de verkar inte se det här som oplanerade 

motoriska aktiviteter men vi anser att det kan räknas som det. Vi anser dock att barnen i 

skolan inte får tillräcklig stimulans för utvecklingen av sin grovmotorik. Barnen sitter still 

långa arbetspass i klassrummet och många har svårt att ställa om sig när det blir rast. Det gör 

att barnen sitter still längre stunder än vad vi anser är bra ur ett motoriskt perspektiv. Många 

barn rör sig dessutom för lite på fritiden, dagen samhälle erbjuder och lockar barnen med ett 

väldigt brett utbud av stillasittande aktiviteter som t.ex. datorspel och tv-tittande. Vi har sett 

att pedagogerna i förskolorna arbetar främst förberedande med barnen inför skolstarten. 

Mycket av det pedagogerna gör är t.ex. för att barnen ska lära sig skriva, kunna bokstäver och 

siffror, vänta på sin tur och sitta still. Vi tycker förskolepedagogerna visar stor kompetens och 

kreativitet när det gäller att stimulera alla bitar i den motoriska utvecklingen. 

 

Enligt Marianne Frostig bör rörelseundervisningen ingå dagligen i det pedagogiska arbetet. 

För att få med rörelse dagligen behöver pedagogerna planera in detta (Wallin, 1988). Vi har 

sett på flera ställen i litteraturen att vikten av rörelse och motorik lyfts som något mycket 

viktigt. Vi tycker att pedagogerna i förskolorna vi besökt är bra på att få in rörelse i 
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vardagen medan skolornas pedagoger är sämre på detta, framförallt inomhus. Att 

förskolepedagogerna är bättre på rörelseundervisningen tycker vi hänger ihop med att de 

pedagogerna är bättre på att se helheten i barnens utveckling och att de ser dagen som en 

helhet. Pedagogerna i de skolor vi besökt delar upp dagen mer i olika bitar och ämnen och 

ser varje bit för sig. Med den här vetskapen från intervjuerna gick vi tillbaka till de båda 

läroplanerna Lpo94 och Lpfö98. Redan där såg vi då skillnader. I målen i skolans Lpo94 

uppmanas pedagogerna att samarbeta men barnen för att utveckla skolans miljö. Lpfö98 

har övergripande mål att sträva mot som handlar om hela barnet och som gäller för alla 

som arbetar i förskolan. I dessa mål finns barnens motoriska utveckling med. I Lpo94 finns 

inte mål rörande den motoriska utvecklingen i några mål som gäller för alla som arbetar i 

skolan, de målen finns i kursplanen för idrott och hälsa och berör då bara den pedagog som 

är ansvarig för idrott och hälsa, vilket oftast är en idrottslärare. Vi tycker att redan på denna 

nivå i riktlinjerna för förskolan och skolan, blir skolan ämnesinriktad medan förskolan blir 

helhetsinriktad. 

 

När vi nu fick så entydiga svar på frågorna om motorikens betydelse funderar vi ännu mer på 

varför pedagogerna inte arbetar mer med motoriska aktiviteter för barnen. Är det för att 

pedagogerna saknar kunskap eller är det på material och resurser det brister? Många av de vi 

intervjuat uttrycker att de saknar just detta. Vi tror att många pedagoger är rädda för att göra 

fel och därför undviker att arbeta med motoriska aktiviteter. Kanske är det därför de använder 

sig av musikskivor med förutbestämda rörelser? En tanke som väckts hos oss är att skivorna 

ger en trygghet för pedagogerna då de inte själva behöver planera vilka rörelser som fungerar 

som stimulerande för motoriken. Vi tror att det även kan vara brist på resurser och personal 

som gör att arbetet med motoriken inte är större än det är. Med mindre personal kanske 

pedagogerna känner att de inte hinner planera för motoriska aktiviteter eller så har de inte 

pengar till att köpa in det material de känner att de behöver. 

 

Vi har sett att medvetenheten om motorikens betydelse för inlärningen är hög hos 

pedagogerna, vilket vi tycker är mycket bra. Detta utgör en bra grund som pedagogerna redan 

har för att kunna vidareutveckla arbetet i förskolorna och skolorna. Att medvetenheten finns 

på förskolor och skolor ser vi som positivt, förhoppningsvis kommer pedagoger arbeta ännu 

mer med barnens motoriska utveckling i framtiden. 
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När vi nu har sett resultatet av vår studie har vi uppmärksammat delar inom vårt 

ämnesområde vi skulle vilja veta mer om. Vi skulle vilja undersöka vidare om vilka 

bakomliggande orsaker som finns till att det inte förekommer fler motoriska aktiviteter 

inomhus än det gör. Det skulle även vara intressant att ta reda på vilka tankar pedagogerna har 

kring utomhusmiljön. Många av de pedagoger vi intervjuade uttryckte att de såg 

utomhusmiljön som ett viktigt komplement och vi skulle då vilja veta hur de ser på sin 

utomhusmiljö och hur de använder den med avseende på barnens motoriska utveckling. För 

att spetsa och avgränsa studien ytterligare hade man kunnat välja att endast titta på en speciell 

pedagogik, som exempelvis montessoripedagogiken, och hur de ser på och arbetar med 

barnens motoriska utveckling. För att få en studie utan några jämförelser skulle man kunna 

inrikta sig enbart på förskolan eller skolan. Då skulle man kunna gå djupare in i den 

verksamhet man valt och undersöka vidare kring det material som används.  
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 

 

• Hur länge har du arbetat i förskolan/skolan? 

 

• Vilken utbildning har du? 

 

• Vad i er inomhusmiljö anser du är stimulerande ur en motorisk synvinkel? 

Ge exempel 

 

• Vad i er inomhusmiljö tror du skulle kunna vara hämmande ur en motorisk synvinkel? 

Ge exempel 

 

• Vilka aktiviteter som stimulerar motorik genomför ni inomhus? Är de flesta planerade 

eller oplanerade? Ge exempel. 

 

• Hur förhåller ni er till vikten av barns motoriska utveckling? 

 

• Använder ni er av några aktiviteter som stimulerar motorik för att uppnå några mål i 

läroplanen (Lpfö98/Lpo94)? Vilka, ge exempel? Hur? 

 

• Använder ni er av några aktiviteter som stimulerar motorik i syfte att utveckla andra 

färdigheter än de motoriska? På vilket sätt, i vilket syfte? 

 

• Känner du att du har möjligheterna att stimulera barnens motoriska utveckling? 

Om ja, hur? Om nej, varför inte och vad saknar du? 

 

• Anser du att ett barns motoriska utveckling har samband med barnets 

inlärningsförmåga? Om ja, på vilket sätt? Exempel. 
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