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1. Inledning  
”Vi hoppar över stenar och klättrar så högt vi bara kan.” Det svarade en fem årig pojke mig 

när jag frågade vad de brukar göra på skogsutflykterna. I ”Allmänna råd från Socialstyrelsen” 

går att läsa att barn har ett stort rörelsebehov och finner glädje i att använda sin kropp.1 

Därför är det viktigt att se till att ge alla barn tillfällen och möjligheter till att aktivt utfors

sin omgivning och sina rörelsemöjligheter, det leder till en större tilltro i sin eg

rörelseförmåga.

ka 

en 

toriska 

                                                

2 Just därför är detta ett intressant ämne oavsett om man är pedagog, förälder 

eller på något annat vis delaktigt i barns uppväxt. Eller som Ylva Ellneby så fyndigt uttryckt 

det: ”Ett barn som inte får röra på sig klarar inte heller av att sitta still”.3 

Detta får mig att minns när jag var liten då spenderade jag och mina yngre systrar väldigt 

många timmar utomhus oavsett årstid och väder, det fanns inga hinder utan bara möjligheter. 

Vi åkte längdskidor nerför branta backar, hoppade i lera tills vi blev helt bruna och vi spelade 

fotboll tills benen inte längre bar oss. Det finns forskning och studier som styrker betydelsen 

av en bra motorisk utveckling hos barn4 men också att naturen och den friska luftens 

betydelse för barns välmående.5 Dessa härliga minnen har gjort att just motoriken, rörelsen 

och naturen legat mig varmt om hjärtat. 

Även under min tid på lärarutbildningen har jag fått lära mig hur viktigt det är att barnen 

får träna sina motoriska färdigheter. Kurser och föreläsningar har förklarat för mig att en god 

motorisk förmåga underlättar för barnens fortsatta utveckling och lärande, samt att det stärker 

barnens självförtroende och självkänsla.  

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98 kan jag utläsa att arbetslaget skall ge ”Barnet stöd och 

stimulans i dess motoriska utveckling” 6 samt att ”Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek 

och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö”. 7 Detta fick mig att börja 

fundera på huruvida förskolor medvetet arbetar med motorik och om de ser de mo

möjligheterna i utomhusvistelsen och framförallt om de ser de motoriska möjligheterna som 

finns i skogen och naturen.  

 
1 Allmänna råd från Socialstyrelsen. (1987:3). Pedagogiskt program för förskolan. Stockholm: Socialstyrelsen 
2 Ericsson, I. (2005). Rör dig – lär dig – Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker 
3 Ellneby, Y, (1991). Barns rätt att utvecklas. Stockholm: Sveriges Utbildningsradio AB 
4 Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. Diss. Alnarp: Sveriges 
lantbruksuniversitet 
5 Hollstedt, S. & Wendelius S. (2008). Jag tycker det är viktigt att vara ute – En studie om lärares olika och 
motsägelsefulla inställningar kring utevistelsen. Examensarbete vid Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier. Lärarprogrammet i Norrköping.  
6 Utbildningsdepartementet. (2001). Läroplan för förskolan. Lpfö 98. s 10. Stockholm: CE Fritzes 
AB. 

7 Ibid., s 7 
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Trots att sporadiska föreläsningar har dykt upp under utbildningens gång så finns det inget 

obligatoriskt i lärarutbildningen som lyfter fram motorikens betydelse och framförallt inte 

naturens betydelse för barnens utveckling. Möjligtvis kan du komma i kontakt med dessa 

ämnen om du får möjligheten att välja en kurs som är inriktade på natur och/eller motorik. 

När detta inte ingår i den utbildning som vi blivande lärare får blev jag nyfiken på hur detta 

speglar det sig ute i verksamheterna.  

Med hjälp av litteraturstudier, fördjupningar, reflektioner och intervjuer med pedagoger 

verksamma i förskolan hoppas jag att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar.  

På vilket/vilka sätt pedagogerna en förståelse för naturens betydelse för barns motoriska 
utveckling? 

2 



 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera förskollärares uppfattningar om 

naturens möjligheter för barnens motoriska utveckling. Till syftet för även att beskriva och 

analysera förskollärares nyttjande av naturen och omgivningen bortom förskolans fysiska 

område. 

 

För att uppnå syftet ställs följande frågor: 

 

 Hur kan pedagogernas förståelse för barnens motoriska utveckling se ut?  

 Hur utnyttjar förskolan och pedagogerna naturen och omgivningen? 

 På vilket/vilka sätt förekommer det aktiviteter utanför förskolans fysiska område? 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

3 



 

3. Bakgrund 
Under följande rubrik kommer centrala begrepp att definieras och förklaras. Begreppen är 

återkommande genom uppsatsen och förklaringen skall leda till en större förståelse hos 

läsaren. Teorier om motorik och naturen tas upp för att de anses grundläggande och relevanta 

för studiens innehåll och styrker studiens syfte. Avslutningsvis lyfts läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98) fram för att tydliggöra dess tankar kring barns motoriska utveckling och för att se 

vad förskolan har för uppdrag. Detta för att läroplanen är ett viktigt inslag i förskolans 

verksamhet och pedagoger bör idag har en god insyn i läroplanens innehåll.  

 
 

3.1 Centrala begrepp 
Nedanstående begrepp är relevanta för uppsatsen då orden ofta återkommer i texten. 

Begreppen definieras för att underlätta den vidare förståelsen av texten.  

 

Motorik 
Handlar om rörelser, alla rörelser som kroppen genomför, både stora och små.  

Automatisering  
Automatisering är när barnet kan genomföra rörelser utan att behöver tänka sig för. 

Rörelserna sker automatiskt.8 

Pedagog 
Ordet pedagog kommer ursprungligen från antikens Grekland och bestod av en slav som 

följde med barnen till och från skolan och även undervisade dem i hemmet vid vissa tillfällen. 

Detta ledde i sin tur till lärare och undervisare. Idag betyder pedagog övergripande att det är 

en person som undervisar.9 

Motorisk utveckling 
Motorisk utveckling handlar om att människan utvecklas motorisk från födsel och fortsätter 

livet ut. Mest forskning finns det om barns motoriska utveckling från födsel till 3-årsåldern, 

därefter avtar mängden forskning.10  

                                                 
8 Ellneby, Y, (1991). Barns rätt att utvecklas. Stockholm: Sveriges Utbildningsradio AB 
9 http://www.ne.se/sok/pedagog?type=NE 27.4.2009 Kl. 11.22 
10 Digerfeldt, G. (1990). Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek. Diss. Lund : Univ. 
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Natur/naturen 
Ordet natur kommer ursprungligen från ordet natura som är latin och betyder födelse. Ordet 

natur har med liv att göra och handlar om det som växer och lever. Med natur menas även det 

som finns utanför bebyggelsen och orter, ute.11  

 

 

3.2 Vad är motorik 
Motorik är ett samlingsbegrepp för allt som har med rörelser att göra. Motorik kan brytas ner i 

mindre delar, som finmotorik och grovmotorik.12 Den motoriska utvecklingen sker uppifrån 

huvudet och ner mot fötterna, inifrån och utåt. Grovmotoriken utvecklas alltid före 

finmotoriken.13 Med grovmotorik menas ofta stora rörelser som infattar stora muskler eller 

stora muskelgrupper. Att arbeta grovmotoriskt kräver inte så stor exakthet eller noggrannhet. 

Finmotorik däremot handlar om de små musklerna och de små rörelserna. Finmotoriska 

aktiviteter kräver betydligt större exakthet och noggrannhet än grovmotoriska. Ett typiskt 

exempel på finmotorisk träning är mindre pyssel som innefattar rörelser med handen.14 

Finmotoriken hos ett barn kan tränas och utvecklas med hjälp av dessa exempel: 
Måla 

Klä av, klä på 

Spika, skruva 

Hamra 

Mima 

Bolla 

 

Knäppa, knyta 

Skala, duka 

Sortera 

Äta 

Tala, viska, sjunga 

Teckna, klippa klistra  

 

Grovmotoriken kan tränas och utvecklas med hjälp av dessa exempel: 
Gå 

Krypa 

Klättra 

Hänga 

Balansera 

 

Hoppa 

Kasta 

Springa 

Stödja 

Rulla 

Åla15  

                                                 
11 Bergsten, B. (1992). Om barns anpassningsstrategier och utveckling: miljöfostran i förskolan. Diss. Göteborg 
: Univ. 
12 Sigmundsson, H & Pederson Vorland, A. (2004) Motorisk utveckling. Nyare perspektiv på barns motorik. 
Lund: Studentlitteratur.   
13 Parlenvi, P. & Sohlman, B. (1984). Lär med kroppen – det fastnar i huvudet. Stockholm: Sveriges 
Utbildningsradio AB 
14 Sigmundsson, H & Pederson Vorland, A. (2004) Motorisk utveckling. Nyare perspektiv på barns motorik. 
Lund: Studentlitteratur.   
15 Bogren, M & Moberg, I. (1993) Roligt att röra sig, del 1. s 18. Kristianstad: Civiltryckeriet  
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Både de finmotoriska och grovmotoriska rörelserna ska för eller senare automatiseras, 

med automatisering menas att barnen skall kunna genomföra rörelserna utan att tänka 

efter.16 

 

 

3.3 Motoriska svårigheter 
När ett barn har motoriska problem kan det handla om allt från små saker som kan uppfattas 

som klumpighet till större problem som kan innefatta total frånvaro av rörelser.17 Har ett barn 

grovmotoriska svårigheter innebär det oftast att de har problem med de stora 

kroppsrörelserna. Detta kan yttra sig som allmän motorisk klumpighet, bristande balans eller 

svårigheter med att exempelvis lära sig cykla, simma eller sparka boll. Grovmotoriska 

problem kan bestå av otillräcklig automatisering av grundrörelser, problem med balansen och 

otränad samt avvikande motorik. Finmotoriska problem handlar framförallt om svårigheter 

med precision i fingrar, händer och ansikte. Dessa problem kan innebära stora svårigheter 

med att hålla i en penna, skriva på linjen av ett linjerat papper och så vidare. En bristande 

automatisering av finmotoriken kan leda till många problem, bland annat stora svårigheter 

med att knäppa knappar, knyta sina egna skosnören samt kan brister i kontroll av munmotorik 

leda till uttalsproblem.18  

Bristande stimulerande miljö kan vara en källa till bristande motorik.19  För att utveckla 

barns motoriska svårigheter krävs det inte mycket. Den bästa träningen barnen kan få är helt 

enkelt möjligheten till rörelse. Barn har en automatisk lust att röra sig och tar vi tillvara på 

detta kommer barn med motoriska svårigheter att utvecklas.  Med träningen menas att barnen 

helt enkelt får röra på sig inomhus såväl som utomhus.20  

 
 

                                                 
16 Ellneby, Y, (1991). Barns rätt att utvecklas. Stockholm: Sveriges Utbildningsradio AB 
17 Sigmundsson, H & Pederson Vorland, A. (2004) Motorisk utveckling. Nyare perspektiv på barns motorik. 
Lund: Studentlitteratur.   
18 Ericsson, I. (2005). Rör dig – lär dig – Motorik och inlärning. Stockholm: SISU Idrottsböcker 
19 Sigmundsson, H & Pederson Vorland, A. (2004) Motorisk utveckling. Nyare perspektiv på barns motorik. 
Lund: Studentlitteratur.   
20 Ellneby, Y, (1991). Barns rätt att utvecklas. Stockholm: Sveriges Utbildningsradio AB 
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3.4 Styrdokument 
Läroplanen för förskolan lyfter fram de uppdrag som pedagogerna har att genomföra och hur 

verksamheten och arbetslaget skall arbeta med olika saker. Kring motorik, natur, lek och 

utevistelse ska enligt läroplanen pedagogerna och verksamheten sträva efter att: 

 

 
 Erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.21  

 Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus. 

 Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö. 

 Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: Respekt för allt levande och omsorg om sin 

närmiljö. 

 Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten 

av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

 Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen: Får stöd och 

stimulans i sin motoriska utveckling.22

 
21 Utbildningsdepartementet. (2001). Läroplan för förskolan. Lpfö 98. s 5. Stockholm: CE Fritzes 
AB.  
22 Ibid., S. 7 – 10.  



 

4. Tidigare forskning 
Som visats i bakgrunden finns det idag mycket litteratur som lyfter fram motoriken, naturen 

och dess betydelse. Forskning kring ämnet är däremot begränsat. Den forskning som kommer 

att presenteras nedan är först och främst avhandlingar som på ett eller annat vis har behandlat 

ämnena motorik, natur, förskola och utomhusvistelse. Även ett examensarbete finns med 

under tidigare forskningen eftersom det ligger nära denna studie.  

 
 

4.1 Motoriken, naturen och utomhusvistelsen 
Miljöpsykologen Fredrika Mårtensson har skrivit en avhandling om landskapet i leken - en 

studie av utomhus lek på förskolegården. ”Syftet med studien är att få kunskap om den 

fysiska miljöns betydelse för barns utomhuslek inom mer avgränsade områden som 

förskolegårdar”.23 Studien bygger på material som, observationer med videostöd, fältarbete 

med deltagande observationer, samtalsintervjuer med barn och aktivitetskartor.  Mårtensson 

har i sin avhandling kommit fram till att omgivningen och landskapet har en stor betydelse för 

hur dessa kommer till användning under utomhusleken och trots att förskolegårdarna har 

blivit ett viktigare inslag i barns uppväxtmiljö så tycks planeringen av dessa miljöer blivit 

mindre ambitiös på senare tid.24 

Mårtenssons forskning visar att det förr i tiden var vanligt att orden ”spring ut och lek” 

ropades till barnen. De orden har avtagit på senare tid och de upplevs mer eller mindre som 

förlegade i dagsläget. Nu finns det studier som visar att barnen har mycket bättre 

förutsättningar för inomhuslek samt att de spenderar allt mer tid inne, bland annat på grund av 

att utbudet av inomhusleksaker har ökat. Barnens möjligheter att röra sig fritt utomhus 

bromsas idag av en kombination av flera olika saker, t.ex. tidspress, miljö samt föräldrarnas 

bristande intresse för utomhusvistelse. 25 

 Vidare lyfter Mårtensson fram att i Sverige är det mer eller mindre en självklarhet ett barn 

dagligen ska få möjligheten att vistas utomhus. Vi kan gå så långt tillbaka som till Friedrich 

Fröbel (1782-1852) och hans tankar om ”kindergartens” för att finna tankar kring 

utomhusvistelsens betydelse för barns utveckling. I dagens förskola förekommer det ofta 

schemalagda tider då barnen ska vistas utomhus. När barnen leker utomhus förekommer det 

                                                 
23 Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. S. 25 Diss. Alnarp : 
Sveriges lantbruksuniversitet 
24 Ibid., 
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icke-verbal kommunikation som barnen måste förlita sig på, det blir deras kropp som talar. 

Barnen måste klara av att använda sig av sina kroppar t.ex. när de gungar, rullar, snurrar eller 

springer.26  

 Gunvor Digerfeldt, forskare i pedagogik med inriktning mot dans och rörelse, har i sin 

avhandling om utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek haft som syfte att 

försöka utvärdera vilka utvecklingspsykologiska och estetiska effekter en organiserad 

undervisning i danslek har ha på förskolebarns utveckling. Med hjälp av kartläggning och 

undervisningsexperiment med övningar i danslek har Digerfeldts avhandling kommit fram till 

att undervisning i danslek har en tydlig positiv effekt på förskolebarns fysiska kvaliteter 

såsom rörlighet, snabbhet, smidighet och flexibilitet.27 

Digerfeldt menar att när vi pratar om barnens eller människans rörelseförmåga använder vi 

oss ofta av ordet motorik. Begreppet motorik innefattar flera olika system av hjärnans 

funktioner och tillsammans bildar de vår totala rörelsekapacitet. Digerfeldt har i sin 

avhandling delat in den totala rörelsekapaciteten i flera olika nivåer: 

 
Nivå 1. När en människa står i begrepp att utföra en viss rörelse har hon redan en plan för rörelsen, 

en inre bild eller en rörelseföreställning. Denna lagrade bild i cortex har fått många olika 

benämningar, t.ex. kroppsbild, kroppsschema, kroppsuppfattning, eller i Piagets språkbruk senso-

motoriska scheman. 

 

Nivå 2. När hjärnan valt ut sin rörelseplan, vilket sker omedvetet, går det impulser till de muskler 

som skall utföra ”ordern”. Just då uppstår ett komplicerat samspel av hämmande och aktiverande 

impulser till olika muskler och muskelgrupper, vilket betecknas med termen koordination. 

 

Nivå 3. Den mänskliga motoriken består enbart inte av bildande och lagrande av senso-motoriska 

scheman samt styrning och koordination av rörelseimpulser. Den är också beroende av kroppens 

syretransporterande organ samt av hur senor, leder och muskler är beskaffade och fungerar. De 

fysiska egenskaper som påverkar människans rörelseförmåga brukar kallas fysiska kvaliteter. I 

detta överordnade begrepp ingår styrka, uthållighet, ledrörlighet (smidighet) och snabbhet. 28 

 

Digerfeldt lyfter fram att sedan länge tillbaka har barnets mognad setts som den viktigaste 

delen i ett barns motoriska utveckling men på senare tid har även miljön blivit ett inslag i 

diskussionerna kring barnens utveckling. Den motoriska utvecklingen brukar oftast delas upp 

                                                                                                                                                         
25 Ibid.,  
26 Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. Diss. Alnarp : Sveriges 
lantbruksuniversitet 
27 Digerfeldt, G. (1990). Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek. Diss. Lund : Univ. 
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i stadier, stadier som barnen inom en viss tid eller ålder ska uppnå. 29 Dessa stadier lyfter 

Birgitta Bergsten, forskare i pedagogik med inriktning på socialt arbete, fram i sin avhandling 

om barns anpassningsstrategier och utveckling. Syftet med Bergstens studie är helt enkelt att 

ta reda på hur barn uppfattar det som vuxna säger till dem. Studien omfattar 35 intervjuer med 

barn och 29 intervjuer med förskollärare och det resultat som studien kommit fram till visar 

att barn är väldigt beroende av att den information som de får är riktigt och att det verbala 

samspelat mellan t.ex. barn och vuxen är viktigt för att barnet ska förstå det som sägs.30  

Gällande de stadier som barnen ska uppnå menar Bergsten att dessa stadier baseras ofta på 

Jean Piagets (1896-1980) teorier om att barnen utvecklas stadiemässigt. Vid en viss ålder 

genomgår barnet ett visst stadie och vidareutvecklas inom det tills det är ”färdigutvecklat”, 

och går sedan vidare till nästkommande stadie.31  Huruvida barnen verkligen utvecklas enligt 

stadiernas följd skiljer sig åt mellan varje barn eftersom vi numera vet att hastigheten som 

barnen utvecklas i är olika för alla.32 

Digerfeldt lyfter fram att ordet motorik brukar ofta bli delat i två grupper, de finmotoriska 

och grovmotoriska. Grovmotorik handlar om stora muskelgrupper som behövs vid löpning 

eller balanserande. Finmotorik däremot handlar om de små muskelgrupperna som t.ex. finger- 

och ögonrörelser.33 När barn ges möjlighet till att röra sig uppför, utför, nedför och på öppna 

ytor i lutande terräng får de koordinera sina rörelser som i sig leder till en utveckling.34  

Sandra Hollstedt och Sarah Wendelius skriver i sitt exmensarbete om lärares olika och 

motsägelsefulla inställningar kring utevistelsen. Syftet med deras examensarbete är att 

undersöka hur lärare inom förskolan resonerar kring utevistelse och vad deras inställningar kan få 

för följder. De har genomfört sex intervjuer på sex olika förskolor och gjort en kvalitativ 

forskningsanalys där resultatet visade att pedagogerna såg olika på utevistelsen.  De resultat som 

Hollstedt och Wendelius lyfter fram är att pedagogerna har en stor förståelse för vikten av att 

barn får vara utomhus i naturen men att det finns hinder som påverkar dem, t.ex. 

personalbrist, dåligt väder samt deras egen inställning till vistas utomhus. Däremot finns det 

pedagoger som har en positiv attityd till utevistelse och där ses inte personalbrist och vädret 

                                                                                                                                                         
28 Digerfeldt, G. (1990). Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek. Diss. Lund : Univ. 
29 Ibid.,  
30 Bergsten, B. (1992). Om barns anpassningsstrategier och utveckling: miljöfostran i förskolan. Diss. Göteborg 
: Univ. 
31 Ibid., 
32 Digerfeldt, G. (1990). Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek. Diss. Lund: Univ. 
33 Ibid., 
34 Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. Diss. Alnarp: Sveriges 
lantbruksuniversitet 
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som några svårigheter. Denna positiva attityd borde gå att överföra till de pedagoger som 

upplever svårigheter med utevistelse.35  

 Digerfeldt menar att oavsett pedagogernas inställning till motorik, natur och 

utomhusvistelse har förskolan och även skolan ett uppdrag. Ett av målen som förskolan ska 

bidra till är att stödja alla barnen i deras allsidiga personlighetsutveckling. Detta styrks av en 

grundläggande princip som lyfter fram att barnens utveckling sker i och genom ett samspel 

med miljön (omgivningen). För att allt detta ska vara möjligt gäller det att det förekommer en 

bra kompetens från personalens sida på förskolorna.36   

 

 

 

                                                 
35 Hollstedt, S. & Wendelius S. (2008). Jag tycker det är viktigt att vara ute – En studie om lärares olika och 
motsägelsefulla inställningar kring utevistelsen. Examensarbete vid Institutionen för samhälls- och 
välfärdsstudier Lärarprogrammet i Norrköping.  
36Digerfeldt, G. (1990). Utvecklingspsykologiska och estetiska aspekter på danslek. Diss. Lund: Univ. 
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5. Metod och material  
I metoddelen redovisas vilket tillvägagångssätt som använts i studien både ifråga om 

insamling och bearbetning av material. Här presenteras även hur urval, kontakt och 

utformning av intervjuerna och dess frågor gått till. Avslutningsvis följer en metoddiskussion.  

 

 

5.1 Kvalitativ/kvantitativ  
När en studie ska genomföras kan man välja mellan att göra en kvalitativ eller kvantitativ 

studie. Det finns stora skillnader och likheter mellan dessa två olika metoder och kan 

förklaras på följande sätt. Jag har valt att göra en kvalitativ studie. 

 De metoder som användes vid insamling av information gällande kvalitativ forskning har 

länge använts av samhällsvetare. De mest kända metoderna som förekommer inom en 

kvalitativ forskning är observationer och ostrukturerade intervjuer (semistrukturerade 

intervjuer). 37  I den kvalitativa forskningsformen uppfattas ofta orden som centrala och den 

kvalitativa studien förknippas ofta med beskrivning. En kvalitativ studie associeras ofta med 

småskaliga studier, det finns dock inget som hindrar en kvalitativ studie från att vara 

storskalig men den tenderar att ha ett någorlunda begränsat omfång. Kvalitativ forskning 

baseras ofta på det som kan omvandlas från det som observerats eller rapporterats till skrivna 

ord.38  

Huruvida vilken metod som passar bäst att använda sig av, kvantitativ eller kvalitativ 

handlar enbart om vilken typ av forskning som skall genomföras. Den form av studie som 

denna uppsats baserar sig på är en kvalitativ undersökning, detta för att det kvalitativa 

synsättet ger rum för öppna intervjuer och ostrukturerade observationer som passar sig bäst 

för denna typ av undersökning. Viktigt att komma ihåg att det är forskningsproblemet som 

ska styra metodvalet.39 

 

 

                                                 
37 Bryman, Alan (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur 
38 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 
39 Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 
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5.2 Urval 
För att få svar på frågeställningarna bestämdes det att sex intervjuer skulle genomföras med 

förskollärare på två olika förskolor. Anledningen till att dessa två förskolor valdes ut var att 

de kommit i kontakt med mig under min tid på lärarutbildningen och att de två förskolorna är 

belägna i olika miljöer. Den ena förskolan ligger i utkanten av en stad och har stor tillgång till 

naturen och skogen. Den andra förskolan däremot ligger centralt i en stad och har betydligt 

sämre tillgång till naturen och skogen. Att förskolorna ligger i olika typer av områden kan 

påverka deras arbetssätt kring naturen och motorik.  

För att komma i kontakt med förskolorna inför studien kontaktades de via telefon. Studiens 

ämne och syfte redogjordes och pedagogerna fick veta att tre intervjuer på varje förskola 

skulle genomföras. Det var inga problem att få pedagogerna att ställa upp och de tre 

pedagogerna på vardera förskolan som skulle intervjuas valdes ut. Min kontaktperson fick 

fritt välja ut tre pedagoger utifrån förskolans tid och möjlighet samt pedagogernas personliga 

önskemål och arbetstid. Det enda önskemål som jag hade var att det gärna fick vara 

pedagoger som arbetade på olika avdelningar med olika åldrar på barnen. Detta resulterade i 

ett urval med fyra pedagoger som arbetade med barn i åldrarna 3-5 (6) och två pedagoger som 

arbetade med barn i åldrarna 1-3.    

 

 

5.3 Utformning av intervjuerna 
Innan kontakten med förskolorna togs var intervjufrågorna redan utformade. Detta för att 

kunna på ett bra sätt förklara för pedagogerna på telefon vad intervjun skulle handla om. 16 

intervjufrågor hade formulerats (se bilaga 1), och alla frågorna är utformade utifrån syftet med 

studien samt den litteraturgenomgång som genomförts. Den typ av intervjuform som 

tillämpades under intervjuerna kallas för semistrukturerad intervju.40  
 

Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en färdig lista med ämnen som ska 

behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel när 

det gäller ämnenas ordningsföljd, och – vilket kanske är ännu mer betecknande – att låta den 

intervjuande utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. 

Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuande som utvecklar sina synpunkter.41  

 

                                                 
40 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 
41 Ibid., S 135  
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Fördelen med denna typ av intervjuform är intervjuaren ges möjlighet att först ställa en 

huvudfråga för att sedan kunna ställa följdfrågor. På så sätt kan intervjuaren få reda på så 

mycket information som möjligt.42 

 

 

5.4 Genomförande av intervjuerna 
Alla intervjuerna genomfördes på förskolan där den intervjuade pedagogen arbetar. För att 

intervjun skulle gå så smidigt som möjligt användes ett enskilt rum som pedagogerna själva 

valt, där blev pedagogerna intervjuade en och en. Det är viktigt att den som intervjuas väljer 

vart intervjun ska ske, detta för att det ska vara en trygg plats för personen i fråga.43 De 

förberedda frågorna ställdes en och en, men för att vidareutveckla de svar pedagogerna kom 

med ställdes det följdfrågor. Eftersom den intervjuform som förekom kallas för 

semistrukturerad ger detta en möjlighet till en öppnare dialog mellan intervjuaren och den 

som blir intervjuad.44 Under intervjuerna antecknades det som sades och även efteråt 

bearbetades det som sagts genom att vidareutveckla anteckningarna. Anledningen till att 

denna metod valdes är enbart för att jag upplever att det fungerar för mig.  

Under intervjuerna förekom det inte någon form av inspelning, varken med bandspelare 

eller videokamera. Varje intervju tog mellan 45 – 60 minuter, detta berodde dels på hur 

mycket pedagogen hade att säga samt hur många följdfrågor som förekom. 

 

 

5.5 Bearbetning efter intervjuerna 
För denna studie handlade bearbetningen om att renskriva, skriva ut och vidareutveckla det 

som blivit nedskrivet vid intervjuerna. För att se till att den informationen som framkommit 

från intervjuerna skulle komma på papper så fort som möjligt, började renskrivningen så snart 

som möjligt efter avslutad intervju. Med hjälp av anteckningarna och minnet började alla 

förkortningar och anteckningar att skrivas ut till hela meningar och stycken som speglade vad 

de intervjuade pedagogerna sagt. Intervjuerna genomfördes två olika dagar men alla intervjuer 

på samma förskola genomfördes under samma dag. Detta gjorde att renskrivningen av 

intervjuerna skedde vid två tillfällen, först intervjuerna från  förskolan nummer ett och 

                                                 
42 Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 
43 Ibid., 
44 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 
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sedan intervjuerna från förskola nummer två. Intervjuerna behandlades i den ordning som 

intervjuerna genomförts, det vill säga först intervju nummer ett på förskola nummer ett, sedan 

intervju nummer två och så vidare. Detta för att minnet av intervjuerna och förståelse för de 

anteckningar som gjorts skulle vara så färska som möjligt. All renskrivning och bearbetning 

skedde med hjälp av en dator.  

När renskrivningen blev klar sammanställdes alla svar till en tabell där varje pedagogernas 

tankar kortfattat redovisas. Tabellen utformades utifrån de intervjufrågor (se bilaga) som 

pedagogerna svarat på. Denna tabell användes som underlag till den fortsatta analysen.  

 
 

5.6 Forskningsetiska principer  
Enligt de forskningsetiska principerna finns det fyra huvudkrav som måste följas när t.ex. en 

uppsats eller examensarbete skrivs. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjadekravet.   

Informationskravet handlar om att forskaren måste berätta för de personer som berörs av 

studien vad forskningen handlar om, det vill säga studiens syfte. I detta läge är det t.ex. viktigt 

att de personer som ska intervjuas får veta att det är okej att avböja och de kan när som helst 

dra sig ur studien.  

Samtyckeskravet baseras på att personer som deltar i studien frivilligt ska få bestämma 

huruvida de vill delta eller inte. Om intervjuer med barn förekommer ska föräldrarna till detta 

barn samtycka för att barnet ska få delta, speciellt viktigt om barnen är under 15 år.  

Konfidentialitetskravet innebär att all den information som forskaren får tag på ska 

behandlas väldigt varsamt. Namn och personuppgifter ska behandlas på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan ta del av dem.  

Nyttjadekravet handlar om att insamlad information enbart får användas i forskningssyfte 

för den studie som pågås.45  

Jag anser att studien har uppnått alla de fyra huvudkrav gällande forskningsetiska 

principerna. Redan innan intervjuerna startade hade deltagarna fått information gällande 

studiens syfte och upplägg. De pedagoger som skulle bli intervjuade fick veta att allt som sägs 

under intervjuerna liksom deras namn och personuppgifter kommer att vara konfidentiellt och 

att de när som helt under intervjuernas gång eller efteråt kunde dra sig ur, om de inte längre 

                                                 
45 Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: 
Vetenskapsrådet http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf (2009-04-11, 
klockan 17.42) 
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ville delta. Jag har valt använda mig av fiktiva namn in kommande resultat och analys i syfte 

att inte röja informanternas identitet.  

Den information som studien har resulterat i kommer enbart att användas för detta 

examensarbete.  

 

 

5.7 Metoddiskussion  
Det finns både fördelar och nackdelar med den typ av metod som har används för denna 

studie. Fördelarna med att genomföra intervjuer är bland annat att det krävs endast en liten 

mängd utrustning. Intervjuerna kan bli väldigt ingående eftersom det finns möjlighet till 

följdfrågor för att nå djupare. Intervjuer resulterar i hög svarsfrekvens och att intervjuer 

förmodligen är den mest flexibla metoden. Samtidigt finns det en del nackdelar med 

intervjuer, som t.ex. att det är tidskrävande. Att databearbeta och transkribera tar upp mycket 

tid efter genomförda intervjuer. En annan nackdel kan vara att den som blir intervjuad kan 

uppleva hämningar och svarar det som de tror sig vara rätt.46 Trots nackdelar tycker jag att 

fördelarna överväger.  

Innan intervjuerna skulle genomföras hade metodböcker genomgåtts för att bättra på 

kunskaperna om intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Även de frågor som skulle 

ställas hade noggrant granskas. Detta resulterade i större säkerhet och kunskap inför 

intervjuerna, vilket innebär ett bättre och proffsigare bemötande mot de pedagoger som skulle 

delta i studien.    

Under de sex intervjuer som genomfördes användes det inte någon form av inspelning, 

vilket inte heller är ett måste. Minnet och de fältanteckningar som intervjuerna resulterade i 

ansågs räcka. Fältanteckningar kan genomföras både under intervjuer och efter47, och så gick 

det tillväga även under denna uppsats. Att genomföra intervjuer enbart med hjälp av minnet 

och fältanteckningar är kanske inget som fungerar för alla, men i detta fall fungerade det bra. 

Tanken om ljudupptagning och inspelning kommer dock inte att förkastas till nästa gång. Det 

skulle förmodligen underlätta vid renskrivning, utveckling och eventuella ändringar.  

Det viktigt att komma ihåg att studiens resultat inte går att generalisera eftersom de svar 

som framkommit av enbart sex förskolepedagogen inte går att jämföra med t.ex. hela Sveriges 

yrkesverksamma förskolepedagoger.  

                                                 
46 Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur 
47 Ibid., 
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Om jag ställer mig frågan om jag tror att jag själv påverkat resultatet så anser jag att det är 

möjligt med tanke på att följdfrågorna tillkom för att vidareutveckla de svar jag fick. I de 

eventuella fall där påverkan förkommit har det varit högst omedvetet.  

Överlag upplevs de metoder som använts i studien som bra och givande. Jag upplever att 

jag undersökt det jag ville undersöka och att studien hela tiden har följt sin röda tråd och sitt 

syfte.  
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6. Analys och Resultat 
Här nedan visas analysen av intervjuerna som genomförts med de berörda pedagogerna.  

 

Efter avslutade intervjuer gick det att se tydliga kategorier som inte var påtänkt sedan tidigare. 

De intervjufrågor som jag hade utformat var inte indelade i olika kategorier utan bara 

uppradade en efter en. De svar som pedagogerna gav på intervjufrågorna gick tydligt att dela 

upp i tre mindre kategorier. Kategorierna skapades när resultatet och analysen skulle göras, 

och de skapas tack vare att pedagogerna svar på intervjuerna sorterades på efter vad som sagts 

och vad de innehöll. Dessa tre kategorier fick namnen motorik, natur och övriga tankar. Detta 

resulterade i indelningen som finns att utläsa i analys och resultats underrubriker. En 

redogörelse för vad dessa kategorier innehåller finns under respektive underrubrik.      

 
 

6.1 Motorik 
Kategori nummer två som tillkom var motorik. När pedagogerna svarade på frågorna och 

följdfrågorna vidareutvecklades framgick det tydligt att många frågor och svar kunde bindas 

samma till kategorin motorik. Dessa delar av intervjuerna kom att handla om pedagogernas 

syn på motoriken och dess betydelse. Nedan följer en sammanställning av de intervjuade 

pedagogernas svar.  

 

När det gäller ordet motorik tänkte alla de berörda pedagogerna tänkte genast på rörelser, 

både grovmotorik och finmotorik samt att barnen gör något aktivt. De tänkte på barnens 

rörelsemönster och deras motoriska förmåga.  

Anna utryckte sig på följande vis:  
 

Jag tänker på motorisk förmåga, vilken förmåga barnet har att använda sin kropp. Det känns som 

en viss bedömning, motorik klingar bedömning eftersom de handlar om att se vad just ett barn kan.  

 

Med bedömning menade Anna att det ofta känns som om hon bedömer barnets kunskap, 

när hon tittar på deras motoriska utveckling. Anna menar att det är lätt att bara se de 

eventuella motoriska bristerna hos ett barn. Bedömningen resulterar ofta i att man ser 

det som barnet har svårt för istället för vad som det är bra på. 
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Gällande huruvida det förekommer medvetet arbete med motorik fanns det 

meningsskiljaktigheter mellan pedagogerna. En del pedagoger anser att de på avdelningen 

arbetar medveten med motorik medan någon annan pedagog tycker att det förekommer 

alldeles för lite medveten motorikträning på förskolan/avdelningen. Maria tycker att de 

arbetar väldigt bra med motorik på hennes förskola och att de är duktiga på att inte alltid välja 

den lättaste vägen för sig själv eller barnen: 
 

Ja, det måste jag sä ga. Vi har mycket gymnastik och jag väljer aldrig den lättaste skogsvägen åt 

barnen. Vi formar vårt lekrum så att barnen kan röra sig.  
 

Louise som arbetar på en småbarnsavdelning kände att det var en självklarhet att man 

ska arbeta medvetet med motorik. Louise lyfte fram hur viktigt det är för de små barnen 

att få motorisk träning så ofta som möjligt och att det är viktigt att arbetslaget har en 

tanke bakom alla aktiviteterna:  
 

Absolut. Speciellt med de små barnen, det måste finnas en tanke bakom det jag gör. Medveten 

motorisk träning, absolut!  

 

Anna däremot var inte riktigt nöjd med hur mycket medveten motoriks träning som 

förekom på henne avdelning.  Hon menade på att det inte förekommer mer medvetet än 

något annat som görs på avdelningen. Men att alla i arbetslaget har olika 

kunskapsområden och intressen vilken kan resultera i att man själv väljer att lägga fokus 

på något som man själv är intresserad av och har mycket kunskap om. Anna lyfte fram 

att: 

 

Det förkommer inte mer medvetet än något annat, men vi som arbetar har olika kunskaper. Vilket 

innebär att vi bidrar med olika delar och moment. Så det varierar. Men visst, jag tycker om att ha 

gympa tillsammans med barnen. 

 

I det stora hela tycker de flesta pedagogerna att det förekommer genomtänkta aktiviteter som 

bidrar till motorisk träning, men det är inte speciellt ofta som aktiviteter skapas för att enbart 

träna barnens motorik. Pedagogerna framhöll att de absolut kunde bli bättre på att arbeta mer 

med medveten motorisk träning.  

Alla pedagogerna är överens om att det inte är speciellt vanligt med motoriska svårigheter 

hos barn i dagsläget.  Dock kan det finnas små problem, detta handlar ofta om små svårigheter 
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som alla barn kan ha under de tidiga åren men som växer bort, alternativt att de försvinner 

efter att barnen fått medveten motorisk träning på just det området. Kerstin har under senare 

tid arbetat väldigt mycket med motorik på förskolan och även gått kursen i motorik och barns 

motoriska utveckling. Hon menar att det förmodligen inte är vanligt med motoriska 

svårigheter men att hon har fått en fördjupad kunskap som resulterar i att hon lättare kan se 

barnens motoriska svårigheter eller deras små motoriska brister. 

 
Eftersom jag arbetat mycket med motorik så tycker jag att jag ser de motoriska svårigheterna 

lättare, men jag tycker inte att det är vanligt att de förekommer. 

 

Karin däremot anser inte att det vanligt med motoriska svårigheter och brister hos barn idag. 

Enligt henne kan detta dels beror på att föräldrarna till barnen är väldigt medvetna om vikten 

av en bra motorisk träning, och detta resulterar i att barnen rör på sig mycket tillsammans med 

sina föräldrar. Karin tycker att såg annorlunda ut för ca 8 – 10 år sedan, enligt henne var det 

vanligare med motoriska svårigheter hos barn då.  
 

Föräldrarna idag är betydligt mer medvetna om vikten av en bra motorik, jag tycker att det såg 

annorlunda ut för 8 – 10 år sedan. 

 

Med det menar Karin att många föräldrar idag är medvetna om betydelsen av en bra motorisk 

utveckling och ser därför till att deras barn får träna och röra på sig. Kerstin menar att det är 

lättare att se motoriska svårigheter nu, när hon arbetat med motorik under en längre tid, men 

hon anser inte att det är vanligt med motoriska svårigheter. Anledningen till att det är lättare 

att se svårigheter är för att Kerstin har gått kursen som handlar om barns motorik och hon 

tycker att hon är duktigt på att ha de motoriska glasögonen på sig.  

Många pedagoger är överens om att arbetslaget utgör en stor grund och trygghet när det 

finns ett barn i behov av extra stöd och stimulans. Flera av de intervjuade pedagogerna lyfte 

också fram betydelsen av en bra relation till barnets föräldrar för att kunna samtala om 

eventuella problem. Något annat som pedagogerna lyfte fram var lekens betydelse. Eva 

menade att leken är ett perfekt hjälpmedel för att hjälpa ett barn med motoriska svårigheter. 

Eftersom inget barn ska bli utpekat så fungerar det väldigt bra med lekar som stärker 

motoriken.  

 
Vi får absolut inte peka ut ett barn. Arbetet ska ske i hela barngruppen och det ska vara roligt. Det 

kan handla om att leka lekar t.ex. 
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När det gäller att bemöta barn med motoriska svårigheter, har flera av de intervjuade 

pedagogerna många och goda idéer om vad som kan eller ska göras. Många av 

pedagogerna lyfter fram vikten av ett bra samarbete, både i arbetslaget och med det 

berörda barnets föräldrar. Louise lyfter fram att innan hon skull upprätta någon form av 

åtgärd skulle hon prata med sina kollegor för att se om det upplevt samma sak och för 

att gemensamt komma fram till en plan. Även Maria lyfter fram att det är viktigt att titta 

en eller två extra gånger på barnet för att vara säker på att det verkligen förekommer 

svårigheter och i sådana fall vad som kan göras för att åtgärda dem.   

 
Maria: Först observerar vi barnet och samtalar om det i personalgruppen, om det finns motoriska 

svårigheter så blir till att smyga in träningen i det vardagliga. Det ska inte bli någon utstuderad 

motorisk träning, men barnet bör få regelbunden träning. 

 
 

Även Anna håller med om att det inte får förekomma någon form av enskild träning utan att 

det ska ske i barngruppen. Hon lyfter även fram att det är viktigt att lyfta fram det som barnen 

är bra på. Det får inte bli fokus vid det negativa eller det svåra.  

Fem stycken av de sex intervjuade pedagogerna medger att de inte använder sig speciellt 

ofta av läroplanen för förskolan, varken i planeringar av motoriska aktiviteter eller i planering 

av andra aktiviteter. Flera av pedagogerna tycker absolut att de och arbetslaget skulle kunna 

bli mycket bättre på att använda sig av läroplanen. Louise däremot använder sig ofta av 

läroplanen och tycker att den är viktig och har mycket att ge. Trots att Louise snart ska gå i 

pension är hon noga med att lyfta fram att man aldrig blir färdigutvecklad pedagog och man 

måste hela tiden uppdatera sig. Hon nämner även att läroplanen utgör en trygghet för henne.  

 
Louise: Jag läser ständigt läroplanen. Den är mycket viktigt för mig och för mitt yrke. Jag kan 

alltid finna inspiration i den och jag tycker det är viktigt att som pedagog vara förankrad i 

läroplanen, det utgör en trygghet för oss när vi arbetar.   

 

Flera av det intervjuade pedagoger medger att det inte använder sig om läroplanen 

speciellt ofta, men övergripande så anser de att de kan bli bättre på det. Kerstin t.ex. hon 

säga att hon inte använder läroplanen för förskolan så ofta men att hon är medveten om 

att den innehåller stycken som lyfter fram barnen och deras motoriska utveckling och 

utomhusvistelsen.  
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Jag läser dessvärre inte läroplanen speciellt ofta, men jag vet att det finns stycken som behandlar 

motoriken och utevistelsen. 

 
 

6.2 Naturen 
Denna kategori som handlar om naturen tillkom på samma sätt som föregående kategorier, det 

vill säga att pedagogernas svar och intervjufrågor gick att dela upp i olika kategorier för att 

göra en tydligare indelning i resultatet. Kategorin naturen handlar om pedagogernas relation 

till naturen och deras tankar om naturens betydelse för barnen och dess motoriska utveckling, 

samt hur de tror att deras syn på naturen påverkar deras planering av verksamheten.  

 
Alla pedagoger var överens om att motoriken kan tränas alldeles utmärkt i naturen. De lyfte 

även fram att naturen förmodligen är det bästa stället för barn att utvecklas motoriskt. Ingen 

hade någon som helt invändning mot de motoriska möjligheterna i naturen. Louise lyfte fram 

att det ojämna underlaget är jättebra och Eva berättar hur glad hon är över att förskolans gård 

består till stor del av naturtomt. 

 
Louise: Utan tvekan, det går alldeles utmärkt att träna barns motoriska utveckling med hjälp av 

naturen och skogen. Den ojämna terrängen är superbra. 

 

Eva: Ja men självklart är naturen utmärkt för motorisk träning.  Vilken tur att vi på våran förskola 

har en naturtomt som gård. Barnen måste tänka på hur de gör i mellan åt för att klara av alla hinder 

som finns på vår gård.  

 
 

Angående pedagogernas privata relation till naturen menade de alla att de har en bra relation 

till naturen och att de gillar att vara utomhus och försöker att vara de så ofta de får möjlighet.  

Avgörande för pedagogerna när det gällde att spenderade tid utomhus privat, handlade 

mycket om hur de bodde. De som bodde i centrala delar av staden tillbringade mindre tid i 

naturen, eftersom utbudet av natur inte direkt finns runt husknuten. Maria säger att skogen är 

fantastisk och hon skulle nästan kunna bo i den. Kerstin däremot tonade ner sitt svar och 

menade att hon förmodligen har en lika normal relation till skogen som vem som helst.  
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Maria: Jag tycker att skogen är fantastisk, jag skulle nästa kunna bo i den. Spenderar mycket tid i 

skogen privat. 

 

Kerstin: Jag har nog en normal relation till naturen, som vilken människa som helst skulle jag tro.  

Jag tycker om att vara ute men jag är det inte så överdrivet ofta.  

 
När det gäller barnens relation till naturen och skogen så anser de flesta pedagogerna att 

många av barnen har en god relation till naturen och många av dem är vana att vara utomhus 

och i naturen. Louise lyfte fram att det syns väldigt tidigt vilka barn som är vana att vara ute 

och vilka som inte är det. Men i övrigt är många föräldrar väldigt medvetna om utevistelsen 

betydelse för barnen, vilket resulterar i att barnen har bra kläder för utomhusvistelse. Louise 

menar att det är ganska lätt att se vilka barn som är vana att vara ute och i skogen och vilka 

som inte är det. Hon menar att det syns på deras reaktioner inför utevistelsen eller utflykterna.  

 
Vissa barn är jätte vana, det syns med detsamma. En del andra barn mindre vana vilket syns 

eftersom de ofta upplevs rädda och osäkra inför skogutflykter. 

 
 

De sex intervjuade pedagogerna är alla överens om att deras syn på naturen och deras tankar 

gällande utevistelse till viss mån påverkar deras planering och sättet de bedriver sin 

verksamhet. Karin menar att hennes relation till naturen och utomhusvistelsen påverkar 

hennes planering av verksamheten, eftersom hon aldrig skulle klara av att enbart spendera 

dagen inomhus om det regnar eller är kallt. 

 
Jag tror absolut att min relation till naturen påverkar min planering, väldigt mycket faktiskt. Jag 

skulle aldrig klara av att säga till barnen att vi stannar inne idag för att regnar eller för att det är för 

kallt. En liten stund klarar alla barn av att vara ute.  

 

Men pedagogerna lyfte också fram hinder som kan påverkar dem, oavsett om de vill gå 

ut eller inte. Louises berättar att hennes avdelning har för tillfället personalbrist vilket 

har resulterat i att det är svårt att hinna gå ut med barnen, oavsett väder.  

 
Till viss mån påverkar min relation till naturen mitt sätt att bedriva min vardagliga verksamhet, 

men nu har vi personalbrist och då blir mycket lidande, bland annat möjlighet att gå ut med 

barnen. Vi hinner helt enkelt inte. 
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Fyra av de sex intervjuade pedagogerna tycker att förskolan verkligen utnyttjar det som 

naturen har att erbjuda, de andra två var av annan åsikt.  Kerstin tycker att hennes avdelning 

absolut kan bli bättre och arbeta lite hårdare med det. Även Louise tycker att den avdelning 

som hon arbetar på att bli bättre på det, men lyfter fram att personalbristen för tillfället 

försvårar det hela.  

När det gäller utflykter bortom förskolans fysiska område skiljer sig förskolorna och 

pedagogerna åt. Några pedagoger och barnen på deras avdelning brukar gå till exempelvis 

skogen två gånger i veckan. En annan pedagog menade på att de bara kommer iväg på 

utflykter gång i månad och på sin höjd en gång i veckan. Maria lyfter fram under intervjun att 

när det är vinterhalvår så blir det inte speciellt många utflykter men det tar de igen på 

sommaren då utflykter bortom förskolans fysiska område sker väldigt ofta.  

 
Vinterhalvåret blir det inte speciellt mycket utflykter, men de är betydligt bättre under vår och 

sommar. Sommartid är det utflykt till skogen två gånger i veckan och då förekommer det varierade 

aktiviteter. Sen har vi bland annat vasalopp på vintern och blodomloppet (springtävling) på 

sommaren. Både dessa tävlingar genomför vi utanför förskolans område.  

 

De pedagoger som arbetar på ”småbarnsavdelningar” lyfter fram att det blir svårt med 

utflykter på grund av oregelbundna sovtider hos barnen samt att inskolningar gör det svårare 

att lämna gården. Enligt Karin blir det sällan att de kan genomföra utflykter tillsammans med 

barnen eftersom de på förskolan äter lunch väldigt sent och en del barn sover innan lunch och 

en del barn som efter lunch. 

 
Det blir väldigt sällan utflykter tillsammans barnen. Det beror delvis på att barnen har olika 

sovtider. En del barn sover innan lunchen, mellan 11.00 – 12.30 och en del barn sover efter 

lunchen. 13.00 – 14.30.  

 

Alla pedagogerna är överens om att det är individanpassad nivå som förekommer när det 

handlar om vad barnen får göra och inte göra. Det innebär att t.ex. det barn som kan klättar 

upp i trädet för göra det och så vidare. Detta gäller först och främst utomhus, för de 

intervjuade pedagogerna som arbetar på ”småbarnsavdelning” berättar att inomhus är det 

förbestämt vad man får göra och inte göra. Detta för att minimera risken för olyckor. Även de 

små barnen har fritt fram för att pröva sina vingar när de är utomhus. Louise menar att det är 

ett måste, att ha individanpassad nivå för barnen måste få utmaning.  
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Barnen måste få utmana ödet lite grann. 

 
Kerstin lyfter fram sunt förnuft som någon viktigt när det gäller vad barnen ska få göra och 
inte göra.  
 

Sunt förnuft är det som gäller, och vädret påverkar. Barnen kanske inte får klättra i träden när det 

precis har regnat, liknande saker. Annars är det väldigt individanpassat.  

 
När det förekommer utflykter till naturområden eller skogområden lyfter alla sex pedagoger 

fram att det är mer eller mindre enbart fri lek som förekommer. Ibland kan någon pedagog 

styra lekens inriktning med något planerat. Ofta kan det vara så att förskolan går till skogen 

med ett mål, t.ex. för att samla kottar, men så fort det är klart är det fri lek för barnen som 

gäller.  En av anledningarna till att det mest bara är fri lek som förekommer är enligt Kerstin 

att barnen är så pass duktigt på att leka själva.  

 
Barnen är så duktiga på att leka så ofta är det fri lek som förekommer. 

 
 

6.3 Övriga tankar från pedagogerna 
Kategorin övrigt som enbart innehåller pedagogernas övriga funderingar och tillägg kom till 

eftersom jag insåg att de intervjuade pedagoger bör ges möjlighet att tillägg något om de 

själva vill.  

 

Maria berättade att hon personligen tycker att det är viktigt att vi som ska arbeta i förskolan är 

bra förebilder för barnen. Hon menar att vi också måste har ett bra rörelsemönster och kunna 

röra på oss, på ett sätt som inspirerar barnen. 

 
Bara det faktum att vi måste bara bra förebilder för barnen. Vi måste också ha en bra motorik och 

kunna röra oss. Visa barnen hur man ska göra.  

 

Karin kände att hon hade reflekterat mycket över andra motoriska moment under intervjun 

och ville lyfta fram att påklädningen innan utgången är bra motorisk moment. Men det är 

viktigt att vi som arbetar verkligen låter barnen pröva sig fram och att vi inte stressar dem och 

avslutar jobbet åt dem.  

 
Bara att påklädningen innan vi kommer ut är ett bra motoriskt moment, låta barnen prova sig fram. 
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Louise som arbetat på en småbarnsavdelning lyfte fram hur besviken hon är på förskolegård 

som barnen nu befinner sig på. Hon menade på att den inte var rolig och utmanande. Vilket 

hon ansåg som viktigt inslag i barnens motiska utveckling och viljan att vara ute.  

 
Ja, jag skulle vilja tillägga att denna gård inte är alls rolig. Jag vill göra om den. Mer utmanande, 

mer stenar, buskar och stubbar. Så barmen kan leka mer. Hur förskolans område ser ut är väldigt 

viktigt. 

 

26 



 

7. Sammanfattande analys 
I den sammanfattande analysen redogörs vad som framkommit vid intervjuerna, det som sagts 

vidareutvecklas och analyseras.  

 
Trots att pedagogerna arbetar på olika förskolor, olika avdelningar och med olika åldrar på 

barnen är alla överens om att motoriken är viktig, samt att naturen är ett utmärkt ställe att 

träna barns motoriska utveckling på.  

 När intervjuerna genomfördes kom det fram att bara en av de sex intervjuade pedagogerna 

regelbundet använder sig av läroplanen för förskolan (Lpfö98) för att finna inspiration till 

motorisk träning för barnen. Anledningen till detta framkom inte svart på vitt, men vissa 

pedagoger ansåg sig vara så pass trygga i det som stod i läroplanen att de inte behövde återgå 

till den speciellt ofta.  

 Gällande svaren på intervjufrågorna (se bilaga) var många av pedagogerna överens om att 

det inte är speciellt vanligt att barn har motoriska svårigheter. Däremot ansåg de att det är 

vanligt att det förekommer mindre problem eftersom barnen utvecklas olika snabbt inom olika 

områden. Dessa små problem är inget som barnen anses behöva träna extra på, utan det 

försvinner med tiden. Att det inte är speciellt vanligt med motoriska svårigheter kan enligt 

pedagogerna beror på att dagens föräldrar är väldigt medvetna om betydelsen av rörelse samt 

att förskolorna arbetar mycket och medvetet med motorik, genom gymnastik och rörelselekar.  

 En av de intervjuade pedagogerna lyfte fram att det har blivit viktigare på senare tid att 

arbeta med barns motorik. Detta har för hennes del resulterat i större medvetenhet samt att 

hon har utvecklat sin förmåga att kunna se när ett barn har motoriska svårigheter. Trots detta 

upplever hon inte att det är vanligare med motoriska svårigheter men visst har hennes 

förmåga att se vissa svårigheter lett till en snabbare lösning för att åtgärda dem.  Alla 

pedagogerna verkar vara väldigt medvetna och insatta i motoriken och dess betydelse för 

barnens utveckling. När de tänker motorik, tänker de på rörelser och det är just vad motorik 

betyder. Motorik - allt som har med rörelser att göra.48 Pedagogerna har en bra relation till 

naturen och alla var överens om att den relation de har till naturen kommer att spegla sig i den 

form av verksamhet de vill bedriva. Däremot menar vissa pedagogerna att det finns 

svårigheter som påverkar möjligheterna till natur/skogvistelse. Detta är stora problem som 

t.ex. personalbrist, inskolningar av barn, möten och planeringstid som ska fördelas mellan 

avdelningar med mera. Viljan hos pedagogerna är det inget fel på och alla har en lust att vara 
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ute tillsammans med barnen. De två förskolor som intervjuerna genomförts på har en 

individanpassad nivå på barnens aktiviteter när de är utomhus. Detta innebär att det barn som 

kan och behöver utmana sig själv har den möjligheten. Förekomsten av planerade 

utomhusvistelser varierade mellan avdelningarna, men alla hade som mål att komma ut med 

barnen till naturen och skogen så ofta de kunde, en pedagog menade att de försöker komma 

iväg till skogen med barnen två gånger i veckan. Detta för att barnen ska få komma ut i friska 

luften och ge dem möjlighet till en annan typ av omgivning. Årstider och väder påverkade 

enbart till en viss del. På en av förskolorna spelade och årstiden ingen roll vilket visar på 

deras medvetenhet om naturen och motorikens betydelse för barnens utveckling.  

 En av pedagogerna lyfte fram att det är otroligt viktigt att de som arbetar inom förskolan är 

en förebild. Det är viktigt att pedagogen har ett bra och utvecklat rörelsemönster som gör att 

barnen har uppmuntras till rörelse.  

 Pedagogerna lyfte även fram att det är bra motorisk träning att klä på sig sina egna kläder 

inför utomhusvistelsen. Sist men inte minst lyfte en pedagog på en småbarnsavdelning fram 

vikten av en bra utegård. Hon upplever att den gård som barnen idag befinner sig på inte alls 

är stimulerande och utvecklande, vilket enligt henne är ett måste. Speciellt när det är svårt att 

komma iväg till skogen med de små barnen under inskolningsperioder.  

 Sammanfattningsvis förefaller alla pedagogerna medvetna om naturens betydelse för barns 

motoriska utveckling. Deras möjligheter varierar dock men generellt sett har pedagogerna en 

positiv inställning till motoriken och barnens motoriska utveckling. De ser vikten av en bra 

motorisk träning och att det viktigt att förskolan bidrar med det som de kan. Pedagogerna 

nämner att de i vissa fall kan bli bättre i deras planering av motoriska aktiviteter, men 

medvetenheten finns vilket är ett steg i rätt riktning. Det är viktigt att komma ihåg att ”Ett 

barn som inte får röra på sig klarar inte heller av att sitta still”.49 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                                                                                         
48 Sigmundsson, H & Pederson Vorland, A. (2004) Motorisk utveckling. Nyare perspektiv på barns motorik. 
Lund: Studentlitteratur.   
49 Ellneby, Yl (1991). Barns rätt att utvecklas: [en handbok om barns motoriska, perceptuella och språkliga 
utveckling]. Sida: 48 Stockholm: Utbildningsradion (UR) 
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8. Slutdiskussion 
Jag nämnde i inledningen att jag har under åren på lärarutbildningen fått höra att det är viktigt 

att barnen får en bra motorisk träning. Ämnet motorik har därför följt mitt intresse under alla 

år på utbildningen och när det skulle väljas ämne inför examensarbetet kändes det självklart 

att det skulle handla om motorik. 

Vad jag däremot inte visste var att motorik, barn och förskola är ett förhållandevis uttömt 

ämne. Därför gällde att komma på en vinkling och frågeställning som skulle göra mitt arbete 

unikt. Eftersom mitt intresse för naturen är stort och jag personligen upplever att barn inte 

vistas utomhus i samma utsträckning nu som när jag var liten, valde jag att kombinera de två 

ämnena, motorik och natur. Jag har sedan tidigare alltid upplevt att naturen har väldigt mycket 

att ge barnen när det kommer till deras motoriska utveckling och på den vägen formades mitt 

syfte och mina frågeställningar.  

”Ett barn som inte får röra på sig klarar inte heller av att sitta still”.50 Detta citat från 

Ellneby leder till min frågeställning nummer ett som är, hur kan pedagogernas förståelse för 

barnens motoriska utveckling se ut? De menade att naturen förmodligen är det absolut bästa 

stället för barnen att utvecklas motoriskt. Vilket styrks av tidigare forskning som lyfter fram 

att naturen och skogen har oändliga förutsättningar och barnen får använda alla sina sinnen.51 

Det svar som pedagogerna gav visar på att de har en stor förståelse för barnens motoriska 

utveckling.  

 Frågeställning nummer två, hur utnyttjar förskolan och pedagogerna det som naturen och 

omgivningen har att erbjuda barnens i dess motoriska utveckling? I detta fall skilde det sig lite 

mellan förskolorna, avdelningar och pedagogerna. De var av olika åsikter men de flesta 

upplevde att det kunde bli bättre på detta område. Detta stämde in på de förutfattade 

meningarna som jag dessvärre hade innan intervjuerna sattes igång. Eftersom jag närmar mig 

slutet på min utbildning har jag spenderat en hel del tid ute i verksamheterna och min 

uppfattning är att naturen, skogen och ytor runt omkring förskolorna inte alltid utnyttjas.  

 Flera av de intervjuade pedagogerna lyfte fram att de kan bli bättre på att använda sig av 

naturen. Generellt sett upplever jag alla pedagogerna som väldigt medvetna om naturen och 

motorikens betydelse för barns utveckling. Svaren på frågeställning nummer två går in i 

svaren på frågeställning nummer tre. Eftersom många av pedagogerna lyfte fram att de kan bli 

                                                 
50 Ellneby, Ylva (1991). Barns rätt att utvecklas: [en handbok om barns motoriska, perceptuella och språkliga 
utveckling]. Sida: 48 Stockholm: Utbildningsradion (UR) 
51 Mårtensson, F. (2004). Landskapet i leken: en studie av utomhuslek på förskolegården. S. 25 Diss. Alnarp : 
Sveriges lantbruksuniversitet 
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bättre på att utnyttja det som naturen har ett erbjuda, visar det tydligt att på vissa förskolor 

förekommer det inte allt för många aktiviteter utanför förskolans fysiska område. Det finns 

ingen litteratur som menar att naturen och aktiviteter är dåligt för barnens utveckling, tvärt 

om. Läroplanen lyfter fram både motoriken, utomhusvistelsen och naturen som viktiga 

element i barnens utveckling. Under metod och urval lyfte jag fram att de två förskolorna 

finns belägna i olika miljöer, den ena i utkanten av en stad nära naturområden och den andra 

ligger inne centrala delarna av en stad, och har sämre tillgång till skog och natur. Trots detta 

visar det sig att pedagogernas tankar om natur, utomhusvistelse och motorik inte skiljer sig åt 

nämnvärt. På både förskolorna arbetar pedagogerna aktivt med motorik och trots det enligt 

mig försvårade läget till natur och skog ser den stadsbelägna förskolan till att komma ut i 

naturen och skogen minst lika ofta som den förskola som ligger närmare skogsområden.  

 Denna studie har motsvarat mina förväntningar och jag upplever att jag fått fram det jag 

ville veta. Jag har fått svar på mina frågeställningar och mitt syfte. Det har dock varit lite svårt 

att finna ett specifikt ämne inom motorik eftersom det är ett stort ämne med många tidigare 

uppsatser. Självklart känner jag nu i efterhand att det har funnits saker jag kunnat göra 

annorlunda eller tänkt annorlunda på. Jag ser fram emot att komma ut i arbetslivet och arbeta 

medvetet med motorik och naturen, lika medvetet som allt annat som ska ingå i en bra 

pedagogisk verksamhet.  

 
 

8.1 Vidare forskning 
Den form av frågeställning och utgångspunkt som jag valt har inte varit den lättaste. Det finns 

mycket litteratur om förskolan, barn, motorik och naturen, men det är litteratur som behandlar 

varje ämne separat istället för någon kombination. Jag har inte funnit några böcker eller 

avhandlingar som enbart behandlar det min studie behandlar. Detta bidrog till intresset för att 

genomföra en studie inom detta område.  

Jag tycker att denna uppsats kan användas som utgångspunkt till vidare forskning. Det som 

jag personligen skulle kunna tänka mig att utveckla är att intervjua fler förskolor för att få en 

större bredd på studien. Det skulle vara intressant att jämföra förskolor sinsemellan, t.ex. 

förskolor i olika städer eller möjligtvis förskolor i mer centrala delar av städer jämfört med 

förskolor som ligger utanför städer. Hur är deras syn på motoriken och hur ser de på naturens 

betydelse för barnens motoriska utveckling?   

Förslagsvis kan vidare forskning handla om att observera barnen när de spenderar tid i 

naturen/skogen för att på så sätt se hur de tränar och utvecklar sina motoriska färdigheter.  
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Bilaga  

Intervjufrågor till pedagoger inom förskoleverksamheten 

 

 Inom vilken verksamhet arbetar du, ålder på barnen? 

 När du hör ordet motorik, vad tänker du på då? 

 Arbetar ni medvetet med motorik här på förskolan?  

 Upplever du att det är vanligt eller ovanligt att barn har motoriska svårigheter, OM ja 

– i vilken grad? 

 Hur bemöts enskilda individer när det finns brister i deras motoriska utveckling? 

 Finner ni stöd i läroplanen (Lpfö98) för upplägget av motorisk träning? 

 Tror du att motoriken kan på ett utmärkt sätt tränas i naturen? 

 Vilken relation till naturen har du? 

 Vilken relation har dina förskolebarn till naturen? 

 Vad betyder era relationer till naturen för ditt sätt att bedriva verksamheten?  

 Utnyttjar ni på förskolan det som naturen har att erbjuda?  

 Hur ofta förekommer det utflykter där barnen kommer utanför förskolans fysiska 

område? 

 Vad tillåts barnen att göra? Hur högt får de klättra osv? Finns det en nivå för alla eller 

är nivåerna anpassade efter varje individ? 

 När barnen är ute i naturen/skogen är det bestämda lekar eller fria lekar som 

förekommer? 

 Finns det något du vill lyfta fram eller tillägga?  
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