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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
 

Motorisk utveckling delas in i grov- och finmotorik. De grundläggande grovmotoriska rörel-

serna som barn utvecklar främst i förskolan är springa, klättra, balansera och hoppa. Finmo-

toriken handlar främst om handen och fingrarnas rörelse. Barn tycker om att röra sig till mu-

sik. Vilket gör musiken till ett bra hjälpmedel i arbetet med motoriken. 

 

Syfte 
 

Syfte med studien är att undersöka hur pedagoger beskriver att de arbetar för att stimulera 

barns motoriska utveckling i förskolan. Särskilt intresserade är vi om och hur musik används 

som ett hjälpmedel i deras arbete.  

 

Metod 
 

I vår studie har vi använt oss av kvalitativa fokusgruppintervjuer med en öppen fråga plus 

några följdfrågor. Sammanlagt intervjuades sex pedagoger från tre olika förskolor.    

 

Resultat 
 

Det resultat som kommit fram är att pedagogers medvetenhet har stor betydelse för att kunna 

utmana barnen i deras motoriska utveckling. Pedagogerna ser musiken som ett bra hjälpme-

del, genom exempelvis rörelsesånger och dans blir den motoriska träningen lustfylld. 
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Tack 

 
Ett stort tack vill vi ge till alla som på något sätt varit inblandade i vårt arbete. Till pedago-

gerna som ställde upp på intervjuerna och bidrog till intressant information. Vår handledare 

Ann-Sofie Holm har gett oss bra stöd, hjälp på vägen och visat ett engagemang under arbe-

tes gång. Tack Ann-Sofie!  

 

Även ett stort tack till alla närstående som funnits för oss under arbetets gång. Slutligen vill 

vi tacka varandra för ett fantastiskt samarbete och stöttningen vi gett. 
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Inledning 
 

Barn tränar sin motorik i varje rörelse de gör, det kan vara att klättra, pussla eller använda 

kniv och gaffel. Pedagogernas roll i förskolan blir att stimulera, utmana och stötta barn i 

deras utveckling. Läroplanen för förskolan säger att barnen ska få stöd och stimulans i deras 

motoriska utveckling (Skolverket 2006, s. 10). Pedagogerna får själva tolka och komma på 

hur arbetet skall utföras, vilket gör att den motoriska träningen kan se olika ut i olika verk-

samheter. Därför ska det bli spännande att undersöka hur pedagogerna arbetar. 

 

Det är intressant att se barns motoriska utveckling både när det gäller den grov- och finmo-

toriska träningen. Vi tänker på grov- och finmotoriska rörelser som exempelvis gå, springa, 

hoppa, måla och pärla. Detta är något som pedagogerna kan arbeta med för att utveckla barn 

motoriskt. I läroplanen för förskolan står det följande: ”Förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” (Skolverket 2006, 

s. 9). Grindberg och Jagtøien (2000, s. 21) anser att det är viktigt att pedagogerna har kun-

skap om barnens motoriska utvecklingsgång när de arbetar vidare för att barnen ska fortsätta 

sin utveckling.  

 

Musik är uppskattat av många barn och det är en stor glädjekälla, vilket vi anser är viktigt 

för barns lärande och utveckling. Enligt Evenshaug och Hallen (2001, s. 350) hör motoriken 

ihop med musik. De menar att musiken sätter igång kroppens rörelser och motoriken hos 

barn redan innan de kan gå. 

 

När examensarbetet började visste vi att det var motorik vi ville skriva om. Det är ett stort 

intresse för oss båda. Som blivande lärare i förskolan är det därför intressant att undersöka 

hur verksamma pedagoger arbetar med barns motoriska utveckling. Vi läste musik som spe-

cialisering, därför ville vi även se om pedagogerna använder musik som ett hjälpmedel i 

arbetet med barns motoriska utveckling.  

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger beskriver att de arbetar för att stimulera 

barns motoriska utveckling i förskolan. Särskilt intresserade är vi om och hur musik används 

som ett hjälpmedel i deras arbete.  

 

 

Frågeställningar 

 

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar för att stimulera barns grovmotorik? 

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar för att stimulera barns finmotorik? 

 Varför arbetar pedagogerna med den motoriska utvecklingen? 

 Arbetar pedagogerna med musik som ett hjälpmedel för att stimulera barns motoris-

ka utveckling och i så fall hur och varför? 
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Bakgrund 
 

I detta kapitel beskrivs vad forskning och annan litteratur tar upp kring barns motoriska ut-

veckling och hur pedagoger i förskolan kan stimulera och träna barns motorik. Kopplingen 

med musiken och dess funktion är beskrivet för barns motoriska utveckling.  

 

 

Motorisk utveckling 

 

Motorik är resultatet av samspel mellan kroppens olika delar och innebär att alla funktioner 

och processer gradvis utvecklar färdigheter till våra kroppsliga rörelser (Jagtøien, Hansen & 

Annerstedt 2000, ss. 60-61). Motoriken kan delas in i grov- och finmotoriska rörelser. Sig-

mundsson och Vorland Pedersen (2000, ss. 20-21) beskriver grovmotoriken som de rörelser 

som innefattar stora muskelgrupper och inte kräver så stor precision. Några exempel på så-

dana rörelser kan vara att krypa, gå, springa och klättra. Om finmotoriken skriver Jagtøien 

m. fl. (2000, ss. 60-61) att det kan vara aktiviteter som att rita, pussla, fingerramsor och 

bygglekar. Dessa aktiviteter kräver stor precision och innefattar de mindre musklerna.  

 

Den motoriska utvecklingen börjar redan hos spädbarn där rörelserna sker genom reflexer 

enligt Evenshaug och Hallen (2001, ss. 63-66). Exempel på rörelser som författarna tar upp 

är gripreflexen, vilket innebär att barnet knyter ihop handen när något rör dess handflata och 

griper tag i föremålet. Gåreflexen är ett annat exempel som innebär att barnets ben och fötter 

rör sig som om de skulle gå då spädbarnet hålls upprätt nära golvet. Holle (1987) beskriver 

hur dessa reflexrörelser utvecklas till att bli viljestyrda motoriska rörelser. De första rörel-

serna är helt reflexmässiga men allteftersom barnet får kontroll på sina muskler kan barnet 

lära sig att styra över rörelserna. Evenshaug och Hallen (2001, ss. 63-66) beskriver det som 

att barnet går från generell grovmotorik till specifik finmotorik. Desto bättre kontroll barnet 

får på sina små muskler desto mer försvinner de grova och klumpiga rörelserna.  

 

Uddén (2001, ss. 165-167, 188) skriver om den tyske pedagogen Fröbel som redan på 1800-

talet pratade om vikten av leken för barn. Han menade att lekarna skulle stimulera och ut-

veckla barns kroppsliga rörelser. Fröbel utvecklade en teori om leken som handlade om att 

pedagogerna skulle använda leken som ett pedagogiskt hjälpmedel. Han menade att leken 

skulle väcka glädje, kärlek och vara meningsfull för att bidra till barns utveckling och läran-

de. Fröbel ansåg att det var viktigt att rörelselekar skedde till sång för att barnen skulle få en 

uppfattning om sig själva och omvärlden.  

 

Jagtøien m. fl.(2000, ss. 146-147) skriver att alla delar av förskoleverksamheten kan bestå av 

lekar som kan leda till barns utveckling och förståelse. Detta är något som förskolan har som 

uppdrag. I läroplanen för förskolan står att: 

 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan.” (Skolverket, 2006, s. 6)  

 

Leken är något som alltid funnits och finns med i barns liv. Leken ger mycket för barn efter-

som den ger både glädje och lust samtidigt som barnen får möjlighet till upplevelser och 

erfarenheter (Jagtøien m. fl.2000, ss. 146-147).  

 

Sigmundsson och Vorland Pedersen (2000, ss. 60-61) skriver att närmiljön bidrar till att ut-

veckla barns motorik. De menar att lekplatsen är viktig eftersom den ger barn motoriska 

utmaningar. I läroplanen står det att den planerade utemiljön ska ge möjligheter till barns 
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fantasi, kreativitet och lek (Skolverket 2006, s. 7). Det står även att ”Miljön skall vara öp-

pen, innehållsrik och inbjudande.” (Skolverket 2006, s. 8). Johnson, Christie och Wardle 

(2005, s. 249) ger exempel på vad som ska finnas på en lekplats, det kan vara klätterställ-

ningar, gungor, sandlåda, rutschkana och tunnlar. De menar att det bör finnas redskap som 

bland annat cyklar, hopprep och bollar. Alla dessa exempel bidrar till att lekplatsen erbjuder 

aktiviteter som tränar alla barns motoriska färdigheter. 

 

Ericsson (2005, ss. 130-133) skriver även att pedagoger ska ta vara på barns spontana aktivi-

teter för att den motoriska utvecklingen ska påverka barn positivt. Hon menar att pedago-

gerna ska vara med i barns lek för att ge fler förutsättningar till rörelseupplevelser men även 

social utveckling. Detta är något som står i läroplanen för förskolan att: 

 
 Barnen skall få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.” (Skolverket 2006, s. 6).  

 

Ericsson (2005) tar upp att spontana aktiviteter kan vara promenader ute i naturen där bar-

nen ges tillfällen att öva grovmotoriska rörelser. Johnson m. fl. (2005, ss. 88-89) menar att 

den naturliga lekutrustningen, som exempelvis är att gå på stockar, rulla nerför kullar och 

kliva på ojämn yta, bör ingå i den motoriska inlärningen för barn.  

 

 

Grovmotorik 

 

Holle (1987) tar upp hur den grovmotoriska utvecklingen sker steg för steg. I korthet handlar 

det om att barnet börjar komma upp i sittande ställning för att sedan försöka krypa. Genom 

att krypa får kroppen träning i att vikten förflyttas från armar till ben och att kroppsvikten 

överförs från sida till sida. Författaren menar vidare att detta är förstadiet till att lära sig att 

gå som handlar om just förflytta kroppstyngden från ena benet till det andra. När gåendet 

blivit en rytmisk och naturlig rörelse börjar barnet att utforska andra grovmotoriska rörelser 

som att springa, hoppa och klättra.  

 

Det är viktigt att lära sig gå menar Jagtøien m. fl. (2000, ss. 210-212), barnet tränar upp ba-

lansen och benens böj- och sträckfunktioner. Springa är nästa steg där de fortsätter att träna 

upp funktionerna och vidareutvecklar förmågan till motorisk planering. Samma muskler 

använder barn när de hoppar vilket innebär att kunna böja benens leder rätt. Genom att klätt-

ra stärker barn sin muskulatur i ben, armar, mage och rygg (Jagtøien m. fl. 2000, ss. 210-

212).  

 

Jagtøien m. fl. (2000, ss. 91-92) skriver att balansförmågan är en grundläggande del i den 

grovmotoriska utvecklingen. Balansens utveckling har betydelse för kroppshållningen. En 

dålig balans leder till att det blir svårare att kunna gå, springa och hoppa. Enkla aktiviteter 

för barn att öva upp sitt balanssinne är att gå på ojämn mark, balansera på stockar eller 

stopp- och stanna- lekar. Författarna beskriver att balansen är kroppens förmåga att hålla 

kroppen i jämvikt, både när vi vilar och rör på oss. Balanssinnet sitter i innerörat, synsinnet, 

i trycksinnet under fotsulan och i muskel- och ledsinnet. De olika balanssinnena sänder sig-

naler till nervsystemet som i sin tur skickar impulser till musklerna vilket sedan korrigerar 

hållningen på kroppen. Balansförmågan under barns tidigare år visar sig tydligt när de går, 

stannar, ändrar hastighet och riktning. 

 

Ericsson (2003, ss. 137-139, 179-180) har gjort en undersökning om hur barns motoriska 

utveckling förbättras i fysiska aktiviteter. Hennes resultat visar att barns grovmotorik för-

bättras när de får motorisk träning och fysiska aktiviteter. Barnen får bättre koordination, 
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balansförmåga och koncentrationsförmåga. Ericsson skriver att motoriska aktiviteter bidrar 

till att barn lär känna sin egen kropp och kroppens möjligheter. Vilket har betydelse för hur 

barn ser sig själv, sin självbild och sitt självförtroende. Pedagoger ska ha god kunskap och 

erfarenheter när de arbetar för att stimulera barns motoriska utveckling. Pedagogerna bör 

kunna planera, organisera och leda aktiviteter utifrån barns nivåer. För att barn ska känna 

motivation till fysiska aktiviteter menar Ericsson att pedagoger ska skapa en positiv atmo-

sfär och rörelseglädje för barnen.  

 

I förskolan bör de motoriska grundrörelserna som exempelvis hoppa, åla och springa bli 

automatiserade för barn, menar Vesterlund (2003, s. 30). Hon skriver att barn behöver träna 

alla kroppens rörelser, med musik och lek kan detta göras på ett roligt sätt. Enligt Jagtøien 

m. fl. (2000, ss. 152-153) är kroppsliga rörelser något som stimuleras genom olika rörelsele-

kar i idrotten. Författarna menar att barn leker bättre ju mer deras rörelser är utvecklade. 

Rörelselekar skriver Ericsson (2005, s. 150) om att det tränar olika motoriska färdigheter 

som exempelvis en hinderbana där barn kan träna på att krypa, klättra och balansera. Erics-

son skriver vidare att för pedagoger är detta ett bra tillfälle att observera barns motorik. Ut-

ifrån observationerna visas vad varje barn klarar av och vad de behöver träna mer på.  

 

 

Finmotorik 

  

Handen och fingrarnas rörelser hör till finmotoriken. Holle (1987) beskriver hur barnet bör-

jar greppa föremål med det så kallade helhandsgreppet. Till en början greppar barnet före-

målet med lill-, ring, - och långfingret mot handflatan. Barnet börjar även använda tummen 

och pekfingret i helhandsgreppet. Författaren skriver att nästa steg i utvecklingen blir att 

greppa utan handflatan som stöd och bara använda fingertopparna. Härifrån kan barnet se-

dan utveckla pincettgreppet som innebär att greppa små föremål med endast tummen och 

pekfingret. För att träna på pincettgreppet menar Holle att barn kan lägga små föremål som 

exempelvis pärlor i en liten burk. Författaren tar upp några bra övningsexempel på övningar 

för handmotoriken. Det kan vara att leka ta-ge lekar med barn, föremålen bör vara sådana att 

de stimulerar att tummen blir en naturlig del i barns grepp. Jagtøien m. fl. (2000, s. 97) me-

nar att handgreppets utveckling är en förutsättning för att barn ska få precisa finmotoriska 

rörelser för att kunna hantera bestick, skriva med penna, kasta och fånga en boll.  

 

 

Musikens betydelse för motorisk utveckling 

 

Hammershøj (2007, ss. 44-47) beskriver att barn älskar att röra sig till musik och de blir 

bättre på att behärska sina rörelser till musiken. I en musiksamling har barn ofta svårt för att 

sitta still och därför bör någon form av motorisk aktivitet ingå när man sjunger med barn. 

Även som pedagog är det viktigt att utföra kroppsrörelser. Hammershøj skriver att pedago-

ger kan använda rytmlekar och instrumentlekar för att barn ska tränas motoriskt. Rörelser till 

musik är bra, dels för att låta deras musikuppfattning få förmedlas med kroppen och dels för 

att i den lustfyllda musikstunden utveckla barns motorik. Rörelser gör att sånger blir mer 

levande och ger stöd för språkinlärningen. Författaren betonar vikten av att pedagoger ska 

sjunga med ett tydligt uttal. Genom att ha rörelsesånger får barn bland annat stimulans i mo-

torik, rytm och språk.  

 

Beckman och Nilsson (2008) skriver att musiken är en källa till glädje, vilket är viktigt för 

det lustfyllda lärandet. Författarna skriver även om att barn blir glada och börjar dansa och 

röra sig av musik, vilket leder till att de automatiskt övar upp sin motoriska färdighet. Eriks-
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son och Johnsson (2003, ss. 16-17) har gjort en observationsstudie för att se hur musiken 

påverkade barns utveckling av grovmotoriken. Författarna kunde se att utan musiken rörde 

sig barnen mindre och de stannade även upp i sina rörelser. Med musiken utförde barnen 

rörelser hela tiden och de tog även eget initiativ till rörelser. 

 

Uddholm (1993, ss. 8-21) skriver om hur musiken alltid har utgjort en stor del i människans 

liv på olika sätt. Författaren menar att musiken borde ta en större plats även i skolan. Musi-

ken finns i många olika genrer och den kan på så vis användas till mycket. Uddholm (1993, 

ss. 52, 55) fortsätter vidare om att pedagogerna inte behöver särskild kunskap om musik för 

att arbeta med det. Det handlar inte om att musiken är målet utan vad man kan åstadkomma 

genom musiken, att kunna se möjligheterna. Författaren menar bland annat att motorik, ko-

ordination och kroppsmedvetenhet utvecklas när vi rör oss till musik.  

 

Rytmiken är något som hör ihop med musik och den motoriska utvecklingen. Jagtøien m. fl. 

(2000, s. 93) skriver att rytm och rytmkänslan bland annat visar sig när vi går, hoppar och 

dansar. Rytm beskriver de som en upprepande rörelse som skiftar mellan musklernas spän-

ning och avspänning. Upprepningar av rytmiska rörelser hjälper barn att utveckla sin förmå-

ga att styra sina muskler. Författarna menar att det leder till att barn får det lättare att utveck-

la sina motoriska färdigheter.   
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Teoretisk utgångspunkt 
 

Här redogörs för vår teoretiska utgångspunkt, vilken Lev S. Vygotskij har utvecklat. Vy-

gotskijs teori kring barns utveckling beskrivs utifrån hans sociokulturella perspektiv. 

 

 

Vygotskij 

 

Säljö (2008, ss. 116-118) skriver om Vygotskij som utgår från ett sociokulturellt perspektiv 

där människor lär och fungerar bäst i samspel med varandra. I detta perspektiv är det kultu-

ren och språket som är mest betydelsefullt för allt lärande och utveckling hos människan. 

Det är kulturen som formar människan genom att vi använder språket som kommunika-

tionsmedel och för att förmedla kunskap. Det handlar även om att människan använder olika 

kulturella artefakter för att tänka och kommunicera med varandra som exempelvis alfabet 

och siffersystem. Säljö skriver vidare att Vygotskij även såg lärande och utveckling som 

något biologiskt. Det biologiska menade han är den utveckling som skiljer sig minst mellan 

människor oberoende på vilken kultur människan lever i. Den utvecklingen är förmågan att 

kontrollera sin kropp exempelvis koordinationsförmågan, att lära sig gå och springa.  

 

Vygotskij (1978, ss. 84-91) utvecklade begreppet proximal utvecklingszon (zone of proximal 

development)utifrån det sociokulturella perspektivet och hans tankar om att människan hela 

tiden är i utveckling. Den proximala utvecklingszonen handlar om skillnaden mellan den 

kompetensen en människa redan har och en framtida kompetens, det den kan lära sig i sam-

spel med kunnigare människor. Denna nya kompetens är det som människan utgår ifrån i 

nästa utvecklingszon som leder till fler framtida kompetenser. Detta leder till att människan 

ständigt lär och utvecklas. Vygotskij (1978, s. 102) skriver om att i leken däremot befinner 

barnet sig en kunskapsnivå högre än vad det gör i vardagliga situationer utan att någon kun-

nigare människa finns där och utmanar. Nelson och Svensson (2005, s. 76) skriver om Vy-

gotskij som menar att för barn är leken den viktigaste källan till utveckling. Leken bidrar till 

utveckling av barns funktioner och förmågor som exempelvis motoriska färdigheter.  

 

Pedagogernas roll i barns utveckling är viktig, menar Vygotskij (1978, ss. 84-91). Han skri-

ver att pedagogerna ska vara en vägledare som visar och berättar hur något kan utföras. Här 

är det pedagogen som utgör rollen som den mer kunnigare i utvecklingszonen. Det är genom 

samspelet mellan pedagog och barn som lärande sker utifrån det sociokulturella perspekti-

vet.  

 

Dale (1998, ss. 54-55) skriver om Vygotskijs tankar om musik. Vygotskij anser att musiken 

väcker starka känslor och reaktioner hos människan. Dessa känslor och reaktioner kan egga, 

irritera eller frigöra energi som kan leda till bland annat kroppslig rörelse och handling. Det 

kan även leda till något psykologiskt, som en psykodynamisk önskan om att åstadkomma 

något utöver det vanliga.  
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Metod 
 

I detta kapitel tas upp vilken metod som har använts i undersökningen för att få svar på frå-

geställningarna. Vi beskriver vilka som ingår i urvalsgruppen och hur vi har förhållit oss till 

de etiska reglerna samt om undersökningens tillförlitlighet och giltighet.  

 

 

Metodval 

 

Detta är en kvalitativ studie med gruppintervju som redskap. Stukát (2005, s. 32) skriver att 

det kvalitativa synsättets huvuduppgift är att förstå och tolka det resultat som kommer fram i 

intervjuerna. Thurén (2007, ss. 94-95) skriver att kvalitativ metod hör till hermeneutiken och 

bidrar till en djupare förståelse för ett fenomen. Författaren menar att den inte går på samma 

sätt som den kvantitativa metoden att kontrollera med exempelvis siffror, logiska förklaring-

ar eller mätbara ord. Thurén skriver vidare att hermeneutiken utgår från en viktig kunskaps-

källa som är inkännandet eller empatin. Det handlar om att ha en förståelse för andra männi-

skor och deras villkor. Författaren menar att människor tolkar kunskapen på olika sätt och 

får olika sanningar, det går inte alltid att avgöra vem som har rätt eller vem som har fel. Ef-

tersom syftet är att undersöka hur pedagoger beskriver att de arbetar för att stimulera barns 

motoriska utveckling i förskolan, passar den kvalitativa metoden oss. Detta för att kunna få 

en djupare kunskap om olika sätt att arbeta med den motoriska utvecklingen, istället för att 

mäta i vilken utsträckning pedagogerna arbetar med det.  

 

 

Intervju 

 

Gruppintervju valdes för att pedagogerna skulle med hjälp av varandra komma in djupare i 

ämnet. Wibeck (2000, ss. 29, 49-52) skriver att om alla känner varandra i gruppen tar de för 

sig av samtalet och det flyter på bättre eftersom ingen energi går åt till att hålla ihop grup-

pen. För att alla ska hinna komma till tals och få uttrycka sina åsikter bör gruppstorleken 

vara fyra till sex personer. Hon menar vidare att gruppen inte får vara för stor, eftersom 

ögonkontakt är viktigt i ett samtal.  

 

Gruppintervjuer med formen fokusintervju är något som vi använde. Trost (1993, s. 24) be-

skriver fokusintervjuer som att respondenterna för ett samtal tillsammans. Intervjuaren är 

med i samtalet genom att vara ögon, öron och att hålla samtalet till det speciella ämnet. En-

ligt Wibeck (2000, s. 23) definieras fokusgrupper som en metod för att samla in datamaterial 

genom gruppinteraktion där ett ämne diskuteras som i förväg är bestämt av forskaren. Stukát 

(2005, ss. 37-39) skriver att det finns två olika sätt att ha fokusgruppintervjuer på, strukture-

rad eller ostrukturerad. I den strukturerade intervjun använder intervjuaren förutbestämda 

frågor som har en viss ordningsföljd. I den ostrukturerade intervjun har intervjuaren ett för-

utbestämt ämne som ska diskuteras och kommer in med följdfrågor. Dessa följdfrågor menar 

författaren kan ställas utifrån en checklista bestående av olika delar av ämnesområdet. Följd-

frågorna bidrar till fördjupade och utvecklade svar. Utifrån studiens syfte användes den 

ostrukturerade intervjun. Vi ställde några öppna frågor om hur pedagogerna beskriver sitt 

arbete med barns motoriska utveckling. De öppna frågorna fick pedagogerna diskutera, 

följdfrågorna ställdes för att täcka alla delar av området (se bilaga 1). 

 

Morgan (1998 se Wibeck 2000, ss. 48-49) menar att studien minst bör ha tre grupper som 

intervjuats. Eftersom allt material ska transkriberas är det tid och resurser som avgör antal 
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intervjuer. Syftet som ska undersökas och hur deltagarna har liknande uppfattningar inom 

ämnet är även avgörande för hur många grupper som bör intervjuas. Han menar att när upp-

fattningarna är likvärdiga kommer inte mycket ny information fram och ämnet blir uttömt 

och färre grupper krävs. 

 

 

Urval 

 

Det gjordes tre gruppintervjuer med två pedagoger i respektive intervju. Totalt intervjuades 

sex pedagoger, som alla är utbildade förskollärare, i tre olika förskolor. Förskolorna ligger 

inom samma region. Förskolan som verksamhet valdes eftersom det är vår kommande ar-

betsplats. De specifika förskolorna till vår studie valdes genom tidigare kontakt, vi efterfrå-

gade två pedagoger på respektive förskola som hade intresse av att delta. Samtliga pedago-

ger är kvinnor och arbetar i olika åldersindelningar i förskolorna.  

 

 

Genomförande 

 

Första kontakten med de utvalda förskolorna togs via telefon. På två förskolor pratade vi 

med respektive rektor och på en förskola direkt med en förskollärare. De informerades om 

vilka vi är, syftet med undersökningen och tillfrågades om två pedagoger från deras förskola 

var intresserade av att delta i vår studie. Efter telefonkontakten skickades ett missivbrev till 

förskolorna där alla pedagogerna fick ta del av informationen (se bilaga 2). Efter ett par da-

gar ringde en pedagog från varje förskola upp oss och berättade att hon och en kollega ville 

ställa upp på en intervju. Samtidigt bokades även tid och plats. Vid bokad tidpunkt åkte vi 

till förskolorna där intervjuerna utfördes i avskilda rum som pedagogerna valt. En intervju 

utfördes i personalrummet, en i ett målarrum och en på ett kontor. Trost (1993, ss. 44-45) tar 

upp att vid val av plats för intervjun är det viktigt att tänka på vikten av trygghet för respon-

denterna och samtidigt minska risken för att bli avbrutna. Han menar att miljön påverkar 

trovärdigheten på det insamlade materialet. Därav lät vi respondenterna välja plats och tid. 

 

Intervjufrågorna förbereddes i förväg. Vi utgick från några öppna frågor och även några 

möjliga följdfrågor. Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter. Vid två intervjuer gavs tillåtelse 

att spela in samtalet, under de intervjuerna var vi varsin gång huvudansvarig. Den huvudan-

svariga höll i samtalet genom att ställa frågorna till respondenterna. Den andra hade rollen 

som observatör och såg till att båda respondenterna kom till tals. I den tredje intervjun av-

böjde respondenterna till att spelas in. I stället förde en av oss anteckningar som bestod av 

stödord och några hela meningar medan den andra hade huvudansvaret att hålla i samtalet. 

 

 

Etiska regler 

 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är Veten-

skapsrådets fyra krav för en forskare att rätta sig efter (Vetenskapsrådet 2002). Det första 

kravet är att informera om syftet med undersökningen som ska genomföras till de deltagan-

de, det kallas informationskrav. Det andra är samtyckeskravet som innebär att respondenter-

na ger sitt samtycke om de vill delta i undersökningen samt att under intervjun har de rätt att 

avbryta när de vill. Tredje kravet handlar om konfidentialiteten som är till för att skydda 

respondentens identitet, att det är ett frivilligt deltagande och att uppgifterna används till sitt 
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syfte samt att obehöriga inte kommer åt dem. Det fjärde kravet är nyttjandekravet där all 

information och uppgifter enbart får användas i forskningssyfte. Vi förhöll oss till de etiska 

kraven genom att innan intervjuerna informera respondenterna om syftet med undersökning-

en. Vi talade om att de deltar frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Re-

spondenterna tillfrågades om intervjun fick spelas in, i en intervju avböjde de till detta vilket 

togs hänsyn till. Respondenterna informerades även om att det insamlade materialet endast 

ska användas i denna undersökning. Det ska även behandlas så att respondenternas identitet 

skyddas. Genom ett missivbrev som skickades fick respondenterna ta del utav dessa krav 

och hur vi förhåller oss till dem (se bilaga 2). 

 

 

Validitet och reliabilitet  

 

Validitet handlar om en undersöknings giltighet och reliabilitet handlar om att den ska vara 

tillförlitlig. Att en undersökning är giltig betyder att det som undersöks är det man avser att 

undersöka (Stukát 2005, ss. 125-128). Kihlström (2007a, s. 231) tar upp att för att nå så hög 

validitet i en kvalitativ undersökning som möjligt finns det flera saker en forskare bör tänka 

på. Hon skriver om att det redskap som används, i vårt fall intervju, ska vara utprövade in-

nan undersökningen. Giltigheten ökar om någon tittar på intervjufrågorna innan och ger för-

slag på förbättringar. För att stärka giltigheten har vår handledare läst intervjufrågorna innan 

undersökningen utfördes. Detta gjordes för att frågorna skulle besvara vårt syfte och inget 

annat. Några huvudfrågor formulerades om och fler följdfrågor som vad, hur, varför, när och 

var lades till. Kihlström skriver vidare att kommunicerbarhet är något som anses mäta gil-

tigheten, det innebär att de som ska läsa undersökningen förstår vad som skrivits i arbetet. 

Vi har varit noga med kommunicerbarheten för att stärka giltigheten. Det har gjorts genom 

att försöka undvika misstolkningar och att tänka på hur, vad och varför när vi skrivit arbetet. 

 

Kihlström (2007a, ss. 231-232) tar även upp betydelsen av att den kvalitativa undersökning-

en är tillförlitlig. Med det menas att man ska kunna tro på resultatet och att det som under-

söks är korrekt gjort. För att öka reliabiliteten är det en fördel att vara två vid intervjuerna, 

man upptäcker och uppfattar olika delar av intervjun (Stukát 2005, s. 41). För att stärka till-

förlitligheten i undersökningen var båda med under intervjuerna där en av oss hade huvud-

ansvaret för intervjun, den andra hade rollen som observatör som kunde se till att alla kom 

till tals även att samtalet höll sig till ämnet.  

 

Vi spelade in två intervjuer på band och det ger en större tillförlitlighet eftersom allt som 

sades kom med, detta skriver även Kihlström (2007a, ss. 231-232). Under en intervju skrevs 

enbart anteckningar. Lantz (1993, s. 78) menar att när anteckningar skrivs kan det under 

samtalet missas mycket jämfört med bandinspelning. Det kan vara svårt att hinna med att 

ställa frågor, lyssna och skriva samtidigt. Eftersom vi var två under intervjun så kunde den 

ena av oss fokusera på att ställa frågor medan den andra fokuserade på att skriva. Med detta 

anser vi att tillförlitligheten stärks jämfört med att intervjua själv och föra anteckningar.  

 

Kihlström (2007b, s. 49) menar att svarens tillförlitlighet förstärks om respondenten berättar 

om något som grundar sig på egen erfarenhet. Vilket pedagogerna fick göra genom att prata 

om det de praktiskt arbetar med. I resultatet stärker vi trovärdigheten på det sätt som Kihl-

ström (2007b, s. 54) beskriver. Hon menar att trovärdigheten i resultatet stärks om citat från 

intervjuerna finns med efter den egna beskrivningen.  
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Bearbetning/Analys 

 

Vi har utgått från Kvales (1997, ss. 170-175) steg för kvalitativ analys. Han menar att först 

ska datans huvudsakliga innebörder tas fram. Därefter kategoriseras datamaterialet för att 

senare sätta samman de små delarna till en sammanhängande text.  När våra intervjuer var 

klara transkriberades de och anteckningarna renskrevs. Datamaterialet lästes först enskilt för 

att sedan jämföra vad vi hittat för olika ämnen, likheter och skillnader. Utifrån detta syntes 

att vi hade samma teman som sedan sattes ihop till olika ämnen. För att enklast dela in det i 

teman så markerades texterna i olika färger. De teman som hittades var grov- finmotorik, 

musik och hur pedagogerna arbetar med läroplanen. De olika temana analyserades och be-

skrivs under olika rubriker i resultatdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 15 

Resultat 
 

Här presenteras resultatet av intervjuerna. Resultatet är indelat efter de teman som framträd-

de i pedagogernas beskrivning av sitt arbete med att stimulera barns motoriska utveckling. 

De fyra temana var grovmotorik, finmotorik, musik och läroplanen för förskolan.  

 

De sex pedagoger som intervjuats kommer att benämnas som 1, 2, 3, 4, 5 och 6. För att be-

lysa pedagogernas resonemang har citat använts. Citaten från intervjun med endast anteck-

ningar är i stort sett korrekta eftersom vi inte kunnat lyssna igenom intervjun flera gånger 

som vid de inspelade. I flera av citaten finns (…) som betyder att citatet är förkortat, detta 

för att lyfta fram det väsentligaste utan att innehållet ändras.  

 

 

Grovmotorik 

 

Gemensamt för de intervjuade pedagogerna när de pratar om barns motoriska utveckling är 

det genom leken som barns lärande sker. De menar att motoriken tränas både i den styrda 

och i den fria leken. I den styrda leken så nämndes exempelvis gymnastik som en motoriskt 

utmanande aktivitet. Pedagogerna ser vad barnen kan för att anpassa nivån till den motoriska 

aktiviteten för alla barn. De menar att alla barn ska vara med i alla aktiviteter för att ingen 

ska känna sig utanför. 

 
Vet jag att i min grupp, där jag har åtta barn en gång i veckan, då vet jag att två utav dom 

har lite svårt med grovmotoriken och då får jag tänka på dom två, kanske lägga nivån på 

deras nivå. (Pedagog 2).  

 

Det finns ju barn som behöver träna vissa grejer som man inte får ta undan dom utan då 

får man göra sånt som passar dom också. Alla får göra samma så ingen känner sig utan-

för. (Pedagog 4).  

 

Fyra pedagoger berättar att de regelbundet har gymnastik med barnen, där de får leka olika 

rörelseövningar som tränar barnens grovmotoriska utveckling. Hinderbanor är något de bru-

kar göra, detta för att de får in många olika moment. Exempel på moment pedagogerna tog 

upp var att krypa i tunnel, rulla på mattor, kliva i rockringar, kullerbyttor, gå balansgång, 

hoppa på ett ben och hoppa upp och ner på en bänk. 

 
Vi har rörelse eller gymnastik, det är lite olika vad vi kallar det för. En gång i veckan pla-

nerad när vi går ner i våran källare och vi har mjuka matter, vi har bollar, vi har mycket 

material (…) där vi verkligen har styrda aktiviteter med grovmotorik. (Pedagog 1) 

 
Hinderbanor i gympasalen, rulla på mattor, krypa i en tunnel (…) Barnen får röra på hela 

sig och det är bra motoriskt. (Pedagog 6) 

 

Det är kul att göra hinderbanor med barnen tillexempel ställa en bänk där man kan hoppa 

upp och ner (…) (Pedagog 1) 

 

Samtliga pedagoger pratade om hur viktig skogen är för motoriken. De beskriver att barnen 

har mest fri lek i skogen där de får röra på sig, kliva över stenar, stockar, stubbar, gå på 

ojämn mark och gå på mossa som är mjuk.  

 
Att gå till skogen kan ju ses som att bara gå till skogen, men det finns ju så mycket moto-

rik där i skogen. (Pedagog 2) 
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I skogen har man det ju gratis (…) i skog och mark är det ju dom som får kliva och lyfta 

bena. Kliva över stubbar och stenar. (pedagog 3) 

 

De flesta pedagoger poängterade också att skogen är rolig och spännande för barnen samti-

digt som de tränas mycket motoriskt. 
 

I skogen är det fantasi med och det finns inga gränser. (Pedagog 4) 

 

Tre pedagoger pratade om att för de minsta barnen kan det räcka att bara ta sig in i skogen. 

För dem barnen är det ett helt projekt att bara hålla balansen när de går bland löv, grenar, i 

mossa och på stockar. Pedagog 2 menar att ”… då får det vara målet för dom”. 

 
När vi går med våra små, det är ju bara att gå in bland löven och grenarena och hålla ba-

lansen där inne. (Pedagog 4) 

 

Förskolornas utegårdar var något som pedagogerna tog upp som en plats för grovmotorisk 

träning. Alla berättade att de har en utmanande miljö med gräskullar, gungor, rutschkana, 

klätterställningar, cyklar och gräver i sandlådan. Här kan barnen utveckla sin motorik, 

främst under den fria leken. 

 
Vi har en bra gård (…) vi har klätterställningar, cyklar, gungor. (Pedagog 5) 

 

Vi har pratat mycket om och gjort mycket på gården om utemiljön och grovmotoriken. 

(Pedagog 3) 

 

Vi har en härlig gård som utmanar barnen till motorisk träning. (Pedagog 2) 

 

Pedagogerna berättade om vardagliga situationer där barnen tränar grovmotoriken. Exem-

pelvis nämns att barnen ska lära sig gå i trappor på rätt sätt. De ska lära sig att kunna gå upp 

och ner samt att sätta en fot på varje trappsteg. För att underlätta för barnen har pedagogerna 

klippt ut fötter och satt fast ett fotavtryck på varje trappsteg.  

 
Jätteutmaning att ta sig upp och ner i trappor. Vi har gett förutsättningar till att man ska 

lära sig gå på rätt sätt, vi har fotavtryck på trappstegen. (Pedagog 2) 

 

Två pedagoger pratade även om situationer som när barnen klättrar upp på tripptrappstolar 

och klättrar upp till skötbordet. Samtidigt som barnen tränas motoriskt handlar det även om 

att spara på pedagogernas egna ryggar. De passar också på att utmana barnen när de ska 

tvätta händerna. 

 
Det här med att klättar upp på tripptrappstolarna och klättra upp till skötbordet det är ju 

utmaningar, det ju inte bara att spara era ryggar utan faktiskt att utmana för barnas skull. 

(Pedagog 4) 

 
När man skickar iväg dom och tvättar händerna då kan man säga att du kan gå på tå eller 

krypa. (Pedagog 3) 

 

 

Finmotorik 

 

I intervjuerna berättade pedagogerna även hur de arbetade för att stimulera barnens finmoto-

riska utveckling. Alla pedagoger berättade om den fria leken inomhus, de erbjuder barnen 

olika material och aktiviteter som lego, pärlor, pussel, måla, klippa och klistra. Pedagogerna 

menar att detta utvecklar barnens handgrepp vilket är viktigt för att kunna hålla i en penna 

och lära sig att skriva. 
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(…) för kan de inte greppa en penna kan de inte lära sig att skriva (…) det ena ger ju det 

andra (Pedagog 5). 

 
En jättenaturlig finmotorik är att måla och rita, bara att hålla i en penna eller krita eller 

pensel är jätte jätte bra. Sen finns det ju annat, pärlor. (Pedagog 2) 

 

När det gäller finmotoriska biten har vi ett smörgåsbord där det finns möjlighet att trä pär-

lor och att sy med nål och att bara rita. (Pedagog 3) 

 

Klipper och klistrar, speciellt med fingrarna, ritar mycket och blåser på papper skriver 

mycket bokstäver som hjälper till att lära sig pennfattningar. (Pedagog 6) 

 

Några pedagoger beskrev att de i vardagliga situationer arbetar på ett medvetet sätt som ut-

manar barnen i deras finmotoriska utveckling. Det handlar om att ”Man har ett medvetet 

perspektiv att det här tränar finmotoriken” (Pedagog 1). Pedagogerna menar att det är viktigt 

att få in finmotorisk träningen på ett naturligt sätt. 

 
Ju mera man får in i vardan på ett naturligt sätt och ju mer medvetna vi är. (Pedagog 3) 

 

Pedagogerna berättade att det är viktigt att ta vara på den finmotoriska träningen som finns i 

förskolans vardag. Ett exempel som beskrevs var klädsituationer. Där uppmuntras barnen att 

klä på och av sig själva. Barnen behöver olika utmaningar, för någon handlar det om att trä i 

armen i jackan och för någon annan att kunna knäppa knappar på kläderna. Pedagogerna 

pratade om vikten av att se varje individ och ge dem individuella utmaningar.  

 
Det är väl att utmana vissa barn som säger att det är omöjligt att knäppa knappar och tror 

att det inte går, då hejar man inte på dom varje dag med just knapparna sjuttioelva gånger 

utan hejar på att ta på sig jackan. De är ju också handlar om att utmana varje barn, vart 

finns det här barnet, hur mycket kan jag utmana barnet, hur stor hatt kan jag sätta på bar-

net för att känna sig duktig. (Pedagog 1) 

 

Man måste gå på individen och uppmuntra dom för att blomma upp. (Pedagog 4) 

 

Ett annat exempel på en vardaglig situation som några av pedagogerna pratade om var vid 

maten. De berättade att vid matsituationen tränas barnens finmotorik och handgrepp genom 

att lära sig hantera besticken. För de minsta barnen handlar det om när de plockar upp maten 

med fingrarna och sedan genom att lära sig äta med bestick. Två pedagoger visade pincett-

greppet och helhandsgreppet med sina händer. För de äldre barnen handlar det även om att 

kunna dela maten själva.  

 
Vi börjar maten med att ge dom grönsaker som ärtor, det är lite majs också, så plockar 

dom ju med fingrarna (...) den finmotoriska delen får vi ju in med dom små besticken. 

(Pedagog 4) 

 

Heja på när dom äter, dela potatisen så tar jag baconen för det är ju så segt (…) man har 

hela tiden med sig att väldigt mycket tränat motoriken i förskolan. (Pedagog 1) 

 

 

Musik som hjälpmedel 

 

På den ena förskolan använder pedagogerna sig inte av musik som ett hjälpmedel för moto-

risk träning i barns utveckling. Pedagogerna berättar att de visserligen använder rörelsesång-

er i sina samlingar men att deras fokus är att barnen ska ha kul. Pedagogerna menar att annat 

lekmaterial tränar finmotoriken bättre än rörelsesånger.   
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Rytmik och musik ser jag mer som glädjekälla. (Pedagog 4) 

 

Istället för dom här massa sånger som tränar finmotoriken för våra åldrar så tror jag det 

blir bättre att ha lekmaterial som tränar finmotoriken. Sitta och leka med lego en hel för-

middag ger ju mer än några fingerlekar för våra barn. (Pedagog 3) 

 

Pedagogerna på de andra förskolorna säger att de använder musik som ett medvetet hjälp-

medel i barnens motoriska träning.  

 
Vi använder otroligt mycket musik, på ett medvetet sätt (…) man kan ha musik för att nå 

motorisk utveckling, du kan ha musik för att nå social utveckling. Men jag tror också att 

musik är viktig i sig att man bara får lyssna på musik, hur låter den här musiken, hur kän-

ner man sig när man lyssnar på det här klassiska stycket. (Pedagog 2) 

 

Pedagogerna pratade om att spela cd-skivor, att sjunga och spela instrument. Pedagogerna 

berättade att de använder olika cd-skivor när de har gymnastik. Musik med högt tempo säger 

pedagogerna att de sätter på för att få igång barnen när de har gymnastik. Musiken påverkar 

barnen positivt eftersom de blir glada och rör på hela kroppen. 

 
Musiken påverkar barnen mycket, dom rör på hela sig till musik, dom springer runt väl-

digt mycket. (Pedagog 5) 
 

Musik är en stor del av samlingarna berättar pedagogerna. De använder rörelsesånger som 

tränar både grov - och finmotoriska rörelser hos barnen.  Exempelvis nämns olika sånger 

med grovmotoriska rörelser där sträcka sig, kräla, krypa, gå och springa ingår.  

 
Musik på samlingar har vi där barnen klappar olika rörelser. (Pedagog 6) 

 

Vi har morgonsamling varje morgon och där använder vi ju skiver med mycket rörelse-

sånger, jag sträcker upp, jag sträcker mig ner (…) många andra roliga rörelsesånger an-

vänder vi så det blir stora yviga rörelser. (Pedagog 1) 

 

Pedagogerna gav även exempel på hur musiken kan gynna finmotoriken. Pedagogerna berät-

tade om olika rörelsesånger som exempelvis I ett hus i skogens slut och Imse vimse spindel. 

Pedagogerna nämnde även att barnen tränar finmotoriken när de målar till musik.   

 
Vi har jättemånga rörelsesånger, Imse vimse spindel, den vanliga sångskatten. (Pedagog 

1) 

 

Fyra pedagoger berättade att barnen gärna vill dansa till musik. Pedagogerna talade om att 

de tillsammans med barnen ibland anordnar disco. Barnen väljer då själva musiken eller tar 

med egna skivor som de vill dansa till. Några pedagoger pratade även om att det blir motorik 

utav musik eftersom man spontant vill dansa när man hör musik. 

 
Det är så härligt för det är ofta som barnen har med sig egna skiver och så ska det sjungas 

och dansas till dom (…) de ska ofta ha disco. Vi får hänga för gardiner för fönstrena och 

tända discolampan och poppa popcorn och det är jätte roligt. (Pedagog 2) 

 

Vi använder olika sorter när vi dansar, vi använder klassisk musik och discomusik (…) 

kroppen får styra efter musiken. (Pedagog 6) 

 

Rytmik är något alla pedagoger pratade om som en motorisk träning för barn. På rytmiksam-

lingarna klappar de rörelser på kroppen och använder olika slags rytminstrument som trum-

mor, maracasägg och rytmpinnar. En pedagog talade om att både helhand – och pincettgrep-

pet tränas med hjälp av instrumenten.  
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Vi använder rytmik på samlingar, vi klappar rörelser på hela kroppen. (Pedagog 5) 

 

(…) Hos mig kan det va rytmik när vi använder såna där små ägg, maracasägg. (Pedagog 

4) 

 

 

Läroplanen för förskolan 

 

När pedagogerna pratade om hur de arbetar med barns motoriska utveckling tog de alla upp 

att de arbetar efter läroplanen för förskolan. Deras verksamhet bygger på läroplanen som 

pedagogerna menar är en stor anledning till varför de arbetar med barns motoriska träning. 

De berättade att de dokumenterar, planerar och använder portfolio vilket gör läroplanen till 

ett levande dokument. Vid planeringar av aktiviteter sade pedagogerna att de är medvetna 

om att flera av målen alltid kommer med. 

 
Vi använder läroplanen mycket och vi kan den bra. (Pedagog 1) 

 

Den ska va ett levande dokument (…) målen står inte själva i läroplanen utan de hör ihop. 

Därför att alla svar går ihop, för all vår verksamhet går ihop att man inte bara har språk-

träning för du har lika mycket mattematik träning eller motorisk träning i den. (Pedagog 

2) 

 

Vi följer läroplanen, den är levande för oss (...) Den kommer ju in när man planerar sina 

projekt, man får in mycket bitar i den. (Pedagog 3) 

 

Tack vare att vi har portfolio som vi jobbar med får man alltid tänka efter och reflektera 

över ur pedagogiska aspekter. (Pedagog 4) 

 

Läroplanen tycker jag alltid ska finnas med i utvecklingssamtal. (Pedagog 5) 
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Diskussion 
 

I detta kapitel redogörs resultatet utifrån bakgrundslitteraturen, den teoretiska utgångspunk-

ten och våra egna synpunkter. Redovisningen görs utifrån vårt syfte att undersöka hur peda-

goger beskriver att de arbetar för att stimulera barns motoriska utveckling i förskolan. Vi var 

även intresserade om och hur pedagogerna använder musik som ett hjälpmedel till barns 

motoriska utveckling.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Grovmotorik 

 

Några av pedagogerna berättade att de tränar barnens grovmotoriska utveckling genom att 

ha gymnastik där de använder rörelseövningar. Övningarna kan bestå av hinderbanor där 

barnen tränar de grovmotoriska grundrörelserna. Pedagogerna beskriver att hinderbanor är 

bra eftersom de får in många olika rörelsemoment i den aktiviteten. De kan vara moment 

som att krypa, rulla, kliva, balansera och hoppa. Vesterlund (2003, s. 30) menar att grundrö-

relserna bör bli automatiserade redan i förskolan genom rörelseövningar. Hon ger exempel 

på grundrörelse som hoppa, åla och springa. Enligt Jagtøien m. fl. (2000, ss. 152-153) är 

idrotten ett bra tillfälle för att stimulera barns kroppsliga rörelser. Vi anser att hinderbanor 

ger barn en bra grovmotorisk träning eftersom hinderbanor kan innehålla alla grundrörelser. 

Hinderbanan kan både vara styrd och fri genom att pedagogerna och barnen tillsammans kan 

skapa hinderbanans stationer. Genom att barnen blir delaktiga blir det en lek som vi tror 

skapar mer lust och glädje när barnen sen genomför hinderbanorna. Några av pedagogerna 

berättade att de använder musik på gymnastiken. Musik med högt tempo menar pedagogerna 

får igång barnen på ett positivt sätt. Barnen blir glada av musiken och rör på hela kroppen. 

Eriksson och Johnsson (2003, ss. 16-17) kunde i sin studie se att med musik rörde sig barnen 

mer och tog egna initiativ till rörelser än utan musik.  

 

I läroplanen står det att utemiljön ska ge möjlighet till lek, kreativitet och fantasi både i pla-

nerad utemiljö och i naturmiljö (Skolverket 2006, s. 7). Pedagogerna i vår studie berättar att 

de arbetar med utemiljön både i skogen och på förskolornas utegårdar. Att vara i skogen var 

något pedagogerna pratade om som viktigt för barns grovmotoriska utveckling. I skogen har 

barnen roligt och det är spännande samtidigt som de tränas motoriskt. Barnen klättrar på 

stenar, stubbar, kliver över grenar och får gå på ojämn mark. Ericsson (2005, ss. 132-133) 

skriver om hur mycket naturen har att erbjuda för att stimulera den grovmotoriska träningen. 

Hon skriver att pedagogerna här kan uppmuntra barnen till att exempelvis balansera på 

stockar. Jagtøien m. fl. (2000, ss. 91-92) skriver om balansens vikt i barns grovmotoriska 

utveckling. Barns balanssinne har betydelse för kroppshållningen som kan övas upp genom 

att gå på ojämn mark. Vår erfarenhet är att barnen tycker det är roligt att vara i skogen, de 

tycker det är spännande vilket gör att de utmanar sig själva, de springer runt, hoppar över 

stenar och stockar. I skogen är allt gratis och det var även något som pedagogerna tog upp, 

vi håller med om att det bara är fantasin som sätter gränser.  

 

Utegården på de tre förskolorna beskrevs som grovmotoriskt utmanande av pedagogerna. De 

berättade att de arbetat för att utveckla sin utemiljö för att den ska stimulera motoriken i 

barnens fria lek. Pedagogerna berättade att de har gjort om utegården för att barnen skulle få 

bättre möjlighet till att springa, klättra, gräva och cykla, tack vare utegårdens klätterställ-

ningar, rutschkanor, sandlådor och cyklar. Detta poängterar även Holle (1987) som menar 
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att lekplatsen ska ha redskap och möjligheter som tränar barns grovmotoriska färdigheter. 

Utifrån detta anser vi att utegårdarna på förskolorna i vår studie är utformade på ett bra sätt 

efter vad pedagogerna berättade. Vi har varit på förskolor där utemiljön inte varit lika utma-

nande för barnen som på förskolorna i studien. Enligt oss är utemiljön en viktig del i barns 

motoriska utveckling, för där ges mer frihet till att röra på sig än inomhus.  

 

Grovmotoriken tränas hela tiden i barns vardag berättade pedagogerna. Ett par pedagoger 

pratade om vanliga situationer som att gå i trappor och hur de har fotavtryck på trappstegen 

för att lära barnen att ta en fot på varje trappsteg. Det var även pedagoger som berättade att 

barnen lär sig motoriskt genom att klättra upp och ner på tripp trapp stolar och skötbordet. 

Ett exempel, utifrån Vygotskijs (1978, ss. 84-91) utvecklingszon, är när barn lär sig gå i 

trappor. Till en början kan man som pedagog hålla i barnet och förklara och visa hur barnet 

ska göra för att gå. Desto mer träning och hjälp barnet får kan det till slut klara av att gå med 

en fot på varje trappsteg på egen hand. Barnet befinner sig på zonen uppnådd kompetens, 

pedagogen finns till hands som den kunnigare i utvecklingszonen och efteråt har barnet skaf-

fat sig ny kompetens. 

 

 

Finmotorik 

 

Det togs upp i intervjuerna hur viktigt det är att vara medveten för att kunna utmana barnen i 

vardagliga situationer inom finmotoriken. Pedagogerna pratade även om att i dessa situatio-

ner se till varje individ, vilka utmaningar varje barn behöver utifrån hur långt de har kommit 

i sin utveckling. Här kan vi se att pedagogerna arbetar utifrån Vygotskijs (1978, ss. 84-91) 

teori om utvecklingszonen. Vygotskij menade att det är i sampel med en vuxen som barnet 

lär sig. Den vuxne ser vad barnet kan nu och vad barnet skulle kunna lära sig med lite hjälp 

och vägledning. Vygotskij poängterade pedagogens roll i barns utveckling. Pedagogerna 

agerar som en vägledare åt barnen genom att visa och berätta hur den nya kompetensen kan 

utföras. I exemplen nedan handlar den nya kompetensen om barnens finmotoriska utveck-

ling. Som blivande förskollärare anser vi att ta vara på vardagliga situationer är viktigt. 

Finns medvetenheten hos pedagogen finns lärandesituationer för barnen överallt. Pedago-

gerna nämnde vardagliga stunder som exempelvis när barnen ska klä av och på sig. Där ser 

pedagogerna tillfälle att vara en vägledare och utmana barnen finmotoriskt genom att barnen 

själva eller i samspel med pedagogen exempelvis får knäppa knapparna på kläderna. Enligt 

oss är detta en utmaning som går att göra varje dag, eftersom man oftast går ut varje dag i 

förskolan. Genom att ge barnen möjlighet till att testa själva och inte göra det åt dem ger 

man barnen möjlighet till finmotoriskt lärande.   

 

Finmotoriken hos barnen tränas mest i den fria leken inomhus berättade pedagogerna. Ge-

nom olika material som pedagogerna berättade att de erbjuder barnen tränar de på handgrepp 

och finmotoriska rörelser. Pedagogerna menar att det är viktigt för att barnen ska lära sig att 

hålla i en penna på rätt sätt för att sedan kunna lära sig att skriva. Pedagogerna berättade att 

material som alltid finns tillgängligt på förskolorna är pussel, lego, pärlor, pennor och saxar. 

Holle (1987) beskriver finmotoriken som handens och fingrarnas rörelser. Barnen lär sig att 

greppa föremål med helhands- och pincettgreppet. För att stimulera dessa grepp menar hon 

att barnet exempelvis kan plocka med pärlor, måla och rita, klippa och bygga med små klos-

sar. Vår erfarenhet stämmer överens med vad pedagogerna berättar och det Holle skriver om 

den finmotoriska träningen. I förskolan har vi sett att barnen leker mycket med dessa materi-

al. Därför ser vi att det ska finnas olika material för att varje barn ska hitta något som passar 

just deras intresse. Några pedagoger pratade om hur finmotoriken tränades även i samband 

med maten. Pincettgreppet nämndes när de minsta barnen plockar mat med fingrarna. För de 

äldre barnen handlar det om att lära sig äta med bestick och dela maten själva, vilket peda-
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gogerna nämner som helhandsgrepp. Jagtøien m. fl. (2000, s. 97) menar att genom att han-

dens grepp utvecklas finmotoriskt leder det till att barn lär sig att äta med bestick och skriva 

med penna.  

 

 

Musik som hjälpmedel 

 

Några pedagoger berättade att de använder musik som ett medvetet hjälpmedel i arbetet med 

barns motoriska utveckling. I samlingen används mycket musik som på olika sätt stimulerar 

motoriken och är en glädjekälla för barnen, berättade pedagogerna. Barnen tränar både sin 

grov- och finmotorik genom rörelsesånger. Pedagogerna beskriver hur de använder olika cd-

skivor, spelar instrument och även sjunger själva tillsammans med barnen på samlingarna. 

Grovmotoriken tränas i sånger med stora rörelser till, som exempelvis sträcka sig, krypa, gå 

och springa. Finmotoriken tränas i sånger med fingerrörelser till som i sångerna Imse vimse 

spindel och I ett hus i skogens slut. Hammershøj (2007, ss. 44-47) skriver att rörelser i mu-

siksamlingar är bra på två olika sätt. Både för att barnen kan ha svårt för att sitta still och för 

att det samtidigt tränar deras motorik. Hon menar att pedagogernas medverkan i rörelserna 

är viktigt för att få med sig barnen. Pedagogen blir en vägledare som Vygotskij (1978, ss. 

84-91) skrev om. Barnen ser på pedagogen och lär sig på så sätt hur rörelserna ska utföras. 

Lärande sker genom samspelet mellan barn och pedagog. Vi anser att musiken är ett bra 

verktyg eftersom det finns glädje i musiken. Barn blir glada när musik används, de blir en-

gagerade i aktiviteten. Vi tror att det blir ett bättre lärande när pedagogerna deltar aktivt med 

glädje, vilket gör dem till bra förebilder och vägledare.  

 

Barnen gillar att dansa till musik berättade några av pedagogerna. Barnen tar med sig egna 

skivor och anordnar disco på förskolan. Pedagogerna menar att det blir motorik utav musik 

eftersom barnen spontant vill dansa och röra på kroppen när de hör musik. Vi anser det posi-

tivt att pedagogerna utmanar barnen genom att ibland styra vilken slags musik barnen ska 

dansa till. Barnen får dansa efter musiken, är det lugn musik blir det lugna och långsamma 

rörelser och motsatsen när snabb musik spelas. Barnen dansar efter den känsla de får när de 

hör musik. Vygotskij menar att de olika känslor människor får av musiken leder till olika 

slags rörelser (Dale 1998, ss. 54-55). Beckman och Nilsson (2008) skriver att barn blir gla-

da, dansar och rör sig till musik. De har sett att musiken är en källa till glädje vilket är vik-

tigt för barns lustfyllda lärande.  

 

Alla pedagoger i studien berättade att de har rytmik på samlingarna där motoriken tränas. 

Barnen får använda olika rytminstrument som maracas, rytmpinnar och trummor, de klappar 

även rörelser på kroppen. Rytmiken, menar Jagtøien m. fl. (2000, s. 93), hör ihop med musi-

ken och den motoriska utvecklingen. De menar att upprepande rörelser, som rytmiken hand-

lar om, underlättar för barns motorik. Rytmiska rörelser ger bättre förmåga för barn att styra 

sina muskler som behövs för att bli bättre motoriskt. Vi har fått insikt i hur stor roll rytmiken 

kan ha, därför var det intressant att få reda på att pedagogerna arbetar med rytmik och har 

medvetenhet om att det är bra för barns motoriska utveckling.  

 

 

Läroplanen för förskolan 

 

Alla pedagoger i studien berättade att de arbetar med barns motoriska utveckling utifrån 

läroplanen för förskolan. Deras verksamhet är utformad efter läroplanens uppdrag, mål och 

riktlinjer. De talade om att de kan läroplanen utan och innan vilket gör den levande i verk-

samheten. I läroplanen står det riktlinjer för pedagogerna att arbeta efter och mål att sträva 

mot: 
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Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, 

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

stöd i sin utveckling.” (Skolverket 2006, s. 10).  

 

Vi anser att det är viktigt att läroplanen speglar sig i verksamheten eftersom det är utifrån 

den som pedagogerna ska arbeta efter. Vi tycker det är härligt att pedagogerna använder 

läroplanen på ett medvetet sätt. Det visar att pedagogerna är engagerade och intresserade av 

att ge barnen goda förutsättningar till lärande och utveckling.  

 

När pedagogerna beskrev sitt arbete med barns motoriska utveckling kopplade de ofta sam-

man detta med leken. I läroplanen för förskolan uttrycks det att leken ska prägla verksamhe-

ten för att gynna barns utveckling och lärande (Skolverket 2006, s. 6). Pedagogerna i vår 

studie berättade att de arbetar medvetet både i den styrda och fria leken för att stimulera den 

motoriska utvecklingen hos barn. De menade att all lek innehåller någon slags rörelse som 

tränar både grov- och finmotoriken. Jagtøien m. fl. (2000, s. 147) skriver att leken ger 

mycket för barn eftersom de i samband med lek lär genom upplevelser. Även vi anser att 

leken är bland det viktigaste för att barn ska lära och utvecklas motoriskt. Barn leker för att 

ha kul och tänker inte på att de under tiden lär sig, vilket vi som vuxna kan se att de gör. 

Uddén (2001) beskriver Fröbels tankar om att barns lek ska vara lustfylld. För pedagogerna 

är leken ett pedagogiskt hjälpmedel för barns kroppsliga utveckling. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Utifrån syftet är vi nöjda med den metod vi valt att använda i studien. De intervjufrågor vi 

hade gav oss bra svar på hur pedagoger arbetar för att stimulera barns motoriska utveckling i 

förskolan. Vi ville ha ett fåtal öppna frågor med följdfrågor för att få en så fri beskrivning 

som möjligt av pedagogerna. Fördelen med intervju är att följdfrågor kan ställas och att få 

utförligare svar jämfört med enkäter där följdfrågor inte kan ställas. Stukát (2005, s. 39) me-

nar att med hjälp av följdfrågor kan svaren bli mer fördjupande.  

 

Vi tror att resultatet har gett oss en trovärdig bild av hur pedagoger i förskolan arbetar med 

barns motoriska utveckling. Eftersom pedagogerna fick välja tid och plats för intervjun blev 

intervjutillfället på så sätt trygg och avslappnat för dem. Trost (1993, ss. 44-45) skriver om 

vikten av en trygg miljö för respondenterna, vilket ökar trovärdigheten på intervjun. 

 

Tillförlitligheten i vår studie hade blivit bättre om alla intervjuer spelats in på band. Lantz 

(1993, s. 78) menar att det är svårt att få med allt om bara anteckningar skrivs jämfört med 

om det spelas in. Vi kan inte se att resultatet av vårt syfte har påverkats utav att en intervju 

enbart antecknades. Detta för att liknande informationsmängd framkom som i det bandin-

spelade datamaterialet. En nackdel är att den intervjun inte kan stärkas med exakta citat.  

 

Vi avvägde om fler än tre intervjuer skulle genomförts. Fördelen med fler intervjuer hade 

varit att kunna styrka resultatet från fler personer. Den tid vi hade på oss var också avgöran-

de att det inte blev fler intervjuer, transkriberingen vid gruppintervju är tidskrävande. Infor-

mationen från intervjuerna räckte långt för att besvara vårt syfte.  

 

Arbetsfördelningen och samarbetet i undersökningen har gått bra. Det mesta har skrivits 

tillsammans men vissa delar har delats upp mellan oss. Det transkriberade datamaterialet 



 24 

analyserades först självständigt för att sedan tillsammans ta fram de teman som framställdes 

i resultatet.  

 

 

Didaktiska konsekvenser 

 

Efter genomförd studie och all inläst litteratur har vi fått en stor medvetenhet om hur peda-

goger stimulerar barns motoriska utveckling. Som pedagog bör de didaktiska frågorna vad, 

hur och varför finnas med när en aktivitet planeras. Vad det är för aktivitet som ska göras, 

hur den ska genomföras och varför aktiviteten ska utföras. Frågan varför bör besvaras med 

målen från läroplanen för förskolan eftersom det är den som verksamheten ska utgå ifrån. 

Pedagogerna i vår studie pratade om att de får in många av läroplanens mål i en aktivitet. Ett 

exempel som togs upp under intervjuerna var musiksamlingen. Där får de bland annat in mål 

som tar upp motorik, rörelser, sång, rytm, lek och språkutveckling. Vi ser att genom peda-

gogernas medvetenhet kan de se möjligheter i alla slags aktiviteter i förskolan. Det gäller att 

pedagogerna har stor kunskap om motoriken och vad som stimulerar den för att kunna ha 

den medvetenheten. Det leder till att barnen får goda möjligheter till att utvecklas motoriskt. 

 

Pedagogernas roll är viktig i barns utveckling och de bör vara en vägledare (Vygotskij 1978, 

ss. 84-91). Pedagogerna i studien ser att den motoriska utvecklingen sker hela tiden, därför 

måste de stötta och utmana barnen. I både vardagliga situationer, styrda och fria aktiviteter 

kan vi se att pedagogerna är vägledare för barnen. Pedagogerna är goda förebilder där de 

visar och berättar hur något kan göras, de utmanar och inspirerar sen barnen att testa själva. 

Vi anser att motorisk utveckling är viktig för att det är en stor del i barns lärande. Vi vill 

därför tillsammans med arbetslaget arbeta för att vara goda vägledare för barnen. 

 
Alla barn ligger inte på samma nivå motoriskt därför är viktigt att se vart det enskilda barnet 

befinner sig. Pedagogerna bör på så sätt planera upp aktiviteterna för att det ska gynna alla 

barns olika behov. I läroplanen för förskolan står det att:  

 
Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan (…) Alla barn 

skall få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att 

få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.” (Skolverket 2006, s. 6). 

 

 Vi anser att se till varje barns behov är bland det viktigaste i förskolan, samtidigt som det 

kan vara bland det svåraste. Det gäller att se till att alla barn känner att de är lika delaktiga i 

en aktivitet, ingen ska känna sig utpekad. Ett bra exempel på en motorisk aktivitet som togs 

upp i intervjuerna var att utmana barnen när de ska tvätta händerna. Pedagogerna kan ge 

barnen individuella utmaningar, det tydliggörs inte vem som kan vad eftersom alla kan få 

olika sätt att ta sig fram på.  

 

 

Fortsatt forskning 

 

I vår studie tog vi reda på hur pedagoger beskriver att de arbetar för att stimulera barns mo-

toriska utveckling i förskolan, även om musik används som ett hjälpmedel i deras arbete. 

Under studiens arbete har vi fått idéer om fortsatt forskning inom motorisk utveckling. Det 

hade varit intressant att göra en observation på barn för att kunna se hur de i den fria leken 

stöter på utmaningar som gynnar deras motoriska utveckling. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 

Intervjufrågor 
 

 Hur länge har ni arbetat i förskolan? 

 Vilken åldersgrupp arbetar ni med nu? 

 Undersökningen handlar om barns motoriska utveckling, vad tänker ni på när ni hör 

det? 

- Hur arbetar ni med barns motoriska utveckling? 

- Vad? 

- Var? 

- När? 

- Varför arbetar ni med det? 

 Beskriv en ”bra” finmotorisk aktivitet för barn i förskolan? 

- Hur? 

- Varför? 

- När? 

 Beskriv en ”bra” grovmotorisk aktivitet för barn i förskolan? 

- Hur? 

- Varför? 

- När? 

 Använder ni musik som ett medvetet hjälpmedel (ifall ja/nej)? 

- Hur? 

- varför? 

 Anser ni att motoriken är viktig i barns utveckling? 

- Vad? 

- Varför? 

 Tror ni att motoriken gynnar andra delar av barns utveckling? 

- Vad? 

- Varför? 
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Bilaga 2 

 
 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Caroline Svan och Erika Sandén och vi läser sista terminen till 

lärare för förskola och förskoleklass på högskolan i Borås. Vi arbetar med examensarbetet 

där vårt syfte är att undersöka hur pedagoger beskriver att de arbetar med barns motoriska 

utveckling i förskolan samt om musik används som ett hjälpmedel i detta arbete. Efter att ha 

pratat med er i telefon och vet att ni är intresserade av att delta i vår undersökning vill vi 

veta om ni fortfarande har intresset kvar att delta. 

 

 

Vi rättar oss efter vetenskapsrådets krav som säger att ni som blir intervjuade deltar frivilligt 

samt att ni har rätt att avbryta intervjun. Alla uppgifter kommer att behandlas så att obehöri-

ga inte kommer åt dem och de ska enbart användas till denna undersökning, vilket även in-

nebär att skydda er identitet. 

 

 

Vi kommer att ha en gruppintervju med två pedagoger från er förskola där vi båda deltar 

under intervjun. Intervjun inleds med en öppen fråga som ni får diskutera. Vi kommer att 

ställa följdfrågor under tiden vilket ger er möjlighet att utveckla era svar eller leda tillbaka 

samtalet till ämnet om vi anser att det går utanför ramarna. Med ert samtycke spelar vi in 

intervjun på band.  

 

 

Om ni har några frågor om undersökningen hör av er till oss på telefon eller mail. Vi kom-

mer att ta telefonkontakt med er efter ett par dagar angående tidsbokning. 

 

Tack på förhand! 

 

Caroline Svan, 07X X XX XX XX, s07XXXX@student.hb.se 

Erika Sandén, 07XX XX XX XX, s07XXXX@student.hb.se 
 

 


