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Abstrakt 
Vi ville med vår studie beskriva hur förskollärare ser på sin egen betydelse för barnens 
motoriska utveckling under utomhusvistelsen. Vi valde att använda oss av kvalitativa 
intervjuer eftersom vår studie handlar om hur förskollärarna ser och uppfattar sig själva. Vi 
har intervjuat sju stycken verksamma förskollärare i en medelstor kommun i norrbotten. 
Frågorna vi ställde handlade om vad förskollärarna ansåg att utomhusvistelsen hade för 
betydelse för barnens motoriska utveckling, samt vad förskollärarna ansåg att de själva hade 
för betydelse inom detta.  Resultaten visade på att de ser sin betydelse som viktig på olika sätt. 
Förskollärarna anser att de ska finnas där för att uppmuntra och utmana barnen i deras 
utveckling, samtidigt som en del av förskollärarna menar att den motoriska utvecklingen sker 
per automatik under utomhusvistelsen, på grund av hur utomhusmiljön är utformad. Studien 
visade även att det är viktigt att man som förskollärare stöttar och är en bra förebild för 
barnen.  

 

Nyckelbegrepp: Förskollärare, förskola, utomhusvistelse och motorisk utveckling. 
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Förord 
Vårt arbete är nu klart och det känns väldigt bra. Det ska bli spännande att få kliva in i den 
yrkesroll som vi valt, som förskollärare. Vi skulle vilja tacka alla som ställt upp för oss och 
stöttat oss med arbetet under våren. Förskollärarna som vi intervjuat vill vi tacka för att de 
tagit sig tid för oss och våra frågor, vi vill även tacka Erika Öhman och Maria Jonsson för er 
feedback och tips åt oss genom arbetets gång. 
 
Vi vill ge ett stort tack till våra handledare Monica Grape och Maj-Lis Hörnqvist i Luleå, 
genom ert stora kunnande har ni gett oss kritik till arbetet som behövts för att det ska ha 
utvecklats och bli så bra som möjligt. När vi trasslat in oss och inte hittat den röda tråden har 
ni hjälpt oss att hitta fokus igen.   
 
 
Piteå   Boden 
 
Ann-Charlotte Nord 2008                        Ann-Charlotte Samuelsson 2008 
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1. Inledning 
Vi är två blivande lärare som har läst Barn, lek och lärande med inriktning mot förskolan.  
Intresset för utomhusvistelsen i förskolan är stort hos oss båda, vi är båda två personer som 
tycker om att vara ute i friska luften och i naturen. Vi är intresserade av barnens utveckling 
och lärande under utomhusvistelsen. Författarna Norén-Björn, Mårtensson och Andersson 
(1993) menar att man inte ska betrakta utomhusvistelsen som ett sorts avbrott i det 
pedagogiska arbetet, den pedagogiska planeringen i förskolan bör inkludera utomhusmiljön 
och utomhusvistelsen i lika hög grad som verksamheten inomhus. Lundegård, Wickman och 
Wohlin (2004) anser att i dagens förskola borde lärande utomhus ses som en viktig del i 
vardagen, och som ett viktigt komplement till den traditionella pedagogiken som oftast sker 
inomhus. Utifrån detta tolkar vi det som att författarna klargör att utomhusvistelsen i 
förskolan är av stor betydelse.  
 
Det vi är nyfikna på och vill veta mer kring är förskollärarnas tankar kring sin betydelse under 
utomhusvistelsen på förskolan. För att inte göra studien lika omfattande riktar vi dessutom 
vårt intresse mot barnens motoriska utveckling under utomhusvistelsen. På så sätt får vi som 
blivande förskollärare en inblick i de verksamma förskollärarnas tankar och handlingar som 
påverkar barnets motoriska utveckling. I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (1998), står det att 
förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik och koordinationsförmåga. Det 
är även arbetslaget som ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får 
stöd och stimulans i sin motoriska utveckling.  
 
Utifrån detta väcktes vårt intresse för förskollärarens uppfattning om den egna betydelsen för 
den motoriska utvecklingen hos barnen under utomhusvistelsen.  
 
.  
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2. Bakgrund 
Vårt första stycke handlar om förskollärarens yrkeskompetens i ett dåtidsperspektiv och 
nutidsperspektiv, samt beskriver en studie som Larsson (1990) utfört kring förskollärarens 
uppfattning om sin yrkesroll. Därefter skriver vi kring utomhusvistelsen i förskolan och dess 
betydelse för den motoriska utvecklingen samt vilka möjligheter och gratis material 
förskolläraren har att tillgå. Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) poängterar att när 
barnen ska sätta igång med en inneaktivitet, som till exempel fingermålning, arrangeras detta 
vanligtvis på så sätt så att alla får delta. Förskolläraren röjer av ett stort bord, klär på barnen 
gamla kläder som skyddar mot färgfläckar, delar ut papper till alla och finns till hands för att 
hjälpa dem som inte kommer igång helt på egen hand. Ett sådant arrangemang syns sällan 
under utomhusvistelsen. Varför inte samla alla barnen runt en aktivitet, till exempel en 
klätterställning, och låta alla få pröva på aktiviteten under uppsyn av en eller flera 
förskollärare? 
 

2.1 Förskollärarens yrkeskompetens 
Under förskoleåren är människan som mest utvecklingsbar och öppen för inlärning. Därför är 
det viktigt att personerna som ska arbeta, leda och stimulera barnen är förebilder, det vill säga 
att de har förmågan att ta hand om barnet hela dagen, menar Stenmalm Sjöblom och 
Johansson (1992). Vidare menar författarna att en stimulerande miljö har långsiktiga effekter 
på barnens utveckling. Därför måste innehållet i förskollärarprofessionen ständigt utvecklas 
och omprövas i takt med att kunskapen ökar om hur barn bäst påverkas och stimuleras i sin 
utveckling. Förskolan har olika funktioner utifrån föräldrarnas – samhällets – och barnets 
synsätt. Författarna klarlägger att förskolan kan ses som en förvaringsplats men ocksåsom en 
pedagogiskt stimulerande miljö, vilket påverkar sannolikt förskollärarens uppfattning om sin 
egen yrkesidentitet. Yrket som förskollärare har inte alltid fått den uppskattning av samhället 
som det i själva verket förtjänar. Författarna menar dessutom att förskolläraren kan ha svårt 
att beskriva sin egen yrkeskunskap och yrkesidentitet samt att detta bidrar till omgivningens 
ibland otydliga bild av yrket.  
 
Larsson (1990) har genomfört en undersökning som omfattade 10 yrkesverksamma 
förskollärare vid fem olika förskolor. Författaren studerade förskollärarnas yrkeskompetens 
genom intervjuer, observationer och reflektiva samtal. Undersökningens resultat visade att 
förskolläraryrket i grunden är ett kreativt yrke och att en förskollärares yrkeskompetens gick 
ut på att skapa en varm och välkomnande social miljö, där barnets utveckling är i centrum. 
Förskollärarna i Larssons studie definierar förskolan som en social mötesplats där de ser sig 
själva som centralfigurer med moraliska kvaliteter. Författaren beskriver även att en 
förskollärares arbetsuppgift är att sysselsätta barnen på ett för dem utvecklande sätt. Enligt 
Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992) behöver en förskollärare goda kunskaper om hur 
barn lär sig och utvecklas på bästa sätt samt att förskolläraren ska ha goda kunskaper om 
miljöns inverkan på barnens uppväxtvillkor. Det är dessutom viktigt att förskolläraren är 
uppmärksam på att det inte finns några enkla lösningar och att han/hon ser möjligheter istället 
för hinder, menar författarna. Enligt dessa författare behöver förskolläraren, för att kunna 
utföra ett sådant arbete, dels känna till generella teorier om barnens utveckling och dessutom 
vara medveten om att barnens utveckling påverkas av miljön runt omkring dem.  
 
Stenmalm Sjöblom och Johansson (1992) redogör för några principer som dåtidens 
förskoleverksamhet vilade på. De bearbetades utifrån mål, tradition, forskning och teorier från 
Pedagogiskt program för förskolan, Socialstyrelsen 1987:3. Några exempel på dessa principer 
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var att inlärning och utveckling sker ständigt och inte vid speciella tillfällen, att det finns ett 
samband till barnens egna erfarenheter och kunskaper samt ett arbetssätt som är lek- och 
temainriktat. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) utarbetades en läroplan för 
förskolan, utifrån dessa principer vilken trädde i kraft år 1998. Därmed blev de sammanställda 
målen styrande för innehållet och arbetssättet i den pedagogiska verksamheten i förskolan. 
Författarna menar att läroplanen är en plan för lärandet, det vill säga en form av studieplan. I 
läroplanen är det fastställt vilka värderingar de som arbetar med och på förskolan ska arbeta 
med samt vilket uppdrag förskolan har. Förskolans läroplan innehåller mål att sträva mot där 
det enskilda barnets utveckling och lärande är i centrum, förklarar Pramling Samuelsson och 
Sheridan. I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (1998), står det att det är viktigt att personalen 
regelbundet diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande 
betyder för det dagliga arbetet i förskolan samt hur förskolläraren utformar verksamheten så 
att fostran, omsorg och lärande bildar en helhet. 
 

2.2 Utomhusvistelsen i förskolan 
Utomhusvistelsen är en del av verksamheten i förskolan tillsammans med andra aktiviteter 
såsom sångstund, vila och samling, anser Mårtensson (2004). Ericsson, Jovell och Rådström 
(1975) konstaterar att en förskoleverksamhet som enbart erbjuder aktivitet inomhus inte tar 
tillvara på barnets alla möjligheter till utveckling och inlärning. Eftersom en väl planerad 
utomhusvistelse innebär stimulans och förnyelse. I Lpfö98 (1998) står det att verksamheten 
ska ge barn utrymme för deras egna planer, fantasier och kreativitet i lek och lärande såväl 
inomhus som utomhus. Norén-Björn, Mårtensson och Andersson (1993) poängterar att vuxna 
är rädda för att fantisera och kan behöva stöd för att våga, ”kanske tror vi att barnen inte lär 
sig eller lär sig fel om vi fabulerar” (s.81). Wikander (1995) anser att utomhusmiljön är en 
plats där vuxna och barn kan mötas men att förskolegården i första hand är barnens och att det 
är barnen som vet hur uterummet används. Det viktigaste är att barnen har en god 
utomhusmiljö där de kan vistas i på sina egna villkor. Författaren menar på så sätt att mötas 
flera förskollärare utomhus ger ett fritt spelrum för olika former av kunskap och kreativitet, 
förskolläraren tappar inte kontrollen för att han/hon väljer att arbeta utomhus men det krävs 
en annan sorts planering.  
 
Szczepanski (2005) understryker att det finns så mycket kunskap om varför människan ska 
röra sig och vistas utomhus att ingen borde kunna motivera varför barnen ska sitta stilla och 
vara inne. Förskolan har tydliga traditioner av att vara utomhus dock saknas kunskaper om 
hur förskolläraren bedriver pedagogisk verksamhet ute och varför. Det är ute i verkligheten, i 
landskapet, i utomhusmiljön som människor lär sig bäst. Det är där barn och vuxna upplever 
med alla sinnen och både ser, hör, känner, luktar, smakar och uppfattar, menar Szczepanski. 
Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) förklarar att alla kunskaps- och färdighetsområden 
kan användas mer eller mindre i utomhusmiljön. Att använda sig av förskolegården, parken 
eller kanske soptippen skapar variation och ger barnen tillfälle att röra sig mer. 
 
Vidare menar Ericsson (2005) att vid exempelvis utomhuspromenader erbjuds förskolläraren 
många chanser till spontana aktiviteter. Barn har en tendens att söka sig till aktiviteter de 
behöver träna på för att bli mer säkra på de grovmotoriska rörelsemönstren. Om barnen under 
promenaden hittar ett träd att klättra i eller en stock att balansera på, är det en god idé att som 
förskollärare ta sig tid och uppmuntra barnet till handlandet, för då övar barnen den motoriska 
träningen. Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski (2007) har som åsikt att handling och 
tanke förenar pedagogiken utomhus, att landskapet är en arena och den fysiska verkligheten 
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blir en lärmiljö. Förskollärarna använder på ett organiserat sätt hela uterummet både som 
verktyg och plats för lärandet. 
 

2.2.1 Utomhusmiljöns utformande  
Enligt Persson (2005) borde förskolegårdens storlek och innehåll variera mycket och ge skilda 
förutsättningar för utomhusvistelsen. En mindre, asfalterad och tråkig gård går att förvandla 
till ett spännande uterum som bjuder barnen på oväntade upplevelser som stimulerar till lek, 
fantasi och äventyr. Granberg (2002) klargör att den verksamhet som vanligtvis finns inomhus 
kan flyttas ut på förskolans gård, till en stadspark eller till en skogsglänta. Det viktiga är att 
pedagogiken och metodiken följer med ut och inte lämnas kvar inomhus. Persson (2005) 
menar att det finns ingenting som förskolläraren gör inomhus som han/hon inte kan göra 
utomhus. I och med detta måste förskollärarna reflektera över vad, var, när och hur det är 
lämpligt.  
 
Persson (2005) menar att det ska finnas ett tydligt samspel mellan ute- och innerummets 
pedagogiska möjligheter. Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) anser att utomhusmiljön 
inte bara är ett rum för lärande utan erbjuder också barnen ett lärande om natur, former, 
färger, dofter och smaker. Brügge, Glantz och Sandell (2007) beskriver genom att komplettera 
det vanliga ”klassrummet” med det ”utvidgade klassrummet” (uterummet) har förskolläraren 
möjlighet att öka barnens nyfikenhet och motivation. Författarna anser att detta är något som 
förskolan tagit fasta på, det så kallade uterummet blir en lika självklar inlärningsmiljö som 
förskolans lokaler. Arbetet utomhus bjuder på fler utmaningar i en variationsrik naturpräglad 
miljö, detta kan fodra ett samarbete som inomhusmiljön inte lika mycket erbjuder. Drougge 
(2001) beskriver att gården på förskolan är ett uterum där det bör finnas många ostörda vrår, 
det vill säga ett rum utan väggar där barnen kan leka och arbeta ifred. Författaren poängterar 
att alla hörn av gården ska ge inspiration till lek och aktivitet samt att lekmaterialet ska kunna 
användas på flera sätt och till många olika lekar. Enligt Granberg (2002) är de flesta 
förskolors gårdar utrustade med fasta lekredskap som är viktiga för barnens utveckling såsom 
rutschkanor, gungor och klätterställningar. Författaren menar vidare att ibland är det 
nödvändigt att komplettera och möblera utomhusmiljön.  
 
Drougge (2001) anser att den närmiljö som barnen lever i bör stimulera till lek och rörelse, 
exempelvis en promenad i skog och mark stärker musklerna och smidigheten hos barn som 
vuxna. Att vara ute regelbundet året om skapar även goda fritidsvanor. Författaren betonar 
dessutom att en gymnastiksal aldrig kan ersätta naturen för att öva barnens motoriska träning, 
dock har även Drougge (2001) såsom Sandborgh – Holmdahl och Stening (1993), som åsikt 
att gymnastiksalen kan vara ett komplement i rörelseträningen. Ur barnets perspektiv antar 
den omgivande miljön mer eller mindre gigantiska proportioner, många beskriver barndomens 
hus och människor som jättarnas värld. Norén-Björn, Mårtensson och Andersson (1993) 
förklarar att för en fyraåring är ett hyreshus enormt och några få träd är en hel skog. I en 
sådan gigantisk miljö måste det finnas hanterbara och begripliga detaljer för barnet, 
författarna beskriver dessa som nischer/fördjupningar där barnet kan känna sig tryggt nog för 
att kunna fortsätta sin utforskning av platsen. Mårtensson (2004) klargör att det är lika viktigt 
med utmaningar i utomhusmiljön som tryggheten i utomhusmiljön för barnet, de måste kunna 
känna igen och förstå vissa detaljer i miljön samtidigt som den måste ge utmaningar. 
Utomhusmiljön får inte vara så enkel att den blir simpel, det måste alltid finnas något mer att 
upptäcka och utforska. 
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2.3 Utomhusmiljöns betydelse för den motoriska utve cklingen 
Utomhusmiljön ska locka till utforskande lek och träning, den måste planeras med tanke på 
stillhet och säkerhet, utifrån möjligheter till olika motoriska aktiviteter, menar Granberg 
(2002). Barn erövrar omvärlden genom samspel med sin omgivning därför har utformningar 
av den pedagogiska miljön stor betydelse för barnens lärande, anser Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006). Miljön sänder ett budskap om vad som förväntas hända i den pedagogiska 
verksamheten, genom detta ska den pedagogiska miljön vara utformad på det sättet att 
barnens utveckling underlättas, stimuleras och utmanas. Langlo-Jagtøien, Hansen och 
Annerstedt (2002) anser att när miljön är rik och stimulerande utvecklar barnen sina egna 
rörelsemönster genom att ständigt söka mer utmanande rörelseuppgifter. I Lpfö98 (1998) går 
det att utläsa följande; ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 
och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden” (s.5). 
Sigmundson och Vorland Pedersen (2004) betraktar att miljön är viktig för barnens motoriska 
utveckling och att miljön är en av möjligheterna för att aktivt påverka                             
barnens motorik. Miljön kan vi påverka och styra medan vi inte kan göra något åt arven. Med 
miljö åsyftar Sigmundson och Vorland Pedersen de omgivningar som barnet fungerar i under 
uppväxten, det är dessa omgivningar som formar den motoriska utvecklingen hos barnet. 
 
Granberg (2002) menar att utomhusmiljön ska locka till utforskande lek och träning, den 
måste planeras med tanke på stillhet och säkerhet, utifrån möjligheter till olika motoriska 
aktiviteter. Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) anser att även kroppens 
samspel med den fysiska miljön är grunden för all motorisk utveckling hos barnet. När den 
utvecklas leder det till att barnet får mer muskler och en bättre balans. Även Dessen (1990) 
och Holle (1987) åsyftar på att miljön ska tillgodose barnets rörelsebehov, de det minsta 
barnet behöver är en välplanerad lekplats på förskolan där barnet kan krypa, gå upp och ner, 
cykla, hoppa, gömma sig, bygga, leka med vatten och sand. Området behöver inte vara 
utplanat, beskriver författarna, eftersom barnet övar balansen genom att gå och springa på 
ojämnt underlag. Holle påpekar även att förskolläraren har en viktig roll på så sätt att han/hon 
introducerar barnet i de lekmöjligheter och redskap som finns att tillgå i utomhusmiljön.  
 

2.4 Motorisk utveckling ur ett lekperspektiv 
Någonstans på vägen mot vuxenlivet dämpas glädjen och lusten till lek och rörelse, menar 
Sandborgh – Holmdahl och Stening (1993). Rörelsen har stor betydelse för barnens 
utveckling. Den forskning om barnens utveckling och sambandet mellan motorik och 
intellektuell utveckling som utövas på skilda håll i världen, betonar vikten av att barn får all 
den rörelsestimulans de behöver, för att nå bästa möjliga utveckling på alla områden. 
Författarna förklarar även att lek och rörelse under utomhusvistelsen är upplevelser med 
många sinnen engagerade, barnet utvecklar i leken och i rörelsen sin förmåga att använda 
fantasi och spontanitet samt sin lust att lära.  
 
Sandborgh – Holmdahl och Stening (1993) har som åsikt att självförtroende, grov – och 
finmotorik, perception, koncentration och uthållighet, allt har betydelse för en bra utveckling. 
De motoriska aktiviteterna ger barnen gemenskap med andra barn, därför är medvetenheten 
av lekens betydelse stor i förskolan, anser Niss och Söderström (2006).  Lpfö98 (1998) visar 
på att leken är viktig för barnens utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. Niss och 
Söderström (2006) förklarar att i leken lär sig barnet något om sig själv, att hantera sin 
omgivning och de får förståelse för vad som händer i den. Motoriken tränas ständigt när 
barnet rör sig i leken. Langlo-Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att kroppen och 
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den fysiska aktiviteten är viktiga starter till lek för barnet, samtidigt som olika typer av lek är 
viktiga områden för rörelse och fysisk utveckling. Författarna förklarar även att barnen lever i 
en fysisk värld, på grund av att barnets kropp och dess upplevelsevärld aldrig är helt åtskilda. 
Barn klättrar på saker, faller, slår sig, knuffas, sitter och äter, skriker och ropar, gråter och 
skrattar. Holle (1987) anser att leken ger stimuli för alla sinnen, det bidrar till att stimulera 
både motorik och psyke och på ett naturligt sätt kan det ge utlopp för barnets aktivitetsbehov. 
För tankar och känslor åsyftar även Langlo-Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) att 
genom att medverka i lek utvecklar barnen ständigt nya färdigheter, både kognitivt, 
emotionellt och socialt. Skolverket (2002) allmänna råd och kommentarer – kvalitet i 
förskolan hävdar att när barnen utforskar omvärlden och försöker förstå sig själva sker det 
ofta genom lek. I leken stärks deras sociala, emotionella, motoriska och kognitiva förmågor 
liksom deras kreativitet och förmåga till inlevelse. Nyhus Braute och Bang (1997) menar, för 
att motoriken ska utvecklas på bästa sätt är det viktigt att barnet är i en miljö där även 
uppfattandet stimuleras. Barnets egen lek har sin betydelse, liksom möjligheterna att uppleva 
utmaningar i den egna miljön. Alla barn måste få möta lämpliga krav i omgivningen, krav 
som är tillräckligt stora för att väcka barnets nyfikenhet. Samtidigt måste barnet få möjlighet 
att klara av utmaningarna på ett meningsfullt sätt. Nyhus Braute och Bang anser att detta är 
något som vi vuxna måste ha som utgångspunkt då vi planerar och arrangerar aktiviteter för 
barnen. Drougge (2001) anser att förskollärarna bör ha kvar sin barnenslighet och minnen 
kvar från sin egen lek som små och komma ihåg barnperspektivet. 
 

2.5 Begreppet motorik 
Begreppet motorik omfattar från begynnelsen allt som har med rörelse att göra, menar 
Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004). Motorisk utveckling kan definieras som en 
förändring som sker över tid. Förändringen som sker kan antingen vara kvantitativ, där barnet 
erövrar nya färdigheter, eller kvalitativ, där barnet förbättrar redan utvecklade färdigheter, 
anser författarna. Ayres (1983) har som åsikt att under de första sju åren lär sig barnet att 
uppfatta den egna kroppen och världen runt omkring sig samt att ställa sig upp och förflytta 
sig effektivt i sin omvärld. I Lpfö98 (1998) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 
utvecklar sin motorik och koordinationsförmåga, det är även arbetslaget som ska ansvara för 
att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska 
utveckling. 
 

2.6 Barnets motoriska utveckling 
Den motoriska utvecklingen kan ses som en livslång process och den startar redan i 
fosterstadiet och fortsätter genom livet, menar Ericsson (2005). Mellberg (2000) beskriver att 
barnets tidiga erfarenheter är viktiga och fungerar som basen för den fortsatta utvecklingen. 
Mellberg skildrar att det därför är betydelsefullt att barn får upprepa de olika rörelserna i 
många olika sammanhang. Vardagens många upprepningar i lek och rutiner är viktiga för 
barnets utveckling. Aktiva och nyfikna barn som rör sig mycket och får tillfälle att känna på 
och undersöka sin omgivning får många kroppsliga erfarenheter. Den motoriska utvecklingen 
blir bland annat beroende av barnets möjligheter att samla erfarenheter och samordna dem 
med tidigare erfarenheter av barnets mognad och motivation, av barnets mod och av 
omgivningens och/eller förskollärarens välkomnande eller motsägelse till nya erfarenheter. 
Ericsson (2005) klargör att barnets motoriska utveckling handlar om att lösa motoriska 
uppgifter med ständigt större variation och flexibilitet. Författaren menar vidare att det 
nyfödda barnet är motoriskt outvecklad i jämförelse med andra däggdjur. Barnet har onödigt 
stora och svepande rörelserna, som finns hos barnet upp till åttaårsåldern. Holle (1987) yttrar 
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att det nyfödda barnets rörelser domineras av brist på viljemässig kontroll och frivillig 
motiverad aktivitet eftersom nervsystemet är långt ifrån färdigutvecklad. Ericsson (2003) 
betraktar att barnens motoriska utveckling oftast brukar beskrivas i olika stadier dock att dessa 
beskrivningar aldrig kan bli heltäckande eftersom övergången från ett stadium till ett annat 
sker successivt och att de olika stadierna går hand i hand med varandra. Även Dessen (1990) 
menar att den motoriska utvecklingen hos ett barn sker steg för steg där varje steg bygger på 
det föregående, inget får hoppas över även om det tar olika lång tid.  
 
De reflexer vi har föds vi med och dessa ska hjälpa oss igenom de första levnadsåren och 
bilda grundvalen för vidare utveckling, menar Langlo-Jagtøien, Hansen och Annerstedt 
(2002). Dessen (1990) betraktar att en reflex är en sinnesretning utan viljans medverkan. 
Holle (1987) förbehåller att vissa reflexer försvinner vid en viss ålder medan andra reflexer 
kvarstår livet ut. Langlo-Jagtøien, Hansen, Annerstedt (2002) och Holle (1987) anser att under 
det första levnadsåret genomgår barnet den mest markerade utvecklingen i livet, under loppet 
av ett år sker en sensomotorisk utveckling1 från att vara helt beroende av omvärlden till att så 
smått kunna röra sig på egen hand. Mellberg (2000) beskriver fortsättningsvis att under 
barnets andra levnadsår utvecklar det en mängd olika rörelser som ger barnet en bättre 
kroppsuppfattning och att barnet försöker förstå sin omgivning och hur den fungerar. Barnet 
förflyttar sig och undersöker, tar upp saker och kastar dem, barnet reser sig upp och viljan att 
klättra stärks. Efter en tid blir barnets rörelser smidigare, balansen utvecklas liksom öga – 
hand – koordinationen och förmågan att planera rörelserna. Även farliga rörelsesituationer 
prövas nu då barnet söker gränser för sin sensomotoriska förmåga, menar författaren. 
 

2.6.1 Sensomotorisk utveckling 
Det sensomotoriska stadiet är ett centralt begrepp i Piagets teori om barnens kognitiva 
utveckling, hävdar Ericsson (2005). Med kognitiv utveckling menar Piaget (1971) kroppsliga 
upplevelser och erfarenheter som lägger grunden för uppföranden, vilket fungera som vår 
kunskap om oss själva och om omvärlden. Ericsson (2005) beskriver att Piaget visar på att 
den sensomotoriska utvecklingen sträcker sig från födseln till slutet av andra levnadsåret. Det 
innebär att barnet med hjälp av sina sinnen och muskler, det vill säga genom sensomotoriska 
aktiviteter, bygger upp en förståelse av omvärlden. Ericsson anser dessutom att Piagets teori 
betonar mognadens roll i utvecklingen och vikten av att öva genom praktiska handlingar. 
Ericsson beskriver att Piaget yttrar ett starkt förtroende till barnets egen förmåga att leta upp 
just den aktivitet som leder till utveckling.  
 

2.6.2. Grov- och finmotorik 
Ericsson (2005) anser att det finns goda möjligheter i förskolan för barn att utveckla och 
automatisera de grovmotoriska mönstren. Barnen ska få chans och tillfällen till 
rörelseerfarenheter som medför stora rörelser såsom rulla, krypa, klättra, springa, hoppa och 
gunga. Ellneby (1991) förklarar att den grovmotoriska utvecklingen startar hos det nyfödda 
barnet och fortgår fram till sjuårsåldern, när barnet nästan är fullt motoriskt utvecklat. Niss 
och Söderström (2006) åsyftar på att det är viktigt på småbarnens avdelningar att prioritera de 
grovmotoriska aktiviteterna. De behöver använda sina leder och muskler för att de ska bli 
starka och bära upp kroppen. Sandborgh – Holmdahl, Stening (1993), Granberg (1997) och 
Mellberg (2000) beskriver att grovmotoriska övningar har betydelse för finmotoriken. 

                                                 
1Sensomotorisk: Samverkan av sinnesintryck och muskelreaktioner. Granberg (1997). 
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Författarna menar även att en ofullständig kontroll över de finmotoriska rörelserna gör barnen 
mindre effektiva och att stor energi måste ägnas åt att göra rörelserna. Dessen (1990) förklarar 
att ögonrörelser och mimik är de tidigaste utvecklade finmotoriska rörelserna. När barnet kan 
kontrollera sina rörelser blir det roligare att delta i lekar vilket på så sätt stärker även barnens 
sociala förmåga.  
 

2.7 Förskollärarens betydelse för den motoriska utv ecklingen  
Om förskolläraren låter de positiva och utmanande tankarna existera, uppstår en grogrund för 
många spännande situationer med stor aktivitet även på en ute lekplats, förklarar Grindberg 
och Langlo-Jagtøien (2000). Frågor som förskolläraren alltid bör bära med sig i sin 
pedagogiska handling kan vara: - Vad är det jag vill att barnen ska lära sig? – Hur föreställer 
jag mig att det går till? – Varför är just detta viktigt att lära sig? 
 
I Lpfö98 (1998) står det idag att arbetslaget ska ansvara för att arbetet i barngruppen 
genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling. Grindberg och 
Langlo-Jagtøien (2000) menar även att om förskolläraren är ledare för den fysiska aktiviteten 
är det viktigt att han/hon försöker stödja barnet så att de utvecklar en positiv inställning till sig 
och vad de själva står för. Att acceptera sig själv är en viktig del av självuppfattningen, alltså 
det barnet vet, tror och känner om sig själv. Därmed får barnen möjlighet till att ta egna 
initiativ, att vara delaktiga i beslut och att få uppleva att de lyckas. Här kan förskolläraren 
bidra genom att hjälpa barnen att utveckla tron på den egna kompetensen. Vidare anser 
författarna att barn som har varit med att klara av utmaningar är bäst utrustade för att möta de 
nya utmaningarna. Grindberg och Langlo-Jagtøien beskriver att förskollärarens uppgift är att 
tillsammans med barnen försöka hitta svar på det som barnen undrar över. Genom att skapa 
förundran, nyfikenhet och upptäckarlust ökar förskolläraren barnens vilja och lust till att se 
sammanhang och därmed ta emot nya utmaningar. Nyhus Braute och Bang (1997) menar att 
barn är nyfikna. Ett av de viktigaste uppdragen förskollärarna har är att ta tillvara på barnens 
nyfikenhet och att ta tillvara på barnens inre behov av utmaningar. Att kunna utmana barnen 
och samtidigt stimulera och bevara deras nyfikenhet ska vara balansgång, anser författarna.  
 
Vardagen innehåller många tillfällen för barnet att utveckla sin motorik tillsammans med 
förskollärare och andra barn, förklarar Niss och Söderström (2006). Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) klargör att utvecklingen och lärandet är en social process, som handlar om ett 
samspel mellan barnet och omgivningen. I och med detta lär också barnen av varandra. 
Fortsättningsvis beskriver författarna att även samverkan utvecklar barnens kognitiva 
färdigheter, med det menas att genom barnens åsiktsutbyten motiveras de att lämna 
missuppfattningar och därmed söka efter andra lösningar. Tillsammans med andra barn, 
vuxna och objekt lär och får barn förståelse för sin omvärld. Eftersom barn i grupp tänker 
olika bidrar detta till utveckling. Sammanfattningsvis poängterar Pramling Samuelsson och 
Sheridan att samspelet mellan förskollärare och barn samt mellan barn och barn ska i 
förskolan vara av sådant slag att de lär av varandra genom att utforska, förklarar, argumentera 
och dra slutsatser tillsammans. Niss och Söderström (2006) betonar att barn behöver stöd och 
uppmuntran av sina förskollärare för att grundlägga goda vanor. Förskollärarens uppdrag blir 
då att skapa goda förutsättningar för barnen så att de genom lek och andra aktiviteter får 
stimulans för den motoriska utvecklingen, menar författarna. Ericsson (2005) förklarar att 
genom planering och organisering av motoriska aktiviteter, med syfte att barnen ska pröva 
och lära sig en motorisk färdighet, såsom att klättra i träd. Skulle barnen som inte själva tar 
initiativ till att utforska och pröva sina motoriska färdigheter kunna få hjälp av 
förskolepersonalen med att komma igång. 
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Enligt Sigmundsson och Vorland Pedersen (2004) finns det utomhus, som tidigare benämnts, 
plats för olika typer av aktiviteter, men den materiella utformningen av uterummet kan ändå i 
sig själv vara obetydligt inspirerande. Lpfö98 (1998) visar på att barnen skall möta vuxna som 
ser varje barnens möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen. Det blir då viktigt för förskollärarna att vara öppna för de möjligheter som 
finns och uppstår, förskollärarna måste ta tillvara på och stödja de initiativ som barnen 
kommer med. Hagen-Loge och Lysklett-Bjarne förklarar i Lokken, Haugen och Röthles 
(2006) bok Småbarnenspedagogik i kapitlet ”Små barn i uterummet” att som förskollärare är 
det viktigt att ha klara tankar om vad som behövs för att skapa aktivitet när den mattas av, 
eller så kan aktiviteten bli för enformig med tiden. Ett exempel på hur detta kan göras är 
genom att skapa några förstärkare i ett område som inspirerar barnen till aktivitet. Om 
personalen på en förskola satsar på att förlägga mer uteaktiviteter måste de se till att dessa 
uteaktiviteter har ett genomtänkt innehåll. Doverborg och Pramling (1995) hävdar att vi som 
förskollärare måste bli bättre på att tänka i termer om vad det är vi vill att barnen ska lära sig 
om den värld vi lever i och utveckla det didaktiska förhållningssättet där förskolläraren 
använder sig av vad, hur och varför i relation till varandra.  
 
Vid observation av barnens motoriska utveckling är det med utgångspunkt i att den 
sensomotoriska utvecklingen är av stor betydelse för att kunna utveckla rörelsefärdigheter, 
förklarar Langlo-Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002). Vidare förklarar författarna om 
betydelsen av att ha en motorisk funktionsnivå som kan sägas vara normal för åldern. Om 
barnet skulle befinna sig långt efter en antagen normal utveckling är det eftersträvansvärt att 
lägga till rätta en så optimal utveckling som möjligt. Det som är viktigt att nämna är att 
förskolläraren inte på något sätt är ute efter att i medicinisk bemärkelse diagnostisera barnets 
motoriska förmåga eller att stämpla barnet som ”onormalt”. Författarna bedömer att vad det är 
ur förskollärarens perspektiv handlar om är att utveckla kunskaper om barnets utveckling och 
särskilt om deras motoriska förmåga, för att på så sätt kunna göra väl underbyggda analyser 
för vad barnet behöver för att gå vidare i sin motoriska utveckling. En förskollärare bör varje 
dag observera barngruppen noga för att skaffa sig kunskaper om barnen. Observatörens (i 
detta fall förskolläraren) kunskap om barnet, speciellt om motorisk utveckling, erfarenhet av 
observation och tolkning är avgörande för kvalitén på analysarbetet. Langlo-Jagtøien, Hansen 
och Annerstedt menar att förskollärarens kännedom om barnet och miljön runt omkring är av 
stor betydelse för att kunna tolka observationerna i ljuset av en helhetsuppfattning. 
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3. Syfte 
Syftet med vår studie är att beskriva hur förskollärare uppfattar sin pedagogiska betydelse för 
barnens motoriska utveckling under utomhusvistelsen.   
 

4. Metod 
Den metod som vi valt att använda oss av är kvalitativa intervjuer där vi med hjälp av en 
digital diktafon 2spelat in samtliga intervjuer. Intervjuerna har genomförts på förskollärarnas 
arbetsplatser i enskilda rum, såsom personalrum.  
 

4.1 Datainsamling 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom vårt syfte handlar om hur 
förskollärare uppfattar sin egen betydelse för barnens motoriska utveckling under 
utomhusvistelsen. Vårt val kan vi styrka utifrån Kvalés (1997) definition av en kvalitativ 
intervju, syftet är att förstå de intervjuades eget perspektiv på ämnena från livsvärlden. Innan 
vi utförde intervjuerna hade vi utarbetat en intervjumall att utgå ifrån, se bilaga 2, för att 
underlätta det kommande samtalet. Vi bestämde oss för att ge intervjupersonen tillräckligt 
med utrymme för sina svar och känna trygghet i samtalet. Vår intervju var varken ett öppet 
samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär därför anser Kvalé (1997) att det tekniskt 
sätt är en halvstrukturerad intervju där intervjupersonens upplevelse av ett ämne är i fokus. 
Intervjun var ett samtal där vi talade om ett ämne som intresserar oss. En intervju är en mer 
personlig teknik för att samtala om informationen i just den meningen att intervjuaren träffar 
intervjupersonen och genomför intervjun, detta förespråkar Patel och Davidson (2003). 
 
De intervjufrågor som vi framställde utifrån studiens syfte var till en början stora och 
övergripande till att smalna av mot mer direkta frågor. Med direkta frågor menar vi de frågor 
som handlar om syftet med intervjun, Kvalé (1997) har som åsikt att dessa direkta frågor bör 
vi helst vänta med tills i slutet av intervjun. Utformningen av våra frågor kan liknas med den 
så kallade ”tratt-teknik” som Patel och Davidson (2003) talar för, som innebär att vi börjar 
med stora öppna frågor för att så småningom gå över till mer specifika frågor. Intervjumallen 
var kort och tog upp stora delområden, detta föreslår Trost (2005) som även talar för att 
intervjuaren inte ska besvära intervjupersonen med alltför många frågor eller ha en alltför 
detaljerad intervjumall, detta eftersom vi strävade efter det löpande samtalet. På grund av de 
stora och övergripande frågorna som vi använde oss av följde vi upp de oklarheter och 
otillräckligt belysta frågorna med kommentarer som ”hur menar du då?” eller ”berätta mer om 
det här”, vilket också Svenning (2003) förespråkar.  Därmed använde vi oss av följdfrågor för 
att bättre förstå de svar som intervjupersonen gav oss vid intervjun. Svenning anser att 
kvalitén i intervjun ligger i den direkta kontakt vi får med intervjupersonen.   
 

4.2 Undersökningsgrupp 
Ändamålet med detta arbete var att intervjua förskollärare som är verksamma i förskolan, 
vilket vi har valt att göra med sju förskollärare varav sex kvinnor och en man i en medelstor 
kommun i Norrbotten. Antalet förskollärare berodde på den mättnadsfaktor som blev nådd. 

                                                 
2  Kontorsmaskin för in- och avspelning .  Har samma princip som en bandspelare. Nationalencyklopedin. 
(1990). 
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Kvalé (1997) förklarar detta som att när de nya intervjuerna inte ger någon ny kunskap, utan 
att de intervjuer som utförts räcker, är mättnadspunkten nådd. Till en början kontaktade vi 
fyra förskollärare som vi tidigare varit i kontakt med under den verksamhetsförlagda 
utbildningen (VFU). Efter att ha intervjuat förskollärarna ansåg vi inte att mättnadsfaktorn var 
nådd. Därför valde vi slumpmässigt ut ytterligare förskolor, som vi inte varit i kontakt med 
tidigare. Detta gjorde vi genom att använda oss av kommunens hemsida, där vi fann en lista 
på de olika förskolorna. De förskolor vi valde utifrån listan ringde vi upp för att se om de var 
intresserade av vår studie och om de ville bli intervjuade. Detta tillvägagångssätt använde vi 
oss av tills vi ansåg att mättnadsfaktorn var nådd.  
 

4.3 Etiska överväganden 
Vid första kontakten med förskolläraren presenterade vi oss och förklarade vilka vi var, sedan 
berättade vi om vår studie och om dess syfte samt att deltagandet var frivilligt. Förskolläraren 
gav oss sitt godkännande om att bli intervjuad och att vi kunde spela in samtalet. Vi var noga 
med att förklara om vår tystnadsplikt och att alla uppgifter om förskolan och förskolläraren är 
konfidentiella samt att förskolläraren när som helst kunde avbryta intervjun. Detta kan vi 
styrka utifrån Vetenskapsrådets (2001) Forskningsetiska principer. Vi förklarade dessutom 
för förskolläraren att han/hon kunde avbryta samtalet när som helst och gav förskolläraren en 
förklaring på vad en konfidentiell undersökning innebär, detta förespråkar Trost (2005) och 
Patel och Davidson (2003). 
 

4.4 Genomförande 
Studien har skett i norra Sverige i en medelstor kommun med verksamma förskollärare. 
Första kontakten med förskolläraren skedde genom telefonsamtal. Vi presenterade oss och 
gav han/hon en kort information om vår undersökning och dess syfte, samt att vi hade som 
avsikt att använda oss av en digital diktafon för att spela in samtalet, detta förespråkar Lantz 
(2007). Vi kom gemensamt fram till en lämplig tidpunkt att träffas för att genomföra 
intervjun.  
 
Vi valde att använda oss av en digital diktafon som vi lånade av en förskola som vi tidigare 
varit i kontakt med under VFU-perioderna (verksamhetsförlagd utbildning). För att lägga 
fokus på intervjupersonen vid intervjutillfället, spelades samtalet in istället för att göra 
anteckningar på det som sades under samtalet och för att efter intervjun lyssna på 
intervjupersonens tonfall och ordval upprepade gånger.  Det inspelningsmaterial som vi 
använde oss av var en digital diktafon medan Trost (2005) och Kvalé (1997) använder sig av 
begreppet bandspelare. De nackdelar som finns med att använda sig av bandspelare är enligt 
Trost att det tar mycket tid att lyssna av alla banden. Detta gäller även i vårt fall när vi 
använde oss av en digital diktafon, dock behövde vi inte ha med oss extra band eller 
tillhörande mikrofon för att detta är inbyggt i den digitala diktafonen. 
 
Inför varje möte med förskolläraren gick vi igenom de intervjufrågor vi hade och testade den 
digitala diktafonen för att se att den fungerade och hade tillräckligt med batteri. Dessutom 
lyssnade vi igenom den senaste utförda intervjun innan vi genomförde nästa, för att på så sätt 
kunna förbättra oss på vår frågeteknik. Vid mötet med förskolläraren hälsade vi genom att ta i 
hand och presentera oss. Därefter letade vi upp ett rum där intervjun kunde utföras ostört från 
andra personer. Inför samtliga intervjuer använde vi oss av dokumentet ”Inför 
intervjusamtalen”, se bilaga 1. Vi gav ytterligare en kort introduktion till studiens innehåll för 
att på så sätt få intervjupersonen fokuserad på ämnet. Vi frågade dessutom om samtalet kunde 
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spelas in, vilket gick bra vid samtliga intervjutillfällen. Vi förklarade även att uppgifter om 
plats och person var konfidentiella (Vetenskapsrådet, 2001) och att inspelningarna förstördes 
efter transkribering. Vid intervjuerna ställdes intervjumallens frågor, se bilaga 2, till samtliga 
förskollärare. Följdfrågorna skiljde sig åt beroende på svaret från den intervjuade. Vi deltog 
båda två på samtliga intervjuer, som varade mellan 15 och 25 minuter. Under intervjun 
ägnade vi vår uppmärksamhet åt intervjupersonen för att denne skulle känna att han eller hon 
stod i centrum för intresset.  
  

4.5 Bearbetning och Analys 
Direkt efter varje avslutad intervju samtalade vi kring hur vi upplevt intervjun, när det gällde 
det som sades samt det upplevda. Därefter transkriberades intervjuerna till skriven text för att 
på så sätt kunna analysera materialet.  
 
Nästa steg var att genom upprepade genomläsningar få en överblick över det som sagts under 
intervjun. Intervjupersonens svar på de olika frågorna sammanställdes och jämfördes, för att 
vi sedan skulle kunna kategorisera dem. Detta förespråkar Svenning (2003) som använder 
begreppet kodning i den meningen att personen sätter ”etiketter” och skapar 
begreppskategorier på det han/hon kommit fram till. Vid kategoriseringen av intervjuerna 
valde vi att använda oss av Svennings förslag, där vi i intervjuerna hittade mönster som 
överensstämde med varandra och begrepp som intervjupersonerna använt sig av. Utifrån de 
intervjuer vi har genomfört, kunde vi utläsa att förskollärarna hade två olika sätt att se på sin 
betydelse för barns motoriska utveckling under utomhusvistelsen. Därefter bearbetade vi 
resultatet och analyserade resultatdiskussionen. 
 
När vi lyssnade på inspelningarna hade vi penna och anteckningsblock vid oss för att kunna 
skriva ner eventuella anteckningar/idéer. Svenning (2003) talar även väl kring ordet ”sortera”, 
som författaren menar är ett nyckelbegrepp inom den kvalitativa analysen. Efter att ha läst den 
”sorterade” texten vid ett flertal tillfällen diskuterade vi kring dess innerbörd och vi kände då 
att vi fått tillräckligt med material för de svar som vi sökt. Vid utformandet av 
resultatdiskussionen utgick vi ifrån våra resultat som vi har kopplat ihop, med tidigare teorier, 
utifrån våra egna tankar. Patel och Davidson (2003) menar att när vi diskuterar resultaten i 
samma ordning, som resultatbeskrivningen, underlättar vi det för läsaren. 
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5. Resultat  
Vid kategorisering av intervjuerna har vi valt att använda oss av de två olika synsätten som 
förskollärarna visade på. Vi har använt oss av denna metod för att kunna synliggöra de olika 
perspektiven och förhållningssätten som förskollärarna har angående sin egen betydelse för 
barnens motoriska utveckling under utomhusvistelsen. 
 

5.1 Förskolläraren mer i bakgrunden 
Agneta anser att det är viktigt som förskollärare att observera barnen i deras lekar under 
utomhusvistelsen. Går man in och tittar i leken får förskolläraren se en helt annan värld 
genom barnens ögon och barnens perspektiv, menar hon. När en konflikt uppstår kan någon 
från personalen hjälpa barnen och vägleda dem till en lösning som gynnar alla. Agneta 
beskriver att personalen ska se om barnen vågar pröva och hjälpa dem ifall barnet inte törs, 
samt leda barnen in på nya vägar. Hon menar på så sätt att förskolläraren kan agera som en 
person i bakgrunden under utomhusvistelsen ifall att något av barnen gör sig illa. Hon 
förklarar även att utomhusvistelsen har stor betydelse i förskolan, eftersom barnen tränar sin 
grovmotorik genom att exempelvis klättra, balanser och gunga. 
 
Resultatet visar på att Sofia anser att barnens motorik utvecklas under utomhusvistelsen, för 
de mindre barnen är det en utmaning att gå när marken är ojämn. I inomhusmiljön måste 
förskolläraren arrangera en hinderbana för att barnen ska utmanas och få en variation i sina 
rörelser. Hon menar att förskolläraren ska ha uppsikt över vad barnen gör och att ”allt flyter 
på bra”. Hon berättar att förskolläraren inte ska störa barnen i deras lekar, utan endast om 
något barn känner sig utanför. Då kan personalen leda barnet till lek genom att ge barnet olika 
alternativ och fråga om det finns någon kamrat som han/hon vill leka med.  
 
Sara anser att förskolläraren inte behöver styra barnen lika mycket under utomhusvistelsen 
som inomhus, utan barnen aktiverar sig spontant och utforskar sin omgivning. Saras 
förhållningssätt är att barnet är kompetent och att förskolläraren ska organisera verksamheten 
utomhus på så sätt att den väcker barnens upptäckarlust och nyfikenhet. Utomhusmiljön är ett 
pedagogiskt rum där förskolläraren kan flytta ut planeringen till utomhusvistelsen, menar 
Sara.  Hon förklarar att barnen ofta leker rollekar och att personalen ska finnas till hand ifall 
något händer, exempelvis om någon skadar sig. ”Det är en viktig del att kunna se vad som 
händer. Om det händer någonting tråkigt eller att barnet visar med kroppsspråket att någon 
inte får vara med. Vi försöker vara utplacerade något så när så att vi har koll över allt”. Sara 
poängterade att tryggheten på förskolan är viktig, hon gav exemplet att personalen skulle se 
till att inget barn går utanför grindarna eller hoppar över staketet, utan stannar på förskolan 
gård. Sara har som åsikt att motoriken kommer automatiskt när barnet ständigt rör sig och 
därför aldrig tränar motoriken i någon specifik aktivitet eller vid planering. Den motoriska 
utvecklingen kommer via leken och genom vardagliga sysslor såsom att klä på sig själv. Hon 
berättade dessutom att barnen skulle klättra, hoppa och springa även om inte förskollärarna 
skulle vara där. Sara vill att förskolans gård ska vara utformad på så sätt att den inbjuder till 
att klättra och till lek, därigenom ger personalen barnen en fortare skjuts i deras motoriska 
utveckling. 
 

5.3 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi utläsa att Agneta, Sofia och Sara anser att utomhusvistelsen i 
förskolan är betydelsefull för barnens motoriska utveckling och att den kommer automatiskt i 
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barnens lek. Barnen aktiverar sig själva med hjälp av den upptäckarlust och nyfikenhet som 
barnet har. Sara poängterade även att förskolans gård ska vara utformad på ett sådant sätt att 
den inbjuder till lek och spring, hon förklarade att barnen springer, klättrar och utforskar trots 
att förskolläraren inte är närvarande eller styr med någon aktivitet. Alla dessa tre förskollärare 
anser att personalen på förskolan ska agera som en person i bakgrunden till barnens 
utveckling, barnet är kompetent och kan om förskolläraren organiserar den pedagogiska 
verksamheten utomhus på så sätt att den väcker barnens upptäckarlust och nyfikenhet. 
Däremot poängterade Agneta att förskolläraren ska observera barnen i leken och att 
förskolläraren skulle få se en helt annan värld på detta sätt.  Barnet visar upp världen genom 
sina ögon, sin uppfattning och sitt perspektiv. Tryggheten på förskolan är betydelsefull för 
barnen. Sofia uttryckte sig så att förskolläraren ska ha uppsikt över gården och att ”allt flyter 
på bra”. Förskollärarna anser att det är en central del i arbetet med barn att kunna se vad som 
händer under utomhusvistelsen, de försöker vara placerade för att kunna ha uppsyn över hela 
gården, exempelvis ifall något barn far illa.  
 

5.4 Förskolläraren som utmanare och uppmuntrare 
Lotta anser att förskolläraren ska aktivera barnen under utomhusvistelsen och att personalen 
ska stötta och uppmuntra barnen. Hon förklarar att barnets motorik tränas ständigt när de 
klättrar, kryper och går i ojämn terräng. Personalen på förskolan ska vara tillsammans med 
barnen och kunna visa upprepade gånger hur de kan gå tillväga för att, exempelvis gå, hoppa 
eller klättra. ”Det är inte vi som klättra åt barnen utan hjälper dem upp”, sa hon. Lotta berättar 
att hon är tillsammans med barnen hela tiden, trots att barnen leker mycket själva. Hon menar 
att det är barnen som övar men att förskollärarna är viktigt att ha bland barnen, för att de ska 
känna en trygghet på förskolan. I Utomhusmiljön har förskolläraren tillgång till inspirerande 
och gratis material. Lotta berättar att personalen kan använda sig av naturen för att kunna 
utmana barnen på olika sätt.  
 
Resultatet visar att Robert anser att förskolläraren ska vara aktiv och samspela med barnen 
under utomhusvistelsen. Genom att förskolläraren planerar aktiviteter i naturen, har 
personalen tillgång till en mängd gratis och inspirerande material för att kunna utmana 
barnen. Han berättade att budgeten är låg och därför anser han att förskolläraren ska kunna se 
möjligheter istället för hinder, ”att hitta lösningar med enkla medel”. Förslag på aktiviteter 
kan vara banor med olika övningar (hinderbanor), som främja den motoriska utvecklingen. 
Han poängterade även att förskolläraren kan använda sig av skogen på ett sådant sätt att 
personalen kan ha samlingar uppe på stenar som barnen klättrar upp på. Robert förklarade 
dessutom att barngruppen formar varandra. Personalen på förskolan ska stötta de äldre barnen 
att hjälpa de mindre, och tvärt om. ”Vi vill att barnen själva ska bidra till ett lärande för alla”. 
 
Emelie menar att förskolläraren är mer tillsammans med barnen under utomhusvistelsen och 
att personalen tillsammans med barnen leker och upptäcker i utomhusmiljön. Hon anser att 
förskolläraren ska vara en god förebild. Hon förklarar det som att förskolläraren ska rikta sin 
uppmärksamhet och tid mot barnen istället för att ”bara stå och prata med varandra i 
arbetslaget”, utan förskolläraren ska vara aktiv under utomhusvistelsen. Emelie förklarar att 
hon reflekterar över vilken roll hon har som förskollärare under utomhusvistelsen och att hon 
reflekterar över vilket förhållningssätt arbetslaget visar upp för omgivningen. Med omgivning 
menar hon föräldrarna, barnen och samhället. Hon berättar att den pedagogiska verksamheten 
som förskolläraren bedriver inomhus, kan flyttas ut till förskolans gård. Exempelvis kan 
förskollärarna ställa fram penslar, målar färg och stafflin för att barnen ska kunna måla 
utomhus. ”Du kan ha precis samma verksamhet inne som ute”, berättar hon. Emelie anser 
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dessutom att förskollärarens betydelse är att organisera verksamheten på så sätt att barnen 
tycker att det är roligt.  
 
Malins åsikt är att utomhusvistelsen i förskolan ska bedrivas på samma sätt som den 
pedagogiska verksamheten bedrivs inomhus. Hon menar dessutom att förskolegårdens 
utformande har stor betydelse för barnens utveckling och att det är förskollärarna som ska 
arrangera denna på ett sådant sätt att barnen utmanas, upptäcker och utvecklar sin nyfikenhet. 
Personalen på förskolan kan möblera gården på förskolan på sätt att den innehåller olika 
pedagogiska rum såsom ateljé, snickarbod eller en bokstavshörna. ”Det man gör inne kan man 
göra ute”, berättar Malin. Barnet kan vara mer aktivt och röra sig mer under utomhusvistelsen 
än inomhus, där personalen försöker få barnen att inte springa och hoppa. Malin förklarar 
vidare att bara för att förskolläraren arbetar på en och samma förskola, stannar personen inte 
av i utveckling och tanke, utan att förskolläraren ständigt får utmana sig själv i sitt yrke. ”Jag 
tror man aldrig blir fullärd, utan man lär sig samtidigt som barnen utvecklas”.  Hon 
poängterade att personalen lätt kan glömma bort de mindre barnen vid planeringen, om 
verksamheten både har lite äldre barn och mindre. Det är viktigt att ha tro på att de mindre 
barnen även är kompetenta och kan. Malin berättade dessutom betydelsen om att reflektera 
tillsammans i arbetsgruppen. ”Vad har vi för förhållningssätt till barnen?” Den pedagogiska 
reflektionen är viktig i förskolan men personalen har sällan tid till denna viktiga del i den 
pedagogiska verksamheten.  
 

5.5 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet på att samtliga förskollärare anser att den pedagogiska 
verksamheten som bedrivs inomhus kan flyttas ut till förskolans går. Resultatet visar även på 
att förskollärarna är mer tillsammans med barnen under utomhusvistelsen. De aktiverar 
barnen med lekar, utmaningar och skogspromenader. Utomhusmiljön på förskolan ska 
förskollärarna arrangera på ett liknande sätt som inomhusmiljön, exempelvis med 
pedagogiska hörnor och vrår där barnen kan måla, bygga eller pyssla. Utformandet av 
utomhusmiljön på förskolan har stor betydelse, anser Malin. Hon förklarar att den har lika stor 
betydelse för barnens utveckling som inomhusmiljön har. Personalen på förskolan ska 
organisera verksamheten på ett sådant sätt att barnen tycker det är roligt. Robert har som åsikt 
att arbetslaget ska ta till vara på det som naturen har att erbjuda, det vill säga de obegränsade 
möjligheterna i de gratis och inspirerande materialen. Han förklarade dessutom att 
förskolläraren kan arrangera samlingar i skogen, där barnen får klättra upp på stenar eller 
hålla balansen sittandes på stockar. Lotta berättade att förskolläraren ska, om så behövs, visa 
upprepade gånger hur barnet kan gå tillväga för att klättra upp på stenen. Viktigt att poängtera 
var att det är barngruppen som övar men att förskolläraren är betydelsefull för att barnen ska 
känna sig trygga på förskolan och kan därigenom våga utmana sig själva. Malin har som åsikt 
att förskolläraren inte stannar upp i sin yrkesroll bara för att han/hon arbetar på en och samma 
förskola under arbetstid, utan att personalen utvecklas och utmanas som förskollärare varje 
dag. En förskollärare blir aldrig fullärd, menade hon. Malin förklarade även att arbetslaget 
kan glömma bort de mindre barnen vid planeringen, därför är det viktigt att förskolläraren har 
det för förhållningssättet att barnet är kompetent och kan. Hon belyste dessutom betydelsen av 
att reflektera tillsammans i arbetslaget och att den pedagogiska reflektionen, samtalstiden och 
planeringen är en viktig del i verksamheten dock att tiden är för knapp. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Validitet och Reliabilitet  
Här nedan kommer vi att diskutera kring vår undersöknings pålitlighet. 
 
De data som vi har samlat in under våra intervjutillfällen kan nu kallas för rådata, oavsett om 
vi samlat in data via observationer, enkäter eller intervjuer ska dessa vara tillförlitliga och 
giltiga anser Stensmo (2002). Kvalé (1997) menar att det är vanligt idag att intervjuaren spelar 
in intervjuerna på band och skriver sedan ut det till en skriftlig text. I vårt fall har vi använt 
oss av en digital diktafon som fungerar på liknande sätt. Patel och Davidson (2003) anser att 
intervjuaren måste veta vad det är personen undersöker och att han/hon undersöker just det 
som har valts att studera. Därmed vet intervjuaren om han/hon har god validitet, på grund av 
detta anser vi att vårt arbete har god validitet eftersom vi har studerat det vi har valt att 
undersöka, vilket är hur förskollärare ser på sin egen betydelse när det gäller barnens 
motoriska utveckling under utomhusvistelsen. Även Trost (2005) påpekar att det som menas 
med validitet är hur frågorna är formulerade till studien, utifrån syftet. Det var förskollärarnas 
uppfattning om den egna betydelsen för barnens motoriska utveckling under utomhusvistelsen 
som vi ville ta reda på genom intervjuerna, valde vi att utföra kvalitativa intervjuer. Att utföra 
kvalitativa intervjuer anser Trost vara en bra metod när intervjuaren vill reda ut vad 
intervjupersonerna har för uppfattningar kring det personen vill ta reda på. De frågor vi använt 
oss av är formulerade utifrån studiens syfte. Genom intervjuerna har vi fått fram hur 
förskollärarna ser på sin egen betydelse och det är utifrån detta som vi har genomfört denna 
studie. Patel och Davidson (2003) menar vidare att intervjuaren måste göra det på ett 
tillförlitligt sätt, i och med det vet personen om studien har god reliabilitet. Eftersom vår 
undersökningsgrupp arbetar på olika förskolor gör detta att vi har fått en bredd över hur 
förskollärare uppfattar sin betydelse i den kommun vi gjort undersökningen. Därmed kan vi se 
resultatet som allmänt för dessa sju förskollärare. Om vi hade intervjuat fler förskollärare 
hade studien fått högre reliabilitet.  
  
Ett fåtal av de intervjuade hade vi sedan tidigare varit i kontakt med genom VFU-perioderna. 
Detta kan ha påverkat svaren från intervjupersonerna i den mening, att han eller hon gett det 
”rätta” svaret utifrån vad vi gett för signaler under intervjun. Svenning (2003) uppmanar detta 
som en risk med en personlig intervju, att intervjuaren själv genom sin närvaro påverkar 
svaren och att risken framförallt är stor att intervjupersonen svarar i en riktning som 
intervjuaren upplevs uppmuntra. Under samtliga intervjutillfällen har samma intervjumall 
använts oberoende på om vi känt den intervjuade eller inte, i närmare eftertanke borde vi 
möjligtvis ha ställt fler inledande frågor till dem som var obekanta för att lättare utveckla 
samtalet. 
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6.2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera de resultat som vi har kommit fram till vid vår studie. 
Vi kommer att koppla resultaten till den skrivna bakgrunden samt ställa egna reflektioner och 
tankar. 
 

6.2.2. Förskolläraren mer i bakgrunden  
Enligt Ericsson (2005) startar den motoriska utvecklingen vid födseln och fortsätter genom 
hela livet. De mindre barnen utmanas ständigt i utomhusmiljön eftersom exempelvis marken 
är ojämn. Agneta, Sofia och Sara anser att utomhusvistelsen är en stor del i barnens motoriska 
utveckling. Förskolläraren behöver inte ha styrda lekar under utomhusvistelsen, utan barnen 
tränar motoriken automatiskt med att de rör sig. En fråga vi ställer oss är: reflekterar 
förskolläraren över barnets motoriska utveckling trots att de anser att den tränas automatiskt? 
I det resultat vi har fått kan vi även utläsa att förskollärarna syftar på att i leken lär sig barnet 
omedvetet, bland annat det motoriska genom att cykla, gräva och gunga. De mindre barnen 
brottas med de medfödda reflexerna och ägnar all sin koncentration åt exempelvis cyklingen. 
De äldre barnen har hunnit träna och upprepat rörelsen antalet gånger som behövs för att den 
ska automatiseras. Därför kan det äldre barnet cykla och samtidigt prata med förskolläraren. 
Som vi tagit upp skriver Mellberg (2000) att det är grundläggande att barnen får upprepa de 
outvecklade rörelserna i många olika sammanhang och att de många upprepningar som barnet 
gör i lek och rutiner är viktiga för barnets motoriska utveckling. Dessa upprepade rörelser 
automatiseras med tiden. Vi frågar oss då om barnen får tillräckligt med tid till att upprepa 
rörelserna? När barnen ska klä sig för att gå ut får de ett gyllene tillfälle att träna motoriken 
men ger personalen barnen den möjligheten? Anser personalen att tiden räcker till eller är 
förskolläraren stressad och vill att barnens utgång ska gå snabbt för att de ska hinna med, 
exempelvis veckans planering?  
 
 Langlo-Jagtøien, Hansen, Annerstedt (2002) och Sanborgh-Holmdahl, Stening (1993) menar 
att barnen stärker sin sociala, emotionella, kognitiva och motoriska förmågor i leken samt 
barnets kreativitet och inlevelse stimuleras. Författarna anser även att under utomhusvistelsen 
utvecklar barn motoriken i leken genom de rörelser barnen gör. Personalen på förskolan ska 
inte störa barnen i deras lekar, de ska låta barnen själva utforska och pröva. Vi tolkar det som 
att Agneta, Sofia och Sara har det förhållningssättet att barnet är kompetent och kan, därför 
låter de barngruppen själva utforska. Enligt Mellberg (2000) är barnen aktiva och nyfikna, de 
rör sig mycket och får tillfälle att känna och undersöka sin omgivning. Utifrån Agneta, Sofia, 
Sara och Mellberg (2000) tolkar vi det som att barnet klarar själv av att träna motoriken.  
 
Förskolläraren ska agera när något barn är utanför barngruppen eller om något barn gjort sig 
illa. Dessa tre förskollärare förklarar om betydelsen av att ha uppsikt över vad barnen gör för 
att se att ingen klättrar över staketet eller öppnar grinden. Personalen på förskolan ska vara 
utplacerade på gården för att ha uppsikt över vad som händer samt att allt flyter på bra, på så 
sätt känner barnen en trygghet på förskolan. Sara poängterade hur viktigt det är att barnen 
känner sig trygga på förskolan, det är först då barnen vågar utforska och utmana sig själva. Vi 
ställer oss frågan när egentligen barn känner sig trygga? Hur uppfattar förskolläraren barnets 
trygghet? Är det när förskolläraren är tillsammans med barnen eller när förskolläraren är på 
sidan om och observerar? Eller är det kanske vid båda tillfällena? Visar förskolläraren att 
han/hon litar på barnets förmåga att klara av saker, kommer barnet känna att förskolläraren är 
som en ”trygghetspelare”. Detta stärker barnets självförtroende, nyfikenhet och vilja att erövra 
olika färdigheter. Vi anser att detta kan ha olika innebörder. Den ena är att förskolläraren 
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observerar barnen för att på så sätt skaffa sig kunskap om vad barnen är på och behöver träna 
samt var barngrupper riktar sin uppmärksamhet just för tillfället. Langlo-Jagtøien, Hansen och 
Annerstedt (2002) har som tidigare visats skrivit att förskolläraren strävar efter att utveckla 
kunskaper om barnets utveckling och särskilt om barnens motoriska förmåga. Vi har även 
som åsikt att det finns många olika sätt på hur förskolläraren kan observera en barngrupp och 
att det finns olika beslut personen måste fatta som förskollärare innan han/hon kan starta 
observationen.  
 

6.2.1. Förskolläraren utmanar och uppmuntrar 
I resultatet beskriver Lotta, Robert, Emelie och Malin att det är förskollärarens uppgift att ge 
barnen nya möjligheter och nya vägar i den motoriska utvecklingen. Förskolläraren ska 
utmana barnen i den utomhusmiljö som förskolan har att tillgå. Som Granberg (2000) skriver 
finns det ingenting inomhus som man inte kan göra utomhus, detta motto kan vi tolka rättar 
sig Lotta, Robert, Emelie och Malin efter. Dessa fyra förskollärare menar att den pedagogiska 
verksamheten som bedrivs inomhus kan flyttas ut på gården och kan arrangeras på ett sådant 
sätt som den pedagogiska verksamheten inomhus. Malin sade att ”det man kan göra inne kan 
man göra ute” men som Wikander (1995) skriver så krävs det annan sorts planering.  
Förskolläraren måste utmana sig själv genom att se möjligheterna istället för hinder, som 
exempelvis den låga budgeten. Lotta syftade på att i utomhusmiljön har förskolläraren tillgång 
till gratis material av naturen som arbetslaget kan nyttja för att ge och utmana barnen med nytt 
och spännande material. Det är bra att använda sig av naturen för att visa barnen vad man kan 
skapa av enkla medel, dock har inte alla förskolor skogen eller naturen som granne. Förskolan 
kan vara placerad i en storstad där arbetslaget inte har samma potential till att använda sig av 
skogens material. Får dessa barn mindre möjligheter till skapande och utveckling, när 
förskolan inte har naturen tillgänglig?  
 
Som vi har visat tidigare skriver Granberg (2000) att förskolläraren ibland måste komplettera 
utomhusmiljön genom att möblera den när de flesta förskolegårdar är utrustade med fasta 
lekredskap. Vi anser att med små, enkla och billiga medel kan arbetslaget förvandla en 
originell förskolegård till en äventyrlig upptäckarplats för barnen.. Om förskolläraren utmanar 
sig själv och ser sig omkring, kan han/hon se de möjligheter som personalen kan använda sig 
av det som miljön runt omkring erbjuder. Sara berättar att i inomhusmiljön måste personalen 
arrangera en hinderbana ifall förskolan har möjlighet att utnyttja någon gymnastiksal eller 
någon större lokal. Drougge (2001) framhåller att en gymnastiksal aldrig kan ersätta naturen 
för att öva barnens motoriska träning, däremot kan det vara ett komplement vid 
inomhusvistelsen. Hur kommer det sig då att förskolläraren i inomhusmiljön måste 
”tillrättalägga” för att barnens motoriska utveckling ska främjas, medan förskolläraren kan 
låta barnen leka och utvecklas ifred i utomhusmiljön och ändå främjas den motoriska 
utvecklingen? Som vi tidigare visat skriver Nyhus Braute och Bang (1997) att ett av de 
viktigaste uppdragen en förskollärare har är att ta tillvara på barnens nyfikenhet och att ta 
tillvara på barnens inte behov av utmaningar. Att kunna utmana barnen och samtidigt 
stimulera och bevara deras nyfikenhet är en balansgång. Utomhusmiljön får inte vara 
utformad på så sätt att den blir för enkel och simpel för barnen, utan att den ska ständigt 
utmana barnen på olika sett.  
 
Holle (1987) skriver att förskolläraren har en viktig roll på så sätt att förskolläraren 
introducerar barnet i de lekmöjligheter och redskap som finns i utomhusmiljön. 
Förskollärarna gav exemplet att man kan ge barnen en god inställning till fysisk aktivitet och 
rörelse i utomhusvistelsen, genom att förskolläraren visar de möjligheter som finns i 
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utomhusmiljön. Intervjupersonen på en förskola ser utomhusmiljön som ännu ett pedagogiskt 
rum att vistas i och att förskolläraren kan i utomhusmiljön framställa olika rum, såsom i 
inomhusmiljön, exempelvis en ateljé, snickarbod, pysselhörna med mera. Brügge, Glantz och 
Sandell (2007) anser att förskolan har tagit fasta på de traditioner av att vara utomhus och att 
utomhusmiljön, som förskollärarna ansåg var ännu ett pedagogiskt rum att vistas i, blir en lika 
självklar inlärnings- och utvecklingsmiljö som förskolans lokaler. Vi tolkar det som att det är 
betydelsefullt att utmana sig själv som förskollärare och utmana varandra i arbetslaget. 
Förskolläraren måste utmana sig själv för att kunna utmana andra, annars stannar han/hon upp 
i den egna utvecklingen. Vi undrar vad det ger för konsekvenser för barnen på förskolan om 
personalen stannar upp i sin utveckling som förskollärare? Blir barnens utveckling och 
inlärning på förskolan mindre effektiv och stimulerande eller har detta ingen betydelse? 
Robert anser att barngruppen formar varandra, på så sätt att förskolläraren stöttar de äldre 
barnen att hjälpa de mindre. Kan det däremot vara på det viset att förskolläraren lätt fokusera 
på de barn som inte vågar eller har någon svårighet på något sätt istället för att tänka på att 
barn behöver uppmuntras? Kan förskolläraren lätt hamna i den fällan att han/hon ser hur svårt 
eller blygsamt barnet är istället för att fokusera på barnets goda förutsättningar? Vi anser att 
det är ett måste att påminna varandra i arbetslaget att se möjligheter istället för hinder. Robert 
poängterar betydelsen att inspirera varandra i arbetslaget till att vilja fortsätta utvecklas som 
förskollärare, även Malin tog upp att en förskollärare aldrig blir fullärd utan hon lär sig något 
nytt varje dag. Vi tolkar det som att Robert och Malin anser sig ha två roller i verksamheten. 
Det ena är att vara aktiv med barnen och utmana dem i sin utveckling medan den andra rollen 
är att utmana sig själv och de andra i arbetslaget samt att uppfatta sitt eget lärande.  
 

6.3 Avslutande reflektioner 
Denna studies resultat visar två olika perspektiv där ett handlar om att förskolläraren är aktiv 
under utomhusvistelsen genom att utmana och uppmuntra barnen. Samtidigt som det andra 
perspektivet menar att personalen ska finnas med som en trygghet i bakgrunden. Två frågor 
som vi ställer oss då är: Kan man vara uppmuntrande och utmanande samtidigt som man 
befinner sig i bakgrunden? Om man är utmanande och uppmuntrande, har man då uppsikt 
över hela barngruppen hela tiden?  
 
Denna studie har väckt många tankar under resans gång och har för oss betytt mycket inför 
vårt kommande yrke som förskollärare. Det studien har medfört för oss är hur mycket barnen 
motoriskt tränas under utomhusvistelsen, utan att förskolläraren är medveten om det och hur 
mycket vi förskollärare kan med små och lätta medel påverka barnens motoriska utveckling. 
Förskolläraren kan använda sig av naturmaterial för att ställa i ordning och förändra 
förskolegården. Studien har även medfört att vår uppgift som förskollärare är att finnas nära 
barnen och tillsammans med barnen under hela utomhusvistelsen för att utmana, uppmuntra 
och påverka. 
 

6.4 Vidare forskning 
Denna studie har erbjudit oss flera tankar och uppslag till fortsatt forskning. Vi anser att det 
vore intressant att göra en studie liknande denna men i större omfattning, så att det skulle 
kunna användas som ett underlag för generella slutsatser. Ett annat val av metod skulle i detta 
fall kunna vara observation i förskollärarnas verksamheter. Det vore av intresse att observera 
förskollärarna för att beskåda deras implikationer med utomhusvistelsen. Vilket mål och syfte 
har förskollärarna med utomhusvistelsen? Vilka aktiviteter utformar förskollärarna som 
gagnar barnets motoriska utveckling under utomhusvistelsen? Varför anser förskollärarna att 
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utomhusvistelsen gynnar den motoriska utvecklingen mer än inomhusvistelsen? Frågor som 
dessa, kring förskollärarens och utomhusvistelsens betydelse, vore väl värt att utforska.  
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Bilaga 1 

Inför intervjusamtalen 
 
Hej. 
Vi vill börja med att tacka för att Ni tagit er tid för vår intervju. Går det bra att vi spelar in 
detta samtal? 
 
Vi hade tänkt starta intervjun med att ge kort information kring vår studie.  
 
Studien riktar sig mot Er förskollärare och det är just därför vi intervjuar er nu, vi vill veta hur 
Ni uppfattar och tänker kring eran betydelse för barnens motoriska utveckling och lärande 
under utomhusvistelsen. Vår studie är speciellt riktad mot förskolans utomhusvistelse och 
därför är frågorna riktade mot utomhusmiljön och utomhusvistelsen.  
 
Efter denna intervju kommer materialet att analyseras av oss och efter färdigställt arbete 
förstörs materialet, det som sägs här och nu är det bara vi två studenter som kommer att ta del 
av. Vi vill klargöra att det som sägs här och nu och Din identitet är konfidentiellt. 
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Bilaga 2 
 

Intervjumall 
 

• Hur länge har du varit verksam inom förskolan?  
 
• Vad har utevistelsen för betydelse för barnen, anser du?  
 
• Hur ser du på din betydelse som pedagog i utevistelsen? 
 
• Vad har utevistelsen för betydelse för barnens motoriska utveckling, anser du? 
 
• Hur ser du som pedagog på din betydelse för att främja barnens motoriska utveckling 

utomhus? 
 
 




