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Förord 
 
I vår fritidspedagogutbildning ingår det att skriva ett examensarbete om något ämne som 
intresserar oss. Resultatet av detta håller Ni nu i Er hand. Det har varit roligt och stimulerande 
att arbeta med rörelse, många av idéerna kommer vi att använda oss av i vår fortsatta 
yrkeskarriär.  
 
Utan hjälp och stöd av många i vår omgivning hade detta arbete varit omöjligt att genomföra. 
Vi vill först och främst tacka de berörda barngrupperna och de arbetskamrater vi mött under 
praktikperioden, deras medverkan har varit ovärderlig. Vi vill även tacka våra vetenskapliga 
handledare Marja-Liisa Leijon och Siw Lindberg som hjälpt oss att färdigställa detta arbete. 
Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och många gemensamma skratt som 
underlättat detta arbete. 
 
Luleå maj 2003 
 
Anna Carlsten Sandra Nilsson-Lång 



 

 

Abstrakt 
 
Syftet med vårt examensarbete var att se om vi som fritidspedagoger kan utveckla sexåringars 
kroppsuppfattning med hjälp av rörelselekar och rytm. Kroppsuppfattning för oss är att veta 
var du har din kropp i förhållande till din omvärld och att rörelsen och benämningen av de 
stora kroppsdelarna är automatiserad. I vårt arbete står rytmen för ett sätt att finna stämning, 
ta fram känslor och skapa rörelse. Vi observerade fyra barn, två i Boden och två i Skellefteå. 
Under vår praktikperiod observerade vi barnen i de olika rörelseaktiviteterna för att se vilken 
kroppsuppfattning de hade. Detta skedde kontinuerligt under fem veckor av praktiken för att 
se hur barnens kroppsuppfattning utvecklades och om rytmen hade någon inverkan på deras 
rörelseglädje. Resultatet av detta blev att vi såg en förbättring hos alla barnen gällande deras 
kroppsuppfattning. Därmed drog vi slutsatsen att man kan förbättra barns kroppsuppfattning 
med hjälp av rörelseaktiviteter och rytm. 
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Bakgrund 
 
 
Inledning 
 
Redan som barn har rörelse och rytmik varit ett stort intresse för oss. Vi har båda provat på ett 
flertal olika idrotter och rörelsen samt att få arbeta med sin kropp har alltid funnits där 
naturligt. Nu i vuxen ålder har vi stött på människor som inte har full kontroll av sin kropp, en 
av oss har ett förflutet som aerobics-instruktör där dessa brister synliggjorts tydligt. Vi tror att 
rörelseträning i tidig ålder även skulle ha hjälpt dessa individer till en bättre 
kroppsuppfattning.  
 
Under vår fritidspedagogutbildning har vi arbetat med barns motorik och kroppsuppfattning i 
ett flertal ämnen. Vår lärare i rörelse har poängterat att kroppen är ett viktigt instrument i vår 
vardag. Hon väckte vårt intresse för de människor som inte kan ta rörelsen och motoriken som 
en självklarhet. Vidare sa läraren att om människan inte har en god medvetenhet om sin kropp 
och dess rörelser kan detta vara ett hinder för att på ett naturligt sätt kunna förstå och bemöta 
sin omvärld.  
 
För att kunna möta barnet så tidigt som möjligt och hjälpa det till en bättre kroppsuppfattning 
måste vi pedagoger gå in redan i förskoleklassen. Vi läste i forskningslitteratur av Digerfeldt 
(1990) att det finns många förskolebarn som uppvisar brister i sitt kroppsmedvetande och kan 
därför inte utvecklas i samma takt som sina jämnåriga kamrater. Därför beslutade vi som 
blivande fritidspedagoger att i vårt examensarbete fördjupa oss i hur man kan utveckla 
sexåringars kroppsuppfattning genom rytm och rörelselekar.  
 
 
Koppling till styrdokumenten 
 
Alla som arbetar i arbetslaget i skolan skall utgå ifrån styrdokumenten. Eftersom vi som 
fritidspedagoger är en del av arbetslaget ska vi också följa läroplanen. Vi har därför studerat 
den för att se vad det står om barns behov av rörelse och kroppskännedom. I Läroplanen för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 står det under 
rubriken "Skolans värdegrund och uppdrag" följande: 

 
Skolans skall främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad 
och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. (s.8) 

 
För att kunna vara harmonisk i sig själv måste du känna din kropp. Vi som fritidspedagoger 
bör kunna ta fram rörelselekar spontant och naturligt under hela skoldagen. Men det är också 
viktigt att vi lägger stor vikt vid kroppsuppfattning under den planerade verksamheten. 
 

Skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de 
intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Eleverna 
skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. (s.8) 

 
Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 
verksamhet. (s.8) 

 
Högra hjärnhalvan står bland annat för fantasi och skapande medan vänstra hjärnhalvan bättre 
klarar logiskt tänkande och analys. I undervisningen har tyngdpunkten hittills lagt vid 
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aktiviteter som övervägande gynnat den vänstra hjärnhalvans utveckling, varvid den högra 
hjärnhalvans funktion tillbakasatts (Nordlund, 1998). Därför är det viktigt att arbeta med de 
praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna för att utveckla även den högra hjärnhalvans 
funktion. En viktig arbetsuppgift som vi som fritidspedagoger har är att hjälpa barnen till att 
få en god kroppskännedom och känna sig stolta över sig själva. Under rubriken ”Mål och 
riktlinjer” står det att ”skolan skall sträva efter att varje elev skall utveckla tillit till sin egen 
förmåga”. (s.11) 
 
Vi har också studerat Skellefteå kommuns skolplan respektive Boden kommuns skolplan för 
att se om det finns något skrivet för att främja barns kroppsuppfattning. Dessa citat var vad vi 
fann: 
 

Alla barn/elever utvecklar samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, gott självförtroende 
och en stark tilltro till den egna förmågan som en förberedelse för det livslånga lärandet 
(Söderlund, 2003). 

 
Arbetssätt och arbetsformer utvecklas och anpassas efter individens behov så att självkänsla 
och medmänsklighet förstärks (Bodens skolplan, 2000) 

 
Vi tror att om du har en god kroppsuppfattning blir det lättare att kunna samarbeta och 
kommunicera med dina medmänniskor. För en sexåring kan det vara svårt att sitta i en ring, 
där det handlar om att sitta stilla och försöka samsas om det utrymme som finns. Detta är en 
träning för det fortsatta livet som ideligen handlar om att kunna samarbeta och kommunicera. 
Att vi använder arbetssätt och arbetsformer som är anpassade för varje enskilt barn tycker vi 
är en självklarhet. Vi som fritidspedagoger har enligt läroplanen stora möjligheter att arbeta 
med kroppsuppfattning och självkännedom under både skol- och fritidsverksamheten. De citat 
vi hittat i de lokala skolplanerna upplevde vi något svävande, man kan tolka dem lite hur man 
vill, det var svårt att hitta något specifikt om just vårat undersökningsområde.  
 
 
Sexåringar i förskoleklass  
 
Eftersom vår praktik var förlagd i en förskoleklass kommer vi förklara begreppet 
förskoleklass närmare samt att ge en inblick i hur sexåringar fungerar. På följande sätt har 
Jancke (1993) och Dessen (1990) definierat vad en sexåring är. 
 
Det alla sexåringar har gemensamt är att de är födda inom samma kalenderår, men det visar 
inte att de ligger lika utvecklingsmässigt. Detta kan bero på olika faktorer bland annat 
personliga förutsättningar och miljön de vuxit upp i. Utvecklingsnivån hos en sexåring kan 
skilja sig från att vara som en fyraåring till att tänka som en åttaåring (Jancke, 1993). Från att 
ha varit en smidig femåring som har haft god kontroll över sina rörelser och sin motorik, kan 
vändningen komma över en sommar. Kroppen växer, armar och ben blir långa och rangliga 
och koordinationen av både grovmotorik och finmotorik försämras tillfälligt (Dessen, 1990). 
Barnen har svårt att bedöma sin egen förmåga och olyckor inträffar ofta. De spiller, tappar 
och stöter i på grund av sina okontrollerade rörelser vilket gör dem ledsna och besvikna. 
Sexåringarna har ett stort behov av att klättra, klänga och balansera. Därför är det bra för dem 
med grovmotoriska rörelser under denna period (Jancke, 1993) 
 
Vidare menar Jancke (1993) att barn lär sig oupphörligt och att det är svårt att stoppa dem. De 
är intresserade av allt och det är viktigt att ta deras tankar och funderingar på allvar genom att 
uppmuntra dem. De behöver få möjlighet att undersöka och experimentera, både på egen hand 



3 

 

och i vuxnas sällskap. Sexåringar hjälper gärna till, de gillar att få olika uppgifter och klarar i 
regel att lösa dem på ett bra sätt. Hur långt barnen kommit i sin utveckling har att göra med 
vilken medvetenhet de utvecklat vilket i sin tur beror på vad barnen har mött och vilka 
erfarenheter de har gjort. Det bästa sättet att stödja sexåringens intresse för att lära sig, är att 
hjälpa dem att upptäcka och förstå att de själva spelar en aktiv roll i inlärningen och att de lär 
för sin egen skull, inte för skolan (Jancke,1993). 
 
Sexåringen har en fastställd rätt till att gå i förskola eller förskoleklass. I den kommun där 
barnet stadigvarande vistas skall det erbjudas en plats i förskoleklass från och med 
höstterminen det år då barnet fyller sex år och till dess att barnet skall börja skolan. Arbetet 
kan bedrivas i arbetslag bestående av förskollärare, fritidspedagog och grundskollärare. 
Utbildningen i förskoleklass skall stimulera varje barns utveckling och lärande. Den skall 
ligga till grund för fortsatt skolgång (Teveborg, 2000). Enligt Persson (1995) kan begreppet 
skolförberedande tolkas på många olika sätt. Det kan innefatta att barnen känner till 
skolmiljön och vem som kommer att bli deras fröken eller att de har grundliga praktiska 
färdigheter som att till exempel knyta skorna. Vidare menar han att skolförberedande också 
kan vara pedagogiska aktiviteter som förbereder barnen på skolsituationer. Vi har hittat en 
dikt av Jancke (1993) som beskriver sexåringens värld på ett målande sätt. 
 
Sexårslandet 
6-årslandet är 
gränsernas land 
Så skickligt med kroppen 
kliva, klättra i stor balans 
och sedan, stillsamt, trilla av stolen. 
Att veta så säkert 
med fotens stamp, 
fast osäkert fladdrar i magen, 
och ändå kunna så pass 
att jag ser, att jag inte kan. 
6-årsbarnet att prövande gränsöverskrida 
i hopp, från sida till sida, 
med stöd av bara 
en hand!  
 
 
Rörelsen och motorikens betydelse  
 
För att få en förståelse av motorikens och rörelsens inverkan på kroppsuppfattningen måste vi 
fördjupa oss i ämnet. Samt att se var en sexåring befinner sig i den motoriska utvecklingen. Vi 
börjar med att belysa begreppen motorik och rörelse. För att klargöra begreppen använder vi 
oss av en begreppsanalys från Digerfeldt (1990). I samband med människans rörelseförmåga 
används ofta begreppet motorik. Motorik omfattar flera olika system av hjärnfunktioner på tre 
olika nivåer och tillsammans bildar de vår totala rörelsekapacitet.  
 
Nivå 1: När en människa ska utföra en viss rörelse har hon redan en plan för rörelsen, en inre 
bild eller en rörelseföreställning. Denna i hjärnan lagrade bild har fått olika benämningar, till 
exempel kroppsbild, kroppsschema, kroppsuppfattning eller i Piagets språkbruk 
sensomotoriska schema.  
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Nivå 2: När hjärnan valt ut sin rörelseplan, vilket sker omedvetet, går det impulser till de 
muskler som skall utföra ”ordern”. Just då uppstår ett komplicerat samspel av hämmade och 
aktiverande impulser till olika muskler och muskelgrupper, vilket betecknas med termen 
koordination.  Förutom hämmande och aktiverande rörelseimpulser medverkar även 
inåtledande (sensoriska) impulser från sinnesorgan i bland annat muskler, senor och leder. På 
detta sätt får individen fortlöpande information om hur rörelsen bör  utformas. 
 
Nivå 3: Den mänskliga motoriken består inte enbart av bildande och lagrande av 
sensomotoriska scheman och styrning och koordination av rörelseimpulser. Den är också 
beroende av kroppens syretransporterande organ samt av hur senor, leder och muskler är 
beskaffade och fungerar. De fysiska egenskaper som påverkar  människans rörelseförmåga 
brukar kallas fysiska kvaliteter. I detta överordnade begrepp ingår styrka, uthållighet, 
smidighet och snabbhet. 
 
Rörelseutvecklingen går stegvis i lagbunden ordning allt efter barnets mognad. Varje steg 
bygger på det föregående, och även om stegen tar olika lång tid är det viktigt att inte något 
hoppas över. Inget barn följer exakt det tidsangivelser som brukar ges för de olika motoriska 
utvecklingsstadierna. Barn är olika och svängrummet är ganska stort för det normala (Dessen, 
1990). Det är viktigt att observera barnet i olika situationer för att få en bra bild av deras 
motoriska utveckling (Mellberg, 1993). 
 
Sexåringen har kommit så långt i sin motoriska utveckling att den springer i trappor och kan 
sparka boll springande. Att hoppa framåt på ett ben och att stå på ett ben med ögonen slutna är 
inte heller något problem. Vissa av barnen har också kommit så långt i utvecklingen att de kan 
hoppa hopprep och slå kullerbyttor (Ellneby, 1991). 
 
Hos förskolebarn är muskulaturen relativt svagt utvecklad. Den omfattar endast 22-24 % av 
kroppsvikten mot 40% hos vuxna. Till skillnad från den vuxnes muskler är förskolebarnets 
muskelmassa rik på vatten och fattig på proteinämnen, vilket påverkar musklernas förmåga 
till sammandragning och elasticitet. Därför blir barn fort trötta vid utdragna och monotona 
kraftansträngningar. Övningar som syftar till styrkeuthållighet bör därför undvikas med 
förskolebarn. I stället bör barnen träna upp sin explosiva styrka (snabbstyrka).  I den naturliga 
rörelseleken använder sig barn spontant av denna så kallade intermittenta träning. Genom 
olika slag av spring-, hopp-, drag- och klätterlekar tränar de på ett naturligt sätt sin 
snabbstyrka.(Digerfeldt, 1990) 
 
 
Våra sinnens innebörd för kroppsuppfattningen 
 
Vi läste att Nielsen (1990) ansåg att kroppsuppfattningen utvecklas under inverkan av flera 
sinnesorgan, särskilt det taktila och det kinestetiska. Vi läste vidare att Feldtman (1998) ansåg 
att det vestibulära sinnet också är en stor del av kroppsuppfattningen. Detta gjorde att vi ville 
fördjupa oss i dessa sinnen för att se deras påverkan av kroppsuppfattning. 
 
Taktila sinnet 
 
Dikt av okänd 
"Om jag är din vän - berör mig! 
Inget visar att du tycker om mig som en varm kram.  
En helande beröring när jag är nere betygar att jag är älskad. 
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Det försäkrar mig om att jag inte är ensam. 
Din beröring kan vara den enda jag få"(Jelveús, 1998).  
 
Det taktila sinnet, även kallat känselsinnet är det första sinneorgan som utvecklas hos embryot 
och fungerar väl när hörsel och syn är på väg att utvecklas. Enligt forskare använder barnet 
känselsinnet som informationsorgan upp till tolv års ålder innan synen tar över. Känselsinnet 
utvecklas under barnets första nio levnadsår och är beroende av stimulans på olika sätt. 
Känseln fungerar till största delen genom huden, som är kroppens största sinnesorgan och 
täcker hela vår kropp. Huden är full av nervceller som har olika uppgifter. En del registrerar 
beröring, andra smärta och temperaturer. Tätheten är olika på olika delar av huden. Signaler 
skickar information via nervbanor till hjärnan som registrerar och bearbetar informationen den 
fått för eventuell åtgärd (Birkestad,1995). 
 
Inom det taktila sinnet finns två system, ett beskyddande och ett diskriminerande system. Det 
beskyddande systemet aktiveras vid lätt beröring och temperaturförändringar. Detta system 
används vid situationer där man upplever fara, till exempel flyr eller gör motstånd. Oro, 
stress, trötthet och värme bidrar till att vår känslighet ökar (Feldtman,1998). Det 
diskriminerade systemet som också är knutet till muskelsinnet aktiveras vid tryck och aktiv 
beröring. Genom detta system utforskar barnet föremål, ytor och strukturer i omgivningen. 
Dessa två system är normalt i balans. Om barnet visar någon slags överkänslighet vid beröring 
är det viktigt att ta reda på orsaken (Feldtman,1998). 
 
Kinestetisk perception 
 
Våra leder och muskler har känselkroppar som registrerar var och hur en rörelse sker. Dessa 
känselkroppar kallas de kinestetiska receptorerna. De gör så att vi kan bestämma hastigheten 
och riktningen i våra rörelser. Att vi kan blunda och ändå känna hur vi utför vissa rörelser. 
Det kinestetiska sinnet informerar också vårt centrala nervsystem om vilka muskler och leder 
vi använder och var i kroppen rörelse sker. Det finns ett samspel i det centrala nervsystemet 
mellan lillhjärnan och de kinestestiska receptorerna som gör att lillhjärnan jättesnabbt får reda 
på hur en rörelse utförs (Dessen, 1990).  
 
Våra rörelser skulle bli långsamma och klumpiga om vi inte skulle få hjälp av det kinestetiska 
sinnet. Barn måste tänka på hur de ska utföra vissa saker, men genom upprepningar blir deras 
rörelser automatiserade. Ett bra exempel på det är när vi en gång lärt oss cykla så kan vi det. 
För att barn ska kunna utveckla den kinestetiska perceptionen måste den ha en god 
kroppsuppfattning, bli medvetna om sina olika kroppsdelar och hur de fungerar. Man kan 
kompensera dålig kinestesi, genom intellektet och synen kan man förstå hur ett föremål 
fungerar och hur man ska använda sina muskler för att utföra det man tänkt (Ellneby, 1991). 
 
Vestibulära sinnet 
 
Vårt vestibulära sinne kallas också för balanssinnet som är sammankopplat med de tre 
båggångarna som vi har i innerörat. De motsvarar rummets tre riktningar, djup, bredd och 
höjd. I båggångarna finns det vätska som aktiveras varje gång man rör på huvudet och 
informerar om rörelsens hastighet och riktning. Man kan känna hur mycket kroppen lutar, 
vilket kroppsläge man har och om man kan stanna en rotation utan att trilla omkull. 
Vestibularissystemet utgör en  förbindelselänk mellan kroppens sinnen och förnimmelserna 
av det som sker utanför kroppen. Ger information om det är individen eller omgivningen som 
rör sig och att vi kan orientera oss i rummet. Om vestibularissystemet inte fungerar så bra hos 
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ett barn har det låg muskeltonus, snubblar lätt, blir snabbt trött och kan upplevas klumpig vid 
lek. De kan också få det jobbigt i sociala situationer, då de inte riktigt vet hur nära de kan stå 
människor utan väcka anstöt. De har svårt att avgöra hur mycket plats de behöver för att 
komma förbi andra och stöter därför ofta i (Feldtman, 1998). 
 
 
Rytm och rörelselekens betydelse för barns kroppsuppfattning 
 
Vi har under vår utbildning lärt oss att lek och glädje är en stor del av inlärningen, detta bland 
annat genom Vygotskij (1995) och Steinberg (1994). Rytmens del i detta är att skapa en 
positiv atmosfär runt rörelselekarna. Härmed går vi in djupare på vad rytmen och rörelseleken 
innebär. Människans liksom alla varelsers liv och rörelse sker i ständiga rytmiska 
svängningar. Hjärtats slag och andningen är exempel på sådana fysiologiska rytmer som utgör 
grunden för människans personliga rytm (Roxendal, 1981). När barn sjunger hoppar och 
klappar hör alla ljud och rörelser organiskt ihop med andningen. En organisk rytm känns 
alltid i hela kroppen, inte bara i händerna och fötterna (Hammershøj, 1997). 
  
Rytmen i musiken bidrar till barns frigörelse och mognande både musikaliskt, motoriskt, 
känslomässigt och mentalt. I sång, rörelse, eget spelande, bildgestaltning, bild eller koreografi 
kan rytmiken uttrycka sig. Vi ger barnen möjlighet att uttrycka sig med hjälp av kroppens 
rörelser genom att arbeta med kroppen i rytmer. Rytmen är en övergång mellan musiken och 
andra konstarter så därför är det viktigt att barnen genom rytmen lär sig att använda hela 
kroppen (Engelholm, 1998). Barns upplevelser av rytm visar att rytm som fenomen föds ur 
känslor kopplade till kroppsliga handlingar, företeelser och skeenden (Digerfeldt, 1990). 
 
För oss är rytm ett sätt att finna stämning, ta fram känslor och skapa rörelser. 
Bakgrundsmusik kan få barnen att känna både harmoni och rörelseglädje. När vi sedan 
använder rytm vid ramsor och rörelsesång blir rytmen en del av oss, vi känner takten i 
kroppen. När vi känner takten i kroppen har vi lättare för att skapa olika rörelser. Rörelselekar 
kan se ut på många olika sätt, det kan vara en samling med styrda rörelser till ramsor, sång 
och dans. Vi kan ta med oss barnen ut i naturen för att de ska få springa, klättra och hoppa 
eller leda en regelbundet återkommande rytmikstund. Barnen har också ofta spontana 
rörelselekar i den miljö som de befinner sig i (Mellberg, 1993). 
 
I rörelseleken kan barn lära sig sina olika kroppsdelar och deras möjlighet till rörelser, de får 
även kunskap om sin egen kroppstyngd och styrka. När de blir säkrare i sina rörelser 
utvecklas förmågan till samordning mellan sinnena och rörelserna. En god fysik utvecklas i 
rörelseleken, muskelstyrka, hållning och uthållighet. Även rörlighet, flexibilitet och smidighet 
förbättras, de får goda motoriska färdigheter. Barnet får uppleva sig själv i förhållande till sin 
omgivning och även uppleva avstånd mellan sig själv och olika föremål i rummet. När de rör 
sig på olika sätt och med olika hastigheter förändras upplevelsen av rummet. Rörelseleken 
bidrar också till ett socialt samspel. Barnen utvecklar nya färdigheter tillsammans med andra 
och då de känner sig trygga, vågar de gå in i lek och kamp med andra (Mellberg, 1993). 
 
 
Vad är kroppsuppfattning? 
 
Det finns ett antal olika definitioner på begreppet kroppsuppfattning. Vi tar här upp några 
förklaringar som vi anser vara relevanta för att förstå syftet med vårt arbete. Till att börja med 
har vi tagit ut ett citat av Mellberg (1993) som beskriver vår syn på kroppsuppfattning.  
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Kroppen är barnets instrument att söka kunskap om sig själv och sin plats i omgivningen. Barnets 
erfarenheter avspeglas ofta i dess kroppsspråk. Barnets motoriska erfarenheter speglas inte bara i 
kroppens rörelser utan i hela dess väsen. Men kroppen signalerar barnet hur det upplever sig självt 
i den omgivning det befinner sig, vad det tror sig klara av och hur det tror sig bli sett av andra. 

 
Digerfelt (1990) använder begreppet kroppsmedvetande om det beteende som omfattar 
igenkännande, identifikation och åtskiljande av kroppsdelar, kroppens omfång, ställning och 
rörelse samt kroppens rumsliga placering och orientering. Ofta uppfattas barn med dåligt 
utvecklat kroppsschema som klumpiga och tafatta på grund av att de har svårt att styra och 
samordna sina rörelser och sinnesintryck. De kan få svårt att lära sig nya färdigheter och 
automatisera dessa. Om barn som utvecklat ett dåligt kroppsschema inte förbättrat detta innan 
tilltagande ålder, kan detta göra att deras fortsatta utveckling bromsas. 
 
Centerheim-Jogeroth (1988) menar att då barnet utvecklat en bra kroppsuppfattning, vet det 
att kroppen hör ihop med det egna jaget och att den är tydligt skild från omgivningen. Barnet 
vet att man kan röra på kroppen och använda den på olika sätt. De måste också veta vad de 
olika kroppsdelarna heter och var på kroppen de finns. Barn upptäcker sina kroppsdelar i en 
bestämd ordningsföljd. Först upptäcker de ögon, mun, näsa och öron, sedan upptäcks de 
övriga kroppsdelarna en efter en. Efter en tid förstår barn att deras kropp har en högersida och 
en vänstersida. Barnet stärker sin kroppsuppfattning genom att röra sig och skaffar på så sätt 
nya sinneserfarenheter.  
 
Mellberg (1993) menar att kroppsuppfattningen bildar den kärna som behövs för att bygga 
upp en känsla av ”jag är”. Barnet använder sin kropp för att söka kunskap om sig själv och var 
de befinner sig i sin omgivning. Ofta kan man se barnets erfarenheter i deras kroppsspråk. Ett 
av barnens språk är kroppsrörelserna som vi kan lära oss att ”se” och vara uppmärksamma på. 
Genom att benämna kroppens delar i ramsor och sånger får barnet möjlighet att upptäcka sin 
egen kropp. Barnen måste få möjlighet till rörelseupplevelser, att använda redskap som 
hjälpmedel stimulerar till nya erfarenheter av kroppen i rörelser (Mellberg, 1993). En 
människa som lägger sig ner på rygg och systematiskt försöker känna hela sin kropp, det vill 
säga vänder sin uppmärksamhet mot varje lem och varje del av kroppen i tur och ordning, 
finner att det är lätt att få kontakt med vissa delar. Andra delar blir stumma eller otydliga och 
undandrar sig medvetandet. 
 
Att känna fingertoppar eller läppar är sålunda lätt, att känna nacke är däremot svårare. 
Naturligtvis är svårighetsgraden individuell och beror på hur självbilden är utformad. I 
allmänhet är det svårt att hitta en person vars samtliga kroppsdelar är lika tillgängliga för 
medvetandet. De delar av kroppen som lätt kan identifieras av medvetandet är de som 
dagligen kommer till användning, medan de otydliga delarna av kroppen bara spelar en 
indirekt roll och nästan inte alls finns med i självbilden då man är verksam. 
 
En människa som inte kan sjunga alls kan inte heller känna denna funktion i sin självbild om 
hon inte gör en intellektuell extrapolering. Den här personen är inte medveten om några vitala 
förbindelser mellan hålrummen i munnen och öronen och sin andning så som sångare kan 
vara. Kan man inte hoppa är man inte medveten om de kroppsdelar som används vid 
hoppande. För en människa som kan hoppa är dessa kroppsdelar tydligt definierade 
(Feldenkrais, 1999). 
 
Vi har tagit del av mycket litteratur och fått mer inblick i vilken betydelse 
kroppsuppfattningen och rörelseaktivitet har för oss människor.  Nu när vi fördjupat oss i 
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kroppsuppfattningen, rytmen och rörelselekar vill vi ut i verkligheten och undersöka om det vi 
läst finns och fungerar ute i vår verksamhet. Vi vill även se vilka möjligheter fritidspedagogen 
har att utveckla barnens självkännedom. 
 
 
Syfte  
 
I vårt utvecklingsarbete vill vi undersöka om vi  som fritidspedagoger kan utveckla 
sexåringars kroppsuppfattning med hjälp av rörelselekar och rytm. 
 
 
Definition av syftet 
 
Kroppsuppfattning för oss är att veta var du har din kropp i förhållande till din omvärld och 
att rörelsen och benämningen av de stora kroppsdelarna är automatiserad (Mellberg, 1993). 
För oss är rytm ett sätt att finna stämning, ta fram känslor och skapa rörelser. 
Bakgrundsmusik kan få barnen att känna både harmoni och rörelseglädje. När vi sedan 
använder rytm vid ramsor och rörelsesång blir rytmen en del av oss, vi känner takten i 
kroppen. När vi känner takten i kroppen har vi lättare för att skapa olika rörelser. Rörelselekar 
kan se ut på många olika sätt, det kan vara en samling med styrda rörelser till ramsor, sång 
och dans. I rörelseleken kan barn lära sig sina olika kroppsdelar och deras möjlighet till 
rörelser, de får även kunskap om sin egen kroppstyngd och styrka. 
 
Frågeställningar 
 
Utifrån syftet har vi utvecklat följande frågeställningar: 
 
Skapar rytmen motivation till rörelse? 
 
Kan rörelselekar få barn mer medvetna om vad de har sin kropp i förhållande till  
omgivningen? 
 
Kan kunskapen om vad kroppens olika delar heter öka barnens "jag är" känsla (Mellberg, 
1993) och självkännedom? 
 
Har fritidspedagoger möjlighet att arbeta aktivt med kroppsuppfattning? 
 
 
Metod  
 
Vi genomförde vår praktik och vårt utvecklingsarbete på två skilda orter. Sandra var i en 
förskoleklass i Boden och Anna i en förskoleklass i Skellefteå. 
 
Val av metod 
 
Vi använde oss av observationer där vi själva var aktiva ledare för att det skulle kännas så 
naturligt som möjligt för både oss och barnen. Enligt Patel (1991) är observation vårt främsta 
medel för att skaffa information om vår omvärld. Vi kan studera beteenden och skeenden i ett 
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naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar med hjälp av observationsmetoden. Till 
skillnad från intervju och enkät är vi inte beroende av att individerna har en tydlig minnesbild 
som de dessutom skall kunna vidarebefordra. Patel säger vidare att observationen inte får vara 
slumpmässig utan måste svara mot de krav som ställs på en vetenskaplig teknik. 
Observationen måste vara systematiskt planerad och informationen måste registreras 
systematiskt.  
 
Det finns olika typer av observationer, vi kommer att använda oss av ostrukturerade 
observationer, oavsett vilken typ av observation vi kommer att använda finns det några frågor 
vi måste ta ställning till. "Vad ska vi observera? Hur ska vi registrera observationerna? Hur 
ska vi som observatörer förhålla oss?" (Patel, 1991) 
 
Rubinstein Reich & Wesén (1986) anser att observationer av barns rörelser och motorik  är 
lättast att analysera om man gör sammanfattande anteckningar, andra observationsmetoder 
kan vara svårare att tolka i efterhand. Vi upplevde att denna metod skulle passa oss bra, så det 
blev vårt val av observationsmetod. 
 
Val av försökspersoner 
 
I vårt utvecklingsarbete arbetade vi med en grupp på sex barn var. Av dessa studerade vi fyra 
barn, två flickor och två pojkar, det vill säga en pojke och en flicka var. Vi valde ut dessa barn 
efter samråd med våra handledare, efter det att de tagit del av arbetets syfte och 
tillvägagångssätt. Beslutet att handledarna hjälpte oss att hitta försökspersoner grundade vi på 
att de hade störst kännedom om barnen och om vilka som skulle vara mest lämpliga. I Boden 
valde Sandra en flicka som vi kallar Lisa och en pojke som vi kallar Eric. Lisa valdes för att 
hon hade problem med tillväxten och fick dagligen hormonsprutor för att kunna växa. På 
grund av sin korta längd och att hon visade vissa brister i sin motoriska utveckling upplevde 
vi att det skulle vara bra för henne om hon deltog i våra rörelselekar. Eric som istället hade 
kommit lite längre i sin motoriska utveckling valde vi på grund av hans stora rörelsebehov 
men även för att stärka honom som självständig individ. Anna observerade i Skellefteå en 
flicka vid namn Emma och en pojke som hon kallar Ola. Emma hade ganska stor kontroll 
över sin kropp, hon var istället lite osäker och behövde stärkas i gruppen. Ola var orolig och 
ibland lite okoncentrerad. Handledaren trodde att barnen skulle fungera bra att arbeta med för 
att de var båda  samarbetsvilliga. 
 
Bortfall  
 
Under påsklovet var alla barn som vi observerade lediga så därför gick det inte att genomföra 
några observationer.  
 
 
Material  
 
Vi använde oss av papper och penna i våra observationer för att skriva ned vad vi såg.  
 
 
Genomförande av utvecklingsarbete 
 
Under vår sju veckor långa praktikperiod genomförde vi två aktivitetstillfällen per vecka 
Förutom vecka 16, då barnen hade påsklov och den första veckan då vi ägnade oss åt att lära 
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känna barnen så de skulle känna sig trygga med oss.  Vi skulle plocka ut barnen ur 
barngruppen och vara själva med dem, därför kändes tryggheten viktigt. Den andra veckan 
startade vi upp med rörelselekarna och observerade sedan barnen kontinuerligt under de 
följande veckorna. Eftersom varje lek stimulerade olika delar av kroppsuppfattningen var det 
viktigt att vi observerade varje lek för sig. Under observationerna skrev vi ned det vi såg, 
efteråt skrev vi ned reflektionerna kring det vi sett. Det  var viktigt för oss att prata med 
varandra i telefonen både före och efter aktivitetstillfällena för att samarbetet skulle fungera. 
Vi diskuterade i detalj hur aktiviteterna skulle genomföras och  i efterhand hur 
observationerna gått. Det som skiljde våra observationer åt trots vår täta kontakt var de 
förutsättningar som fanns på respektive ställe samt att vi är två olika individer. Lokalen som 
Anna arbetade i var ett rum speciellt gjort för rörelseaktiviteter till skillnad från Sandra som 
arbetade i ett klassrum där möblerna var skjutna åt sidan. När vi sedan sammanställde våra 
observationer och analyserade rådatan utgick vi från våra frågeställningar. Vi skrev korta 
berättelser om varje barn för att belysa de viktigaste iakttagelserna. 
 
Så här arbetade vi med barnen 
 
Vi började varje lektillfälle med att samla ihop barnen och sätta dem på golvet i en ring. 
Barnen var ofta uppspelta så vi pratade om vad som skulle hända och annat som kom upp för 
att lugna barnen. De lekar vi började med var ofta lite mer stillsamma, passet kunde till 
exempel starta med "Imse vimse spindel" eller "Huvud, axlar, knä och tå". Efter detta lekte vi 
en lek där barnen verkligen fick röra på sig, springa till musik, jaga varandra och arbeta med 
deras olika kroppsdelar. När vi lekt en eller två springlekar var barnen ofta trötta, vi avslutade 
då med någon typ av massage för att de skulle få slappna av och lugna ned sig innan  vi 
släppte ut dem till resten av barngruppen. De olika övningarna finns mer noggrant beskrivna i 
bilaga 1:1 till 1:3. 
 
Tidsplan 
 
Vt-02 Ht-02 Vt-03 
Information om 
examensarbete. 
Val av ämne. 
Skrev vårt PM och inlämnade 
av detta.  
 

Skrev bakgrund, metod och 
syfte. Lämnade in detta till 
våra handledare för ett 
godkännande. 
 
 

Praktik v 12-18 med 
genomförande av den 
praktiska delen av 
utvecklingsarbetet. 
Sammanställning av 
examensarbete. 
Slutseminarium. 

 
Vt-02: 
Vi började planera vårt examensarbete och bestämde vad arbetet skulle handla om. Vårt PM  
innehöll syfte, en kort sammanfattning av metod, tidigare forskning och vissa förankringar i 
styrdokumenten. Detta lämnades in för godkännande.  
 
Ht-02: 
Fick tillbaka ett godkänt PM och tilldelades en av våra handledare. Vi sökte vidare efter mer  
litteratur till vårt fortsatta arbete av bakgrunden. När den första upplagan av bakgrunden var 
klar tilldelades vi en till handledare. Bakgrunden lämnades in till våra handledare för respons.  
Reviderad bakgrund, metod och syfte lämnades återigen in för godkännande.  
 
Vt-03: 
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Fortsatte arbeta med bakgrunden och sedan började vi planera inför praktiken. Planeringen 
finns mer detaljerad på bilaga 2:1 till 2:2. Efter praktiken sammanställde vi den praktiska 
delen av arbetet och skrev färdigt resultat, diskussion och andra finslipningar av arbetet.  
 
 
Resultat  
 
De frågor vi vill lyfta fram i resultatet är om rytmen skapar motivation till rörelse och om 
rörelselekar kan få barn mer medvetna om vad de har sin kropp i förhållande till 
omgivningen.  Vi var även intresserade av att veta om barnens självkännedom utvecklades om 
de fick mer kunskap om vad kroppens olika delar heter. Vi ville också se om vi som 
fritidspedagoger har möjlighet att arbeta aktivt med kroppsuppfattning. Detta kommer vi att 
belysa under fyra personliga berättelser om de olika barnen, Lisa, Erik, Emma och Ola, 
samtliga av dessa barn var sex år gamla. Efter detta kommer vi lyfta fram det vi sett i en 
sammanfattning. Lekarna som vi kommer att ta upp i resultatet finns beskrivna i bilaga 1:1 till 
1:3. 
 
 
Ola 
 
Anna märkte under första tillfället att Ola hade svårt att koncentrera sig, han hade problem att 
sitta still i ringen och eftersom han rörde på sig hela tiden var det svårt för honom att höra vad 
hon sa. Det var svårt att se i olika situationer om han inte koncentrerade sig, att han var 
stressad eller om han verkligen inte kunde.  
 
I början av mina iakttagelser visade Ola stora brister i kunnandet av de olika kroppsdelarnas 
namn. Han visste bland annat inte var han kunde hitta låret, vaden, höften, handflatan, 
fotleden, axeln eller armbågen. Höger och vänster visste han inte alls var de var, han tittade 
inte ens på sina kompisar för att lista ut det, han satte bara ner en hand i rockringen. Under de 
första tillfällena då vi hade bollmassage var Ola hela tiden på helspänn, han kunde inte 
slappna av. Detta förbättrades betydligt under tidens gång, förbättringen kan bero på att Ola 
kände sig mer säker, hans självkännedom hade ökat och han visste hur han skulle använda sin 
kropp.  När vi sedan lekte ”Gravida ormen” var Ola duktig på att hålla kvar bollen mellan sig 
själv och kamraten framför. Han tryckte däremot på så mycket att den som stod framför blev 
irriterad. Detta visade på att Ola inte riktigt visste hur hårt han skulle trycka för att inte 
kompisen skulle få ont. Han var med andra ord inte så medveten om vart han hade sin kropp i 
förhållande till sina kompisar. Under de sista tillfällena visade Ola att han förbättrat sig 
mycket, detta syntes tydligt när vi lekte ”De magiska rummen” där rörelser ska göras i olika 
indelningar av rummet. Ola bytte direkt rörelser och hade hela tiden ett öga på sina kamrater. 
 
Musiken var en stor motivation till rörelse hos Ola. När det kom något musikstycke som han 
kände igen så hoppade han automatiskt upp och ned på stället, han sprang runt i rummet som 
en virvelvind och leendet strålade i hans ansikte. 
 
 
Emma 
 
Emma var en lugn flicka som ofta höll sig i bakgrunden, hon sa inte mycket när alla lyssnade 
på henne. Hennes osäkerhet gjorde att hon i många situationer inte vågade prova för att de 
andra var där, hon kunde ju göra fel. Det Anna såg som en utmaning hos henne var att genom 
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rörelselekarna göra henne mer säker på sig själv. Emma var till en början tillbakadragen när vi 
lekte lekar där kroppskontakt förekom. När sedan alla i barngruppen skulle ge förslag till 
vilka kroppsdelar som de skulle lägga i rockringarna så vågade hon inte säga något. De här 
situationerna fanns vid varje observationstillfälle och Emma visade under de sista gångerna vi 
träffades stor förbättring. Hon vågade vara med i alla lekar och när hon skulle prata för hela 
gruppen så tvekade hon inte, hon sa det hon skulle säga utan att se det minsta berörd ut.  
 
Eftersom Emma såg ut att vara osäker på sig själv så hade hon svårt att göra något på eget 
initiativ, vad hon än skulle göra tittade hon på den bredvid för att se om hon gjorde rätt. I 
slutet av observationerna märkte Anna att hon faktiskt kunde höger och vänster, något som  
Anna varit säker på att hon inte kunnat under hela observationsperioden. Det visade sig att 
Emma visste så mycket mer än vad hon såg ut att ha kunskap om. När hon var tvungen att 
svara utan hjälp så visste hon alltid svaret.  
 
När vi skulle leka lekar där musiken var underlaget vågade Emma sig fram lite mer från sitt 
skal. Hon var fortfarande blyg men hon gungade med i musiken och sprang till de mer 
rytmiska låtarna.  
 
 
Lisa  
 
Lisa är en framåt tjej som inte har några problem med kroppskontakt, men hon är lite sen i 
den motoriska utvecklingen om jag jämför med hennes kamrater. Lisa är extremt liten för sin 
ålder och har alltid varit det, därför får hon dagligen sprutor för att hon ska växa. På grund av 
sin korta längd så har hon svårt för vissa lekar där längden har betydelse. Som till exempel när 
vi lekte "Den gravida ormen", där en boll skall placeras emellan dig och din kamrat. Bollen 
hamnade så högt upp på henne i och med att hon är mer än ett huvud kortare än sina kamrater. 
Det gjorde att hon hade svårt för att kontrollera bollen, veta hur hårt, löst hon skulle trycka 
och det skapade en ilska hos Lisa då hon inte kunde lika bra som de andra barnen.  
 
Lisa hade svårt att skilja på höger och vänster, detta visade hon heller inga framsteg med 
under de olika undersökningstillfällena vi hade. Hon hade från början svårt för vissa 
kroppsdelar, helst de som barnen kanske inte benämner så ofta i deras vardag. Det var till 
exempel lår, vad, bröstkorg, fotled, överarm och underarm. Hon frågade gärna vad som var 
rätt eller fel. Men Sandra såg framsteg hos Lisa under de sista observationstillfällena bland 
annat vid "Rockringsleken", där olika kroppsdelar ska placeras i rockringar, hon upplevdes  
mycket säkrare på de olika kroppsdelarna och behövde inte tänka efter lika länge eller fråga 
om vad som var rätt eller fel. 
 
Sandra märkte att vid de lekar som hade bakgrundsmusik infann sig en gladare stämning 
bland barngruppen så även hos Lisa som fick mera rörelseglädje. Sandra iakttog också under 
undersökningarna att Lisa hade svårt för att peka på vissa kroppsdelar som benämns i olika 
sånger, samtidigt som hon skulle sjunga. Detta syntes tydligt i sången "Huvud, axlar, knä och 
tå", här såg Sandra inga framsteg under de olika observationstillfällena. 
 
I leken med de "Magiska rummen" var Lisa till en början osäker på vilka rörelser som skulle 
göras i de olika rummen och veta var hon befann sig i förhållande till sina kamrater. Hon hade 
också svårt för att hinna med sina kamrater när de skulle ta varandra. Men Lisa blev mer och 
mer säker på vilka rörelser rummen hade och när rörelserna blev mer automatiserade hade 
hon lättare för att hinna ifatt de andra barnen. Vi valde att peka på deras kroppsdelar under de 
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sista tillfällena för att se om barnen fått någon större kunskap om vad de olika kroppsdelarna 
heter. Lisa hade gjort enorma framsteg, hon kunde här varenda kroppsdel. Sandra upplevde att 
Lisa blev mer säker och mer medveten om vilka möjligheter hennes kropp har.  
 
Lisa var lugn och avslappnad både när hon masserade och blev masserad. Hon visste hur hårt 
hon skulle trycka med bollen och med rätt tempo för att det skulle kännas bra för den som 
blev masserad.  
 
 
Eric 
 
Eric hade ett stort rörelsebehov, han upplevdes osäker och hade svårt för att ta egna beslut, 
ville gärna förlita sig på någon kompis. Han visade vissa brister i vestibularissinnet då han lätt 
snubblade, tappade balansen och ofta stötte i andra. Hade också svårt för kroppskontakt, 
speciellt med tjejerna, och drog sig undan när man tog i honom. Detta visade sig tydligt vid 
”Den gravida ormen” då han tappade bollen oftare när någon tjej gick framför honom. 
 
Vid de lekar som tränar barnens rumsuppfattning såg Eric inte ut att ha några svårigheter. 
Svårigheterna var istället att veta var hans kropp befann sig i förhållande till sina kamrater. 
Han krockade lätt med dem och blev yvig i sina rörelser. Även Eric visade en större 
rörelseglädje när bakgrundsmusik användes, han blev sprallig och hade svårt för att stanna 
och ville gärna halka omkring. Han var väldigt aktiv när vi sjöng och visade glädje och ett 
stort intresse för de olika rörelserna. 
 
Eric hade från början svårt för att koncentrera sig när han skulle massera och var lite fnittrig 
när han blev masserad. Men det blev bättre och han blev efter några gånger mer lugn och 
avslappnad, det kändes bra att Eric kan slappna av då han annars var så aktiv. 
 
I början av de olika aktivitetstillfällena kunde han inte alla kroppsdelar, hade svårt för de delar 
som inte används så mycket i barnens vardag som till exempel fotled, överarm, underarm, lår, 
vad och nyckelben. Även svårigheter för höger och vänster. Han tittade gärna på sina 
kamrater för att se vad de sa eller gjorde innan han valde en kroppsdel. Oavsett om de i sin tur 
gjorde rätt eller fel. Men Eric visade stora framsteg och en större säkerhet under de sista 
observationstillfällena. Han blev mer framåt och vågade tillslut välja kroppsdel och säga vad 
de hette före de andra barnen. Ibland rättade han till och med de andra. Sista tillfället gick 
Sandra igenom alla kroppsdelar som vi benämnt under våra aktiviteter och han kunde varenda 
del. Här fick han ingen möjlighet till att förlita sig på någon av sina kamrater och vetskapen 
av att han klarade det ändå, stärkte honom oerhört mycket. 
 
 
Sammanfattning 
 
En av de frågor vi lyfte fram i resultatet var om rytmen skapar motivation till rörelse. Vi såg 
båda tydligt att rytmen påverkade barnen positivt. En stor glädje spred sig bland barnen och 
rörelserna blev mer aktiva. Ola var ett tydligt exempel på detta som varje gång musiken 
startade blev upprymd och fann en större rörelseglädje. I rörelsesångerna där rytmen var en 
naturlig del var barnen väldigt aktiva och ville sjunga om och om igen. Även Lisa som hade 
problem att hänga med i rörelserna och peka på de olika kroppsdelarna tyckte ändå att 
rörelsesångerna var roliga. Vi ville också se om rörelselekarna kunde få barnen mer medvetna 
om var de hade sin kropp i förhållande till omgivningen. Detta tränades till exempel i "Den 
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gravida ormen" och "De magiska rummen" som var lekar som uppskattades av barnen. Eric 
visade här tydliga svårigheter i jämförelse med de andra barnen. Han krockade lätt med sina 
kamrater och blev slamsig och yvig i sina rörelser, medan de andra barnen visste var 
omgivningen befann sig i förhållande till sig själva. Eric visade dock efter några tillfällen 
vissa förbättringar.  
 
Vi var även intresserade av att veta om barnens själkännedom utvecklades om de fick mer 
kunskap om vad kroppens olika delar heter och detta såg vi hos Emma, Erik, Ola och Lisa, 
alla upplevdes mer framåt, speciellt Emma. I alla lekar tränades detta, allt eftersom barnen 
fick större kunskap om deras kroppsdelars namn, placeringar och möjligheter upplevdes de 
mer säkra på sig själva gentemot sina kamrater.  Emma, Lisa och Eric kunde i slutet av 
observationsperioden samtliga kroppsdelar som vi tränat på, vi upplevde att detta stärkt dem 
mycket. Till sist har vi tittat på fritidspedagogens roll i arbetet med kroppsuppfattning, vi  har 
sett att vi som fritidspedagoger har möjlighet att arbeta aktivt med kroppsuppfattning både 
under skoldagen och under fritisverksamheten på många olika sätt. Eftersom 
fritidspedagogens arbete är så fritt är det bara viljan, engagemanget och intresset som sätter 
stopp för möjligheterna. 
 
 
Diskussion 
 
Diskussionen börjar vi med att lyfta fram arbetets tillförlitlighet och validitet. Vi använde oss 
av ostrukturerade observationer där vi skrev ned allt vi såg under observationstillfället och 
reflektioner kring det vi såg skrev vi i efterhand. Detta var ibland problematiskt eftersom vi 
skulle leda både hela barngruppen och observera barnen samtidigt, samt sköta musik och 
andra detaljer runt omkring. För att underlätta detta anser vi att det skulle ha varit lättare om 
vi observerat tillsammans, en som skötte det praktiska och en som fick sitta och observera. 
Problemet skulle kunna lösas med hjälp av våra handledare också, om vi skulle ha berättat för 
dem vad de skulle göra skulle de kunna leda barngruppen medan vi observerade. Denna 
lösning valde vi dock inte för att inte mista den personliga kontakten med barnen.  
 
Det är ett självklart faktum att antalet aktivitetstillfällen har betydelse för det slutliga 
resultatet. Hade vi haft möjlighet att genomföra fler än tio aktivitetstillfällen under en längre 
tidsperiod tror vi att förändringarna hos barngruppen blivit större. Om observationerna också 
skett under resten av barnens dag för att se hur de reagerade ihop med de andra barnen skulle 
vi kanske ha sett tydligare hur de stärkts. Vi kan inte heller veta säkert att resultatet 
framkommit på grund av våra övningar, utvecklingen kunde kanske ha skett utan vår 
påverkan. De yttre faktorerna, som till exempel vad barnen gjort innan våra lekaktiviteter 
startade, tycker vi också har stor betydelse. Om barnen är väldigt splittrade eller trötta kan det 
vara stor risk att resultatet påverkas. Att något barn kommer och är förkylt tror vi kan påverka 
hur hon eller han kommer att prestera under aktivitetstillfället. Lisa är ett exempel på detta, 
hon var förkyld under ett pass och då ville hon inte göra någonting. På grund av många olika 
yttre faktorer kan resultatet bli missvisande och detta tycker vi är viktigt att lyfta fram. 
 
Vi anser att utvecklingsarbetets validitet är god, att vi har stimulerat barnens 
kroppsuppfattning genom att arbeta med rörelselekar och rytm som vi ansåg att göra. Vår 
teoriunderbyggnad tycker vi stärker detta. Vi har varit noggranna och precisa under själva 
observationerna. Den röda tråden ser vi tydligt i arbetet, bakgrunden styrker både vårt resultat 
och vår diskussion. 
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Nu kommer vi att ta upp sådana saker vi reflekterat över under arbetets gång och andra saker 
vi tycker är viktiga att diskutera. Vi tycker att vi uppnått syftet med vår undersökning som var 
att se om man kan utveckla barns kroppsuppfattning med hjälp av rörelselekar och rytm. 
Eftersom alla barnen upplevs mer medvetna om var de ha sin kropp i förhållande till sin 
omgivning och fått ökad kunskap om de olika kroppsdelarnas namn, har vi dragit slutsatsen 
att kroppsuppfattningen går att främja genom olika rörelseaktiviteter och rytm. Rörelseglädje 
blev större till musiken och detta var något som märkbart syntes hos alla barnen.  
 
Mellberg (1993) beskriver tydligt att barnen i rörelseleken kan lära sig sina olika kroppsdelar 
och deras möjlighet till rörelse. När de blir säkrare i sina rörelser utvecklas förmågan till 
samordning mellan sinnena och rörelserna. Hon menar också att barnen får uppleva sig själva 
i förhållande till sin omgivning och avståndet mellan sig själv och olika föremål i rummet. Vi 
tycker att detta märkts tydligt under våra observationer, barnens rörelser har enligt oss blivit 
mer automatiserade.  
 
Något vi tidigt under praktiken reagerade på, efter vi två diskuterat, var skillnaden mellan de 
olika grupperna. Barnen i Skellefteå reagerade starkt på att vissa lekar var för barnsliga medan 
barnen i Boden inte reagerat alls på detta, svårt att säga om detta påverkat resultat nämnvärt. 
Bortsett från detta var lekstunderna mycket populära och uppskattade. I Sandras barngrupp 
alternerades de övriga barnen förutom försökspersonen men hos Anna var hela barngruppen 
konstant. Vi upplevde att det var lättare att se skillnad mellan försökspersonerna och de andra 
barnen i den grupp där de övriga barnen alternerades, med andra ord i Sandras grupp. Vi tror 
att detta berodde på att alla barn i gruppen hos Anna utvecklades, detta gjorde att det var 
svårare att se någon markant skillnad.  
 
En sak som vi båda såg tydligt och reagerade positivt på var att försökspersonerna blev med 
tiden mer självsäkra och vågade ta för sig och inte vara så beroende av sina kompisar. Vi 
tycker som Mellberg (1993) att kroppsuppfattningen bildar den kärna som behövs för att 
bygga upp en känsla av ”jag är”. Detta tas också upp i de lokala skolplanerna i båda 
kommunerna som säger att självkänslan och medmänskligheten skall stärkas genom olika 
arbetsformer (se sid. 2 i rapporten). Att självkänslan ökat märktes tydligt både hos Emma och 
Eric, Emma som vågade prata utan att bli generad framför gruppen och Eric som inte behövde 
förlita sig på någon av sina kamrater. Båda vågade ta mer egna initiativ och detta visade sig 
också när de lekte i deras fria lek.  
 
Bollmassagen som styrktes med bakgrundsmusik har varit mer givande än vad vi trodde den 
skulle vara. Att barnen efter några tillfällen vågat slappna av och inte tittat runt, pratat eller 
fnissat ser vi som ett tecken på att de stärkts som individer. De vågar vara sig själva utan att se 
vad kamraten bredvid gör. Vi såg också att bakgrundsmusikens lugna rytm påverkade barnen 
och gjorde dem lugnare och mer avspända. Under aktivitetstillfällena använde vi oss av 
återkommande övningar, detta för att lättare se ett tydligt resultat och för att barnen skulle ha 
möjlighet att "landa" i varje övning.  
 
Vi har under vår praktikperiod blivit uppmärksammade på att vi som fritidspedagoger har 
stora möjligheter att arbeta med barns kroppsuppfattning under hela dagen, i alla 
verksamheter. Detta var något vi ville belysa eftersom vi tog upp detta i en frågeställning.  
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
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Vi tycker att det var svårt att hitta litteratur om kroppsuppfattning som identitetsstärkande 
fenomen för yngre barn. Det finns en del litteratur men den riktar sig till de övre tonåren, de 
handlar till exempel om ätstörningar och mobbning. Under våra aktivitetstillfällen insåg vi att 
många av våra övningar också var bra grupp- och samarbetsövningar. Av denna anledning 
skulle det vara intressant att forska vidare inom rörelselekarnas betydelse för samspelet 
mellan människor. 
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Rörelselekar och material 
 
 
Hälsa på varandra med olika kroppsdelar 
 
Barnen går omkring i rummet, pedagogen ger instruktioner på vilka kroppsdelar som de ska  
hälsa på varandra med. Till exempel, rumpan, pannan, axeln, tårna osv. 
 
Syfte: Synliggöra och tillkännage de olika kroppsdelarna samt att barnen får träna 
kroppskontakt. 
 
 
Den gravida ormen 
 
Barnen går i led med en boll mellan sina kroppar. Till att börja med kan man dela barnen två 
och två för att sedan öka på antalet.  
 
Syfte: Att träna det vestibulära sinnet - avståndsbedömning och det taktila sinnet – hur hårt 
ska jag trycka? 
 
Material: Bollar 
 
 
Rockringsleken 
 
Barnen springer till musik och när musiken tystnar ska barnen springa till en rockring var. Där 
efter lyssna på instruktioner på vad som ska läggas i rockringen, exempelvis näsan, vaden, 
höger hand, tre fingrar och en fot m.m. Leken går att utveckla genom att istället för att 
benämna namnen på de olika kroppsdelarna kan man  säga, något vasst, runt, mjukt och hårt. 
 
Syfte: Att lära sig namn på sina kroppsdelar och var de befinner sig på kroppen. Synliggöra 
kroppens olika former och utseende. 
 
Material: Rockringar och discomusik exempelvis ”Smurfhits”, ”Hits for kids” 
 
 
De magiska rummen 
 
Dela in rummet i tre eller fyra olika delar med hjälp av tejp på golvet. I varje del ska barnen 
utföra olika rörelser exempelvis, krypa, hoppa, rulla eller gå på tå.  När de rör sig över 
gränserna i rummet ska också rörelserna ändras efter vad som gäller i varje del. Samtidigt som 
de leker tafattleken. 
 
Syfte: Träna det kinestetiska sinnet. Samt att barnen får uppleva sig själv i förhållande till sin 
omgivning och olika delar av rummet. 
 
Material: Tejp  
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Huvud axlar knä och tå - sång 
 
Huvud, axlar, knä och tå  
Knä och tå 
Huvud, axlar, knä och tå 
Knä och tå 
Ögon, öron, kinden klappen får 
Huvud, axlar, knä och tå 
Knä och tå 
 
Syfte: Genom att benämna kroppens delar i denna ramsa och sång får barnet möjlighet att 
upptäcka sin egen kropp.  
 
 
Imse vimse spindel -sång 
 
Imse vimse spindel klättra upp för trån 
Ner faller regnet spolar spindeln bort 
Upp stiger solen torkar bort allt regn 
Imse vimse spindel klättrar upp igen 
 
Syfte: Med hjälp av rytm och sång röra kroppen på olika sätt. 
 
 
Boll massage 
 
Barnen får två och två massera varandra med hjälp av bollar. 
 
Syfte: Tränar det taktila sinnet och att kunna slappna av med hela kroppen. 
 
Material: Medelstora  och halvmjuka bollar. Lugn och avslappnande musik. 
 
 
Olika gångstilar 
 
Varje barn får välja en egen gångstil, men inte likadan som sin kamrat. De går omkring i 
rummet till musik, när de rör vid en kamrat skall de två byta gångstil med varandra. 
 
Syfte: Träna det kinestetiska sinnet. Samt att barnen får uppleva sig själv i förhållande till sin 
omgivning och olika delar av rummet. 
 
Material: Musik exempelvis ”Hits for kids” 
 
 
Rygg mot rygg 
 
Gå i par med ryggarna mot varandra i sittande ställning sedan ställa sig upp. 
 
Syfte: Att träna det vestibulära sinnet - avståndsbedömning och det taktila sinnet – hur hårt 
ska jag trycka? 
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Siamesiska tvillingar 
 
Barnen skall i denna övning låtsas sitta ihop i olika kroppsdelar, byta kroppsdel på signal.  
 
Syfte: Att lära sig namn på sina kroppsdelar och var de befinner sig på kroppen. Samt att träna 
sig på kroppskontakt och veta var min kompis är i förhållande till mig själv. 
 
 
Blixt stilla! 
 
Barnen springer till musik och när musiken stannar ska barnen stå blixt stilla. 
 
Syfte. Träna det kinestetiska och vestibulära sinnet. 
 
Material: Musik, exempelvis ”Smurfhits” 
 
 
Ögona böj  
 
Barnen ska följa instruktioner så gott det går. Vissa instruktioner är lite busiga och barnen får 
då hitta på egna lösningar. Exempelvis stå på knä, sitt på stjärten, stå på huk, ligg på mage, stå 
på en arm, sitt på armarna, hoppa på tre ben, hoppa upp och stå, stå på kinderna, nyp dig i 
näsan, sitt med armarna m.m. 
 
Syfte: Barnen får här möjligheter att upptäcka vilka möjligheter kroppen har. Vad vi 
egentligen  är kapabla att utföra med vår kropp. 
 
 
Peka på en kroppsdel och barnen säger vad den heter. 
 
Syfte: Genom att benämna kroppens delar får barnet möjlighet att upptäcka sin egen kropp. 
 
 
Avslappning, spänna olika delar av kroppen och sedan slappna av. 
 
Syfte: Även i denna övning tränar barnen det taktila sinnet och var kroppsdelarna befinner sig 
på den egna kroppen. 
 
Material: Avslappnade musik. 
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Planering av lekar 
 
Vecka 1  
 
Tillfälle 1 
Hälsa på varandra med olika kroppsdelar 
Den gravida ormen 
Rockringsleken, spring till musik när musiken stannar lyssna på instruktioner ex. något vasst, 
något runt mm. 
 
Tillfälle 2 
Hälsa på varandra med olika kroppsdelar 
Den gravida ormen 
Rockringsleken, spring till musik när musiken stannar lyssna på instruktioner ex. något vasst, 
något runt mm. 
Tafatt i olika indelningar av rummet. Olika rörelser i varje del, krypa, hoppa, rulla, gå på tå 
 
 
Vecka 2 
 
Tillfälle 1 
Huvud axlar knä och tå 
Två och två med bollar mellan ryggarna och ställa sig upp 
Rockringsleken två och två 
Tafatt i olika indelningar av rummet. Olika rörelser i varje del, krypa, hoppa, rulla, gå på tå 
Boll massage 
 
Tillfälle 2 
Huvud axlar knä och tå 
Rockringsleken två och två 
Alla har olika gångstilar, när man nuddar en kompis byter man övning 
Tafatt i olika indelningar av rummet. Olika rörelser i varje del, krypa, hoppa, rulla, gå på tå 
Boll massage 
 
 
Vecka 3 
 
Tillfälle 1 
Imse vimse i olika storlekar exempelvis mini och bamsespindel 
Gå i par med ryggarna mot varandra i sittande ställning sedan ställa sig upp 
Alla har olika gångstilar, när man nuddar en kompis byter man övning 
Siamesiska tvillingar, sitta ihop i olika kroppsdelar, byta kroppsdel på signal.  
Boll massage 
 
Tillfälle 2 
Imse vimse i olika storlekar exempelvis mini och bamsespindel  
Gå i par med ryggarna mot varandra i sittande ställning sedan ställa sig upp 
Alla har olika gångstilar, när man nuddar en kompis byter man övning. 
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Vecka 4 
 
Tillfälle 1 och 2 
Springa till musik och när musiken stannar ska barnen stå blick stilla 
Rockringsleken – Vasst, Trubbigt, Runt, Trekantigt, Avlångt, Mjukt, Hårt, Ovalt, Lent, 
buckligt, Kort 
Ögona böj - Stå på knä, Sitt på stjärten, Stå på huk, Ligg på mage, Stå på en arm, Sitt på 
armarna, Hoppa på tre ben, Hoppa upp och stå, Stå på kinderna, Nyp dej i näsan, Sitt med 
armarna, m.m. 
Bollmassage 
 
 
Vecka 5  
 
Tillfälle 1 
Springa till musik och när musiken stannar lägga sig ned på golvet så fort som möjligt. 
Tafatt i olika indelningar av rummet, fyra delar. Olika rörelser i varje del, krypa, hoppa, rulla, 
gå på tå men nu får de inte röra varandra 
Peka på en kroppsdel och barnen säger vad den heter. 
Avslappning, spänna olika delar av kroppen och sedan slappna av. 
 


