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Abstrakt 
Syftet med detta arbete har varit att förstå och beskriva personalens inställning till och 
tillämpning av fysisk aktivitet i innemiljön på tre olika förskolor. Vi har valt att fokusera på 
den grovmotoriska aspekten av fysisk aktivitet och tittat på barnens möjligheter till att utföra 
sådana aktiviteter på förskolorna. Detta har vi gjort genom att formulera fem frågeställningar 
och utifrån dessa satt oss in i forskning samt annan relevant litteratur. Utifrån 
frågeställningarna utformade vi sedan semistrukturerade intervjuer och systematiska 
observationer som vi genomförde på de tre förskolorna. Genom våra datainsamlingsmetoder 
har vi fått ta del av skilda sätt att tillämpa fysisk aktivitet i förskolan. En förskola jobbade 
aktivt med fysisk aktivitet i styrda aktiviteter, en annan förskola bedrev all sin fysiska 
aktivitet i utemiljön då innemiljön inte gav förutsättningar för detta och den tredje förskolan 
hänvisade fysisk aktivitet till utemiljön och till styrda aktiviteter. Vi har funnit att personalens 
inställning till fysisk aktivitet på de tre förskolorna ser väldigt olika ut men att barnen 
oberoende av personalens synsätt rör på sig väldigt mycket. Utifrån denna studie anser vi att 
följande fyra faktorer påverkar barnens möjligheter till fysiska aktivitet; personalens synsätt, 
restriktioner i innemiljön, lokalernas utformning samt de minskade resurserna i förskolan. 
 
Nyckelord: Barn, förskola, fysisk aktivitet, innemiljö



Förord 
Vi vill i första hand tacka vår handledare, Inger Karlefors, som alltid funnits till hands och 
bollat idéer med oss. Vi är tacksamma för alla tankar du har väckt hos oss och att du så 
generöst delat med dig av din kunskap. Ett stort tack går även till all personal, barn och 
föräldrar på de tre förskolor vi undersökt som så varmt tagit emot oss. Att ni så generöst lät 
oss ta del av verksamheten och ert öppna sätt gjorde detta arbete möjligt att genomföra. Vi är 
särskilt tacksamma till de förskollärare som ställt upp på våra intervjuer och på så vis bidragit 
till ovärderlig insikt som är en stor del av vårt arbete. Sist men inte minst vill vi tacka alla 
våra nära och kära som stöttat och peppat oss under denna spännande resa som arbetet gett.  
 
Luleå, januari 2010.  
Emma Bergman & Jessica Häggmark
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Inledning  
Som blivande dans- och förskollärare är vi intresserade av rörelse och fysisk aktivitet för att 
främja barns utveckling. Barn rör sig hela tiden och om man som yrkesverksam i förskolan 
kan fånga upp denna nyfikenhet att utforska med kroppen kan det leda till många 
lärandesituationer. Våra erfarenheter från tidigare praktikplatser inom förskolan säger oss att 
barnen uppmuntras till aktiviteter som tränar finmotoriken medan grovmotoriska lekar ofta 
förbjuds eller hänvisas till utemiljön. De bakomliggande orsakerna till detta vill vi undersöka 
och har därför valt att se till den grovmotoriska aspekten. I tidigare forskning har det skrivits 
mycket om utemiljöns positiva inverkan på barns motoriska utveckling. Vi har dock haft 
svårare att finna forskning där man knyter samman motorisk utveckling med innemiljön. Då 
vi finner att barn vistas mycket inne på förskolan anser vi att även denna miljö bör vara 
stimulerande för den motoriska utvecklingen. I den här uppsatsen lägger vi därför fokus på 
innemiljön och intresserar oss för hur lokalers utformning påverkar förskolebarnens 
möjligheter till fysisk aktivitet.  
 
I denna studie har vi haft ett nära samarbete och tillsammans diskuterat samt bearbetat alla 
delar. Emma har haft ett övergripande ansvar för följande delar i litteraturgenomgången: den 
inledande delen, motorik, teorier om motorisk utveckling, barns motoriska utveckling, 
rörelsemönster, fysiska färdigheter och omgivningens påverkan på barns motoriska 
utveckling. I metodavsnittet har hon ansvarat för etiska överväganden samt validitet och 
tillförlitlighet och hon har i diskussionen ansvarat för restriktioner i innemiljön, lokaler och 
avslutande tankar. Jessica har i litteraturgenomgången ansvarat för följande områden: fysisk 
aktivitet gynnar inlärningen, personalens roll i den fria leken, förskolans innemiljö samt 
minskade resurser i förskolan. I metodavsnittet har hon ansvarat för deltagare i studien, 
datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt och analys och i resultatet har hon ansvarat för 
resultatsammanfattningen utifrån våra frågeställningar. I diskussionen har hon ansvarat för 
metoddiskussionen, personalens synsätt, minskade resurser i förskolan samt förslag på fortsatt 
forskning. I övriga delar i studien har vi arbetat så sammansvetsat att det inte går att avgöra 
vem som gjort vad.  

Syfte och frågeställningar  
Vårt syfte är att förstå och beskriva personalens inställning till och tillämpning av fysisk 
aktivitet i innemiljön på tre olika förskolor. Det har vi tänkt göra genom att besvara följande 
frågeställningar:  

• Hur är innemiljön utformad för att främja fysisk aktivitet?  
• Förekommer uttalade restriktioner i förskolans innemiljö som hindrar barnen att utföra 

fysisk aktivitet? Vilka är i så fall dessa?  
• På vilka sätt uppmuntrar eller hämmar personalen fysisk aktivitet i den fria leken och 

hur mycket tid avsetts för denna?  
• Hur frekvent planeras fysiska aktiviteter in och vad är syftet med dessa?  
• Finns tillgång till rörelserum eller gymnastiksal, hur och av vilka nyttjas det i så fall?  

Begreppsdefinition  
Vi kommer i arbetet att använda oss av benämningen personal och syftar då på förskollärare 
och barnskötare. Vi är i studien inte intresserade av kökspersonals, lokalvårdares och 
vaktmästares inverkan.  
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Begreppet fysisk aktivitet har vi valt att använda oss av och syftar då i denna studie till ett 
brett spektrum av grovmotoriska aktiviteter, som kan vara både fria och styrda, så som att åla, 
krypa, klättra, hoppa, rulla, snurra, balansera, utforska med kroppen, springa och kasta.  
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Litteraturgenomgång 
Här följer en genomgång av vad tidigare forskning och litteratur lyft angående olika områden 
som rör vårt arbete. Det har varit betydelsefullt för oss att sätta oss in i barns motoriska 
utveckling för att se om rörelse i förskolan är av vikt. Därför lyfter vi olika teorier och tankar 
kring barns motoriska utveckling och ger en närmare förklaring till varför vi valt att fokusera 
på just de tio fysiska färdigheter som vi har gjort i denna studie. Därefter ger vi en 
beskrivning av vad som krävs för att barnet ska få en så bra lärandesituation som möjligt när 
det kommer till skolan för att visa på vilka färdigheter som förskolan bör sträva efter att 
utveckla. Vi ger även en inblick i personalens roll i den fria leken och slutligen lyfter vi vad 
bl.a. förskolans läroplan tar upp gällande motorik i förskolans innemiljö och hur minskade 
resurser påverkar förskolans verksamhet. Vi inleder med att nedan förtydliga begreppet 
motorik då det är en vanligt förekommande missuppfattning att motorik är detsamma som 
rörelse. Rörelse är blott den synliga produkten av motorik (Sandborgh Holmdahl & Jansson, 
1992., Östman & Feldman, 1991., Sigmundsson, & Vorland Pedersen, 2000/2004). 

Motorik 
Ett vanligt sätt att dela in motorik är i grov- och finmotoriska färdigheter. När man pratar om 
grovmotorik syftar man vanligen på färdigheter som innefattar stora muskler eller 
muskelgrupper, dessa rörelser innefattar vanligen inte någon större precision. Finmotoriken 
däremot består av små muskler eller muskelgrupper och kräver hög precision, handrörelser är 
det vanligaste exemplet när man syftar till finmotorik (Sigmundsson, & Vorland Pedersen, 
2000/2004). Författare komponerar ord för att kunna precisera vad i begreppet motorik de 
syftar till så som begreppen sensomotorik och psykomotorik som Östman & Feldman (1991) 
använder sig av. När man sätter samman ord på detta sätt tycker Sigmundsson & Vorland 
Pedersen (2000/2004) att man vill påskina att man tillför begreppet motorik något som det 
saknar. De menar att detta inte behövs då motorik redan är ett brett begrepp som innefattar allt 
som har med rörelse att göra och då även innefattar allt som rör våra sinnen och vårt psyke. 
Många olika vetenskaper har intresserat sig för människans motorik i forskningssynpunkt 
men utifrån olika infallsvinklar (Ericsson, 2003). Medan den naturvetenskapliga forskningen 
fokuserat på att förklara hur olika faktorer i kroppen påverkar vår motorik ligger den 
pedagogiska forskningen på ett mer övergripande plan då den försöker förklara hur motoriken 
har inverkan på olika delar i vår utveckling. I denna vetenskap ser man rörelse i olika former 
så som lek, dans, idrott som ett verktyg att ge barnet en möjlighet att utvecklas inom en rad 
områden som motorik, kroppskännedom och psykisk samt social utveckling (ibid.). 
Sandborgh Holmdahl och Jansson (1992) lyfter att motorik inte bara är rörelsen i sig utan står 
i nära kontakt med våra sinnen och innefattar att vi kan planera och utföra rörelser samt sätta 
samman en komplicerad serie av rörelser till en helhet. Författarna menar att motorik, då man 
syftar på att agera, innebär interaktion mellan muskler och nervsystem, känsla, intellekt och 
bygger på vår erfarenhets värld.  

Teorier om motorisk utveckling 
När ett barn föds är enligt Frederiksen och Høst (1990/1994) dess nervsystem outvecklat, 
spädbarn har miljarder nervceller men bara ett fåtal förbindelser mellan cellerna. Dessa ska 
samtidigt som och i interaktion med sinnenas och rörelsernas utveckling utvecklas. 
Författarna tar upp att det finns tre olika slags nervbanor, motoriska som går från hjärnan ut 
till varje muskelgrupp, sensoriska som går från sinnena till hjärnan och nervbanor som 
sammankopplar de två hjärnhalvorna. För att nervimpulserna ska kunna gå direkt igenom 
nervbanorna ska det utvecklas en fettskida, så kallad myelinskida, runt varje nervtråd. För att 
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myeliniseringsprocessen ska komma igång krävs en viss mognad hos barnet men författarna 
lyfter att när man använder sina sinnen och muskler gynnas denna utveckling. Sandborgh 
Holmdahl och Jansson (1992) framhåller att vi lär oss förstå vår kropp i förhållande till allt 
som omger oss. För att vi ska vidareutvecklas motoriskt påpekar författarna att det krävs en 
viss fysisk mognad. Vi behöver ha tränat upp en väl fungerande balans och styrka men även 
känna motivation och besitta förmågan att styra vår kropp till att utföra det vi planerar att 
göra. Rörelseutvecklingen är styrd av arv och miljö och är något barn går igenom steg för 
steg. Varje steg bygger på det man just passerat och ett missat steg kan innebära att man får 
motoriska brister, dock är det inget man kan säga på förhand (Dessen, 1991., Holle, 
1983/1985). Dessen (1991) betonar dock att alla barns utveckling ser olika ut och att vad som 
tidsmässigt anses höra till det normala i barns motoriska utveckling kan skilja sig mycket åt, 
ca. 3-5 månader. Omkring 5 % av alla barn faller inte inom dessa ramar och författaren menar 
att det är viktigt att observera barn för att upptäcka om de hoppar över ett eller flera stadier i 
den motoriska utvecklingen. Det är lättare att göra något åt det missade stadiet om det 
upptäcks direkt och tas tag i på en gång istället för att avvakta eftersom en lucka i 
utvecklingen kan ge barnet svårigheter senare i livet. Det är att föredra att låta barn med något 
sen motorisk utveckling kopiera andra barns rörelser på ett lekfullt sätt. Dessen lägger vikt 
vid att alla barn i förebyggande syfte ska få leka sig igenom de normala motoriska 
utvecklingsstadierna (ibid.). Den motoriska utvecklingen är mer än bara en del av barns totala 
utveckling. Den står i nära samspel med varje del av utvecklingen och när utveckling sker i 
ett område påverkar det alla andra områden. Barns utveckling ska ses som en helhet och det 
finns tydliga samband med intellektets utveckling, barns växande erfarenheter, känslor, miljö, 
relationer och barns motoriska utveckling (Sandborgh Holmdahl & Jansson, 1992., Dessen, 
1991). Dessen (1991) påpekar att även om ett barn utvecklas markant på ett område så är det 
av stor vikt att se till barnets hela utveckling. Detta eftersom barn ofta fokuserar på ett område 
i taget men de utvecklar flera områden parallellt. Hon ger exemplet att barn som skrattande 
leker rörelselekar tillsammans utvecklas på alla plan. Hon påpekar även att det är lätt att 
stagnera i en syn om att det bara är bra för barnens fysik, när det i själva verket utvecklar så 
mycket mer. 

Barns motoriska utveckling  
Under barnets första månader styrs rörelserna till största del av reflexer och rörelserna är så 
kallade massrörelser där flera kroppsdelar samtidigt rör sig utan kontroll (Høst & Frederiksen, 
1990/1994). Allt eftersom vinner barnet kontroll över kroppen och enligt Dessen (1991) sker 
utvecklingen uppifrån och ned samt inifrån och ut. Detta är enligt Forsström (refererad i 
Ericsson, 2003) de två första av motorikens tre utvecklingsprinciper. Där den första, den 
cephalo-kaudala principen, menar på att den motoriska utvecklingen sker uppifrån huvudet, 
via bålen och ned till fötterna. Den andra utvecklingsprincipen är den proximo-distala där 
utvecklingen sker inifrån och ut, från kroppen centrum ut till periferin i fingrar och tår. 
Därmed utvecklas muskulaturen i benen och armarna innan händer och fötter. Differentiering 
och integration, den tredje utvecklingsprincipen enligt Forsström, är en princip som berör att 
barnets till att börja med grova rörelser utvecklas och blir mer distinkta med tiden och sedan 
integreras rörelserna till att bli utvecklade rörelsemönster.  
 
Dessen (1991) framhåller att perioden när barnet är kring nio månaders ålder är fylld av 
utforskande av allt barnet har tillgång till i sin närhet. Nu lär sig barnet åla, krypa, korsa sin 
egen mittlinje och även ställa sig upp med stöd. Åla och krypa är färdigheter där barnet övar 
upp det viktiga kryssmönstret, dvs. när motsatta sidans ben och arm följs åt i rörelsen. Vid ett 
års ålder menar Dessen att barnet börjar gå med stöd för att snart släppa greppet och gå utan 
stöd. Efter ett år ålder fokuserar barnet på att öva sin balans, varsebli och kunna hantera sin 
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omgivning samt att automatisera sina rörelser. Med att automatisera rörelser menas enligt 
Dessen att det autonoma nervsystemet har tagit över motoriken för ett visst moment och 
barnet kan fokusera på annat och samtidigt utföra rörelsemönster utan att ha något större 
fokus på det. Automatisering sker när en rörelse har upprepats tillräckligt många gånger, hur 
lång tid det tar för olika rörelser kan skilja mycket åt, vanligen tar det ca. 3-4 år att 
automatisera rörelsekombinationen stå-gå-springa.  
 
Efter barnet börjat gå kan man inte längre beskriva den motoriska utvecklingen utifrån 
åldersrelaterade steg, detta pga. att barnet påverkas så mycket av den miljö den befinner sig i 
(Høst & Frederiksen, 1990/1994., Dessen, 1991., Sigmundsson & Vorland Pedersen, 
2000/2004). Dessen (1991) betonar att barnets fortsatta motoriska utveckling främst består av 
att öva grovmotoriska rörelser, balanssinnet, kinestetisk- och visuell perception samt att 
automatisera rörelser. Keogh och Sugden (citerade i Ericsson, 2003) ser tre steg i 
integrationen i den motoriska utvecklingen som sker under barnets tre första levnadsår. Det 
första viktiga steget är att barnet får kontroll över sina muskler och kroppsdelar för att barnet 
ska kunna styra sin kropp i enkla grundrörelser. I andra steget ska dessa grundrörelser 
förfinas, justeras och varieras för att utveckla nya rörelsemönster. Dessa mönster behövs för 
att barnet ska kunna delta i lekar då dessa ofta innehåller färdigheter som att springa och 
hoppa men även för att barnet ska kunna klara av vardagliga situationer då ofta t.ex. en viss 
handmotorik krävs. I det tredje steget måste barnet lära sig att anpassa sina rörelser utifrån en 
rumslig och tidsmässig aspekt. Nedan förklarar vi begreppet rörelsemönster som vi tidigare 
nämnt i detta stycke. 

Rörelsemönster 
Begreppet rörelsemönster används enligt Digerfeldt (1990) främst för att beskriva då man 
sätter samman basfärdigheter som att gå, springa, sparka och klättra, till en rad ordnade 
rörelser. Sätter man ihop flera basfärdigheter, t.ex. så som att springa och hoppa har man ett 
kombinerat rörelsemönster. Att ha välfungerande rörelsemönster är grunden till att kunna lära 
sig mer invecklade färdigheter som att cykla, simma och åka skidor. I 4-7 års ålder 
vidareutvecklas enligt Sirén-Titusanen och Nurmi (refererade i Digerfeldt, 1990) 
basfärdigheterna samt att de automatiseras och förfinas. Rörelserna blir mer koordinerade och 
övas i olika sammanhang och uppgifter. Författarna menar på att barn som endast får tillägna 
sig rörelseträning på egen hand enbart utvecklar rörelsekombinationer som rör att gå och 
springa. Barn som däremot får delta i organiserad träning får en större rörelserepertoar och lär 
in fler och mer avancerade kombinationer av rörelser. Enligt Åhs (1981) är det främst i 
barnens fria lek som basfärdigheterna utvecklas och kombineras, detta sker bl.a. genom att 
barnen härmar varandra och vuxna samt löser rörelseproblem de stöter på.  

Fysiska färdigheter 
Nedan visar vi på vilket sätt de fysiska färdigheter vi i denna studie valt att fokusera på är bra 
för barnets motoriska utveckling. Dessa färdigheter är vanligt förekommande litteraturen vi 
läst.  
 
 
Åla Främjar ryggradens smidighet och rotationen då höften vrids för att 

kunna föra benen utmed golvet vid ålning. Är ett förstadium till att krypa 
som övas på bästa sätt genom att åla i kryssmönster gentemot att åla i 
passgång, då det är den motsatta rörelsen som gynnar kryprörelsen 
(Holle, 1976/1987).  
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Krypa När barnet kryper utvecklas; huvudrörelserna så att barnet kan röra 
huvudet fritt sida till sida, ögonrörelserna som fixeras samt ögats rörelser 
i ytterlägen, armmusklerna och då särskilt de sträckande rörelserna, 
handlederna som leder till en naturlig handställning vid grepp, centrala 
nervsystemet som gör att rörelse i höft-, knä- och fotleder blir mer 
uppdelade. De små sidorörelserna och rotationerna som sker i ryggraden 
samt den balansträning som barnet får när det kryper är en förutsättning 
för en bra upprätt gång (Holle, 1976/1987). Kryprörelsen är även en 
styrketräning för barnets höfter och rygg (Åhs, 1981).  
 

Klättra Man måste kunna lyfta sin egen vikt med armarna för att kunna dra sig 
upp och klättra i t.ex. ett träd. Innan man kan det är det viktigt att kunna 
lyfta tunga föremål flera gånger då det krävs en viss muskelstyrka, 
uthållighet och balans för att klara av att klättra. Fingrarnas styrka och 
uthållighet är också viktiga då man kan behöva hålla fast sig en stund då 
man klättrar (Holle, 1976/1987). Vid klättring övas öga-
kroppskoordinationen (Åhs, 1981). 
 

Hoppa Hos det yngre barnet är foten outvecklad i sina rörelser och barnet 
försöker hoppa från hela fotsulan vilket leder till att barnet inte lättar från 
underlaget. Eftersom utvecklas fotens styrka och dess rörelser blir mer 
differentierade så att de kan hoppa. Denna rörelse är väldigt viktig då 
den är en förutsättning för att kunna springa, hoppa hage och rep, vara 
ute i skogen samt delta i leksituationer (Holle, 1976/1987). 
 

Rulla Vridrörelsen i ryggraden utvecklas när barnet lär sig rulla. Barn under 4 
år reser sig inte upp från ryggläge genom att som en vuxen lyfta huvudet 
och sedan rulla upp. Det mindre barnet använder sig istället av 
rullrörelsen åt sidan för att komma upp. Detta hjälper barnet att komma 
upp till sittande, krypande och sedan stående (Holle, 1976/1987). När 
barn rullar övas balanssinnet (Holle, 1983/1985). 
 

Snurra Olika rörelser där barn roterar så som när de snurrar och slår kullerbyttor 
är viktiga att öva då detta stimulerar balanssinnet (Holle, 1983/1985). 
 

Balansera Balansen övas i allt som barnet gör, alla nya ställningar och rörelse 
kräver att alla sinnen som påverkar balansen koordineras. Några viktiga 
faktorer är labyrint- eller vestibularsinnet (sitter i innerörat), lillhjärnan, 
synen, känsel- och muskelsinnet dvs. det taktila och kinestetiska sinnet 
(Holle, 1976/1987). 
 

Utforska med 
kroppen 

Genom att barnet kroppsligt får lösa rörelseproblem utvecklas 
basfärdigheterna och kombinationer av dessa (Åhs, 1981).  
 

Springa För att kunna springa måste fot-, knä- och höftled kunna röra sig fritt och 
för att få till en kraftig ansats måste muskulaturen vara väl utvecklad. 
Färdigheter som är avgörande för att kunna springa på ett naturligt sätt är 
spänst, rulla, krypa samt svikthopp (Holle, 1976/1987). 
 

Kasta För att kunna kasta behöver man ha en bra rumsuppfattning för att veta 
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hur långt man ska kasta och riktningsbedömning för att veta vart man 
ska kasta. Detta tränas och behärskas ofta av barn i fem års ålder 
eftersom de då kan lägga mer kraft i kastet för att de får till 
viktöverföring och rotation av kroppen. Känsel- och muskelsinnet, 
kroppsbalans, snabbhet, öga-hand-koordination, reaktionsförmåga samt 
tidsbedömning är andra faktorer som övas när man kastar (Holle, 
1976/1987). 

Omgivningens påverkan på barns motoriska utveckling 
Enligt Høst och Frederiksen (1990/1994) är barnets omgivning särskilt viktig för dess 
utveckling de första 18 månaderna. Det är de vuxnas uppgift att ge barnet en god miljö att 
vistas i, ge omsorg, prata med barnet och uppmuntra, berömma samt sätta gränser. Detta för 
att ge barnet bästa möjliga förutsättningar för utveckling. Författarna påpekar dock att alla 
barn inte får så goda förutsättningar. De protesterar skarpt mot den oäkta rörelseupplevelsen 
som babysitters, hoppgungor och gåstolar ger. Dessa produkter som ofta ses som hjälpmedel 
anser de snarare försämrar förutsättningarna för motorisk utveckling bl.a. för att de kan ge 
dåliga rörelsevanor. Høst och Frederiksen menar även på att barn måste få gå igenom stegen i 
den motoriska utvecklingen i sin egen takt samt i rätt ordningsföljd och att barn som sätts i en 
gåstol inte är motorisk förtränade för att gå. Dessen (1991) lyfter att barns utveckling är ett 
resultat av miljö och arv men att i dagens samhälle möts barn ofta av en rörelsefattig miljö. En 
sådan miljö tar inte hänsyn till barns stora behov av rörelsevariation och författaren ser 
anledning till oro då hon menar att detta kan påverka barnets hela utveckling negativt. Høst 
och Frederiksen (1990/1994) uttrycker avsaknad på att barn får tillägna sig rörelseerfarenheter 
genom dagliga aktiviteter så som att gå dit man ska. Allting ska gå fort, vi åker buss, bil, tar 
hissen eller rulltrappan och sätter barnet i vagn istället för att låta barnet träna på att gå på 
olika underlag och i trappor. Även Dessen (1991) ser negativ på den snabba utvecklingen i 
samband med barns motoriska utveckling och påpekar att vi har ärvt en kropp som under 
miljoner år utvecklats för att kunna utför fysiska aktiviteter. Idag ser hon dock att vi rör på oss 
mindre och att kroppsarbeten blir färre och därför anser hon att rörelse under de tidiga åren är 
särskilt viktiga. Sandborgh Holmdahl och Jansson (1992) anser att det är av viktigt för att 
befästa våra sensomotoriska färdigheter att genom hela livet upprepa dem och prova dem i 
olika fysiska handlingar. Författarna menar på att vuxna, trots att de själva ofta upplever det 
jobbigt att röra sig, fascineras av barnens inbyggda motivation att röra på sig och uttrycka sig 
med hela kroppen. De menar på att i rörelse kan vuxna och barn mötas i ett samspel i en 
mängd olika aktiviteter. I Läroplan för förskolan [Lpfö 98] (Skolverket, 1998a) står det att 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning” (s.9). Lpfö 98 (ibid.) nämner även att barnets förmåga att kommunicera 
genom bland annat dans och rörelse ska ingå i förskolans arbete för att stödja barnets 
utveckling.  

Motorisk skolmognad  
När barn börjar skolan är det mycket nytt de ska lära sig behärska och de har olika motoriska 
förutsättningar för att ta in allt det nya menar Sandborgh Holmdahl och Jansson (1992). För 
att kunna sitta stilla i sin bänk krävs det både god balans, stabilitet och muskeluthållighet. I 
fall barnet måste lägga mycket koncentration på att öppna bänklocket och plocka upp pennan 
tas denna koncentration från viktigare saker så som att lyssna på det läraren säger och 
lärandesituationen för barnet missgynnas. Dessen (1991) lyfter vikten av att automatisera 
rörelser eftersom det underlättar när barnet t.ex. har lärt sig att skriva om det sker automatiskt 
och barnet kan fokusera på vad det skriver istället för hur det skriver. Sandborgh Holmdahl 
och Jansson (1992) ser nackdelar när stora delar av en klass har motoriska svårigheter t.ex. 
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blir det lätt en hög ljudnivå i klassrummet och enkla moment som att plocka fram sina böcker 
tar lång tid. För att på ett bra sätt kunna anpassa sig till miljön i klassrummet och kunna ta till 
vara på lärandesituationen anser författarna att man behöver kunna koordinera rörelser utan 
att störa andra, koordinera öga hand rörelser, ha en dominant hand och ögonens små muskler 
ska kunna fokusera utan att bli trötta. Sandborgh Holmdahl och Jansson lyfter även följande 
områden som är viktiga för den motoriska skolkompetensen att barnet har utvecklat en 
verklighetstrogen och positiv kroppsuppfattning1 vilket stärker deras självförtroende. Det är 
även viktigt att grovmotoriken är utvecklad på ett tillfredsställande sätt så att muskulaturen 
orkar med en hel skoldag utan att bli helt slut. Balansen måste ha utvecklats så att barnet både 
kan sitta stilla och kan röra sig i klassrummet och på rasterna (ibid.). Ericsson (2005) nämner 
att Holle anser att kognitiva förmågor så som vårt minne och vår förmåga att koncentrera oss 
är nära förbundet med vår motorik och perception. Följande är några av de funktioner som, 
enligt Holle, måste ha utvecklats för att barnets läs och skrivinlärning kan väntas fungera:  

• Öga hand koordination, vilket med fördel kan tränas genom att t.ex. studsa och fånga 
en boll.  

• Att det kinestetiska sinnet (led- och muskelsinnet) och det taktila sinnet (känselsinnet) 
är väl utvecklat.  

• God kroppsuppfattning, riktningsuppfattning, rumsuppfattning och formuppfattning 
hjälper barnen att bl.a. skilja på bokstäverna p, b, d. Holle menar att rumsuppfattning 
bland annat tränas av att förflytta den egna kroppen i ett rum genom att man då 
utforskar begrepp som avstånd och storlek. 

Dessen (1991) lyfter att det är genom de motoriska aktiviteterna som barn får en känsla för de 
rumsliga förhållandena. Detta är något som ska börja tränas redan i förskolan då Lpfö 98 
(Skolverket, 1998a) säger att ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar … sin 
förmåga att orientera sig i tid och rum” (s.9). Om ett barn har svårt för ett visst motoriskt 
moment så bör man, enligt Holle (refererad i Ericsson, 2005), träna på det moment som 
utvecklingsmässigt föregår det momentet som barnet har problem med. Hon menar att om 
barnet t.ex. har svårt att hoppa på ett ben så ska olika former av jämfotahopp tränas för att 
sedan kunna nå önskat mål.  

Fysisk aktivitet gynnar inlärningen  
Östman och Feldtman (1991) påpekar hur viktigt det är att ha en kroppsmedvetenhet2 och att 
ha upplevt hur olika fenomen fysiskt känns, för att barnet ska kunna bygga upp ett 
självförtroende och skapa en bild av jaget. Genom att ofta benämna barnets olika kroppsdelar 
samt tillsammans undersöka hur dessa fungerar menar de att hela barnets utveckling gynnas. 
De anser att vuxna inte bara har ett ansvar att stödja utan att de även har ett ansvar att aktivt 
delta i barnets lek. Grundrörelser som barnen behöver träna till automatisering anser de vara 
krypa, gå, springa, hoppa, rulla samt ställa sig upp och lägga sig ner vilket tränas genom stora 
rörelser och genom förflyttningar i rummet. Att lära sig hur mycket kraft som behövs för att 
utföra olika rörelseaktiviteter gör barnet genom erfarenheter, detta är inte någonting som vi 
vuxna muntligt kan förmedla till barnet. Författarna lyfter fördelarna med hinderbanor där 
barnen får träna grovmotoriska basfärdigheter samt rörelser kopplade till ett visst 
                                                 
1 Sandborgh Holmdahl och Jansson (1992) förklarar detta som kunskap om kroppsdelar och dess funktion. I 
begreppet lägger de även en känsla för kroppsdelarnas placering i förhållande till varandra, muskelspänningen i 
olika kroppsdelar och samordningen av höger och vänster kroppshalva. 
2 Östman och Feldtman (1991) förklarar begreppet genom att dela in det i de tre delar. Kroppskunskap som står 
för medvetenheten om den egna kroppens delar, kroppsschema står för samordningen mellan höger och vänster 
kroppshalva samt över och underkropp och kroppskänsla vilket de förklarar som att uppleva en känsla med hela 
kroppen. 
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rörelsemönster så som att t.ex. gå som en elefant eller skrämmas som ett spöke. Det 
sistnämnda innebär inte bara att barnen tränar en viss sorts rörelse utan att även fantasin får 
inspirera rörelsen vilket ger barnet en förstärkt positiv upplevelse. Enligt Boström (1998) 
tänker vissa elever bättre och lär mer om de får vara fysiskt aktiva i en lärandesituation. 
Hannaford (1995/1997) anser att rörelsen är nödvändig för att inlärning ska ske då hon menar 
att barnen lär sig genom att se och härma med sina kroppar. Hon säger att ”Varje rörelse blir 
en viktig länk till inlärning och tankebearbetning. Precis som med våra sensoriska system 
måste vi alla utveckla våra egna nervnät av rörelsemönster, en ”handlingsencyklopedi”” 
(1995/1997, s.109).  

Ericsson (2003) har som en del i Bunkefloprojektet3 genomfört en studie där hon undersökt 
om en utökad motorisk träning kan utveckla barns grovmotorik, koncentrationsförmåga och 
skolprestationer i svenska och matematik. Hon kan utifrån studien styrka att barnens 
grovmotoriska färdigheter förbättras av en utökad motorisk träning. Efter tre år av utökad 
motorisk träning syntes en stor skillnad mellan undersökningsgruppen och en kontrollgrupp 
som de jämfördes mot. Den största skillnaden låg i färdigheter som balans och bilateral 
koordination4. Ericsson kunde inte styrka att den utökade fysiska aktiviteten förbättrade 
barnens koncentrationsförmåga men i studien framkommer det dock att motoriska svårigheter 
och problem med att koncentrera sig ofta hänger samman likväl som att elever med goda 
motoriska kunskaper kan ha lättare att koncentrera sig. Efter tre år av den utökade motoriska 
träningen kan Ericsson se att skillnaderna i koncentrationsförmåga mellan dessa grupper 
minskar. Studien visar även att den utökade fysiska aktiviteten leder till att barns 
skolprestationer i svenska och matematik förbättras. Inom ämnet svenska hade barnen i 
undersökningsgruppen bättre resultat på det nationella provet än barnen i kontrollgruppen och 
skillnaden var störst när det gällde läs och skrivkunskaper. Barnen från 
undersökningsgruppen fick även högre resultat på det nationella provet i matematik och 
signifikanta skillnader kunde visas i uppgifter som handlade om rumsuppfattning samt 
barnens taluppfattning. Barn lär sig att skriva och läsa genom att träna på att just skriva och 
läsa men motorisk träning kanske kan påverka barnets inlärningssituation positivt. Ericsson 
nämner även att hon inte kan bevisa att det var den utökade idrotten i sig som ledde till den 
visade utvecklingen utan att denna även kan komma från att lärarna lade mer fokus och 
uppmuntran på barnen i undersökningsgruppen vilket i sig kan ha lett till att barnen känt sig 
mer motiverade till att lära (ibid.). Ericsson (2005) poängterar vikten av rörelseglädje för att 
ge en god livskvalitet. För att förskolepersonal ska kunna förmedla denna till barnen bör de 
genom fortbildning själva få uppleva glädjen i att röra sig tillsammans (ibid.). Även vi anser 
att personalen på förskolorna bör stimulera barnens rörelseglädje. Den vuxnes roll blir då av 
stor vikt och därför lyfter vi nedan personalens roll i den fria leken. 

Personalens roll i den fria leken 
Knutsdotter Olofsson (1996) deltog i ett tvåårigt projekt där en förskola arbetade med att 
stärka den fria leken genom att avsätta mer tid för fri lek samt arbeta mer medvetet med detta. 
En av de deltagande förskollärarna berättar att alla måste lära sig att leka, även vi vuxna. Att 
leken har stor betydelse för den motoriska utvecklingen nämns av förskolläraren, hon säger att 
i leken får barnen klättra, springa och hänga samtidigt som fantasin utmanas och utvecklas. 
Lillemyr (1999/2002) anser att en vuxens närvaro i leken bidrar till att barnens kreativitet, 
nyfikenhet, språk och samarbetsförmåga ökar. Han påpekar dock att vuxna måste vara öppna 
                                                 
3 Bunkefloprojektet startade 1999 på Ängslättskolan i Bunkeflostrand. Skolan samarbetar med lokala 
idrottsföreningar och kan därför ge eleverna idrott varje dag i skolan. Flera forskningsstudier kring motorik ingår 
i detta projekt. 
4 ”förmågan att koordinera de båda kroppshalvorna” (Ericsson, 2005, s.178). 
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för barnens lek och visa att man respekterar leken genom att ta den på allvar samt att delta i 
den på barnens villkor. En vuxen som finns i rummet skapar, enligt Knutsdotter Olofsson 
(1996), en trygghet för barnen som ger dem ro att leka. Barnen vet då att den vuxna kan 
hjälpa dem i leken om detta behövs. En vuxen kan hjälpa barnen att styra upp en lek, lära dem 
lekreglerna som många barn kan ha svårt att tyda samt visa dem var gränsen för leken går. 
Författaren menar att den vuxne som ska vara delaktig i barnens lek måste delta med ett öppet 
sinne. Knutsdotter Olofsson säger ”Om sand bara är sand för den vuxna blir den det också för 
barnen. Men är sand ett material, som kan förvandlas till snart sagt vad som helst, blir den en 
ständig källa till lek och skapande” (1996, s.90). Jonson (1983) påpekar att de vuxnas 
deltagande i den fria leken varierar kraftigt mellan olika förskolor och anser att det i 
verksamheten vanligtvis syns tydligt vilka aktiviteter som stöds av personalen genom att 
dessa stimuleras mer än andra aktiviteter. Att vissa aktiviteter inte uppmuntras på samma sätt 
kan bero på personalens bristande kunskap inom dessa områden. Många vuxna är inte vana att 
utforska med hjälp av sina kroppar och detta hämmar oss i vårt samspel med barnen (ibid.). 
 
Jonson (1983) lyfter att rörelse och musik borde vara lika naturligt i den fria leken som 
bygglek och målning. Hon anser att barnen emellanåt tar spontana initiativ till rörelse och 
musik men att dessa aktiviteter inte får stöd av de vuxna. Detta kan bero på att de vuxna inte 
alltid förstår barnens behov av rörelse (ibid.). Detta är dock något som alla som arbetar i 
förskolan måste vara medvetna om då Lpfö 98 säger att ”Arbetslaget skall ansvara för att 
arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska 
utveckling” (Skolverket, 1998, s.10). Lillemyr (1999/2002) förklarar att den 
handlingsrepertoar ett barn utvecklar beror på hur denne blir bemött av sin omgivning i 
utförandet av olika handlingar. Han menar att barnets behov av att bli accepterat ofta leder till 
att denna anpassar sig efter vad han eller hon upplever uppskattas. Samma författare påpekar 
att barnets upplevelser under de sex första åren har en stor betydelse för dennes kommande 
utveckling och motivation och han anser att den respons barnet möter i förskolan kommer att 
påverka barnets framtida inre drivkraft. Åhs (1981) påpekar att förskolebarn bör uppmuntras 
att utveckla sin motorik i fria aktiviteter och tillgå stimulerande lekmiljöer och redskap. Detta 
kräver att personalen på förskolan har ett tillåtande synsätt gällande barns rörelselek och att de 
inreder förskolan så att rörelse inspireras och är möjlig att utföra (ibid.). Nedan tittar vi 
närmare på förskolans innemiljö. 

Förskolans innemiljö 
Lpfö 98 (Skolverket, 1998a) lyfter att innemiljön ska främja barnets lek och kreativitet, vara 
öppen och inbjudande samt ge utrymme för barnens fantasi. Miljön ska uppmuntra barnens 
intressen och planeras utifrån just detta samt efter barnens behov (ibid.). I regeringens förord 
till Lpfö 98 (Skolverket, 1998b) står det att ”Lokalerna skall vara ändamålsenliga” (s.5). 
Björklid (2005) menar att den fysiska miljön i många fall inte får så stor plats varken i 
planering eller utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Hon säger även att en vanligt 
förekommande inställning att lägga ansvaret på personalen istället för på lokalerna, att den 
kompetente inte behöver specifika lokaler för att kunna bedriva en bra verksamhet. 
Personalen i förskolan ser vanligtvis fler restriktioner i innemiljön än i utemiljön och 
forskning på området görs ofta med samma synsätt, forskning i innemiljö inriktas mot 
begränsningar medan densamma på utemiljön syftar till möjligheter (ibid.).  
 
Frederiksen och Høst (1990/1994) anser att aktiviteterna som kan pågå i ett rum påverkas 
både av rummet och av vilket synsätt personalen har. I ett litet rum kan t.ex. barnen inte testa 
hur långt de kan hoppa men de kan istället testa hur högt de kan hoppa. Barns inbjuds i ett 
stort rum till att utforska den egna kroppen i förhållande till vad rummet erbjuder. I ett mindre 
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rum finns färre möjligheter men även i dessa kan personalen ta tillvara på barnets behov av 
fysisk aktivitet. Barnen kan t.ex. bygga någonting av bord och stolar och sedan antingen 
krypa under detta eller klättra upp på bygget. En sådan inställning kräver mycket av 
personalen men att det är viktigt att ta tillvara på barnens nyfikenhet (ibid.). Jonson (1983) 
menar att man i förskolan måste lära sig att utnyttja alla de lokaler man har att tillgå, speciellt 
om dessa är trånga så man visar att större lokaler behövs. Björklid (2005) påpekar att 
förskolans miljö ska vara utformad så att barnen själva kan ta fram det material de vill 
använda utan att be om hjälp. Hon menar även att de ska kunna leka ostört och ha tillgång till 
löst material, så som t.ex. kuddar och stolar, för att med dessa kunna anpassa miljön till deras 
aktuella lek. Åhs (1981) påpekar att det är viktigt att miljön utformas så den lockar barnet till 
att undersöka sina möjligheter på egen hand. Miljön bör användas för att stimulera barnets 
motoriska utveckling. Björklid (2005) refererar till de Jong som menar att även om en trång 
miljö ger barnen möjligheter till att träna på att ta hänsyn till varandra så bildas en stress i 
sådana miljöer, vilket kan leda till ökade konflikter. De Jong anser att barn inte ska behöva ge 
avkall på sina aktiviteter utan att det ska finnas utrymme båda för bullriga lekar i stora 
grupper och för stillsammare lugna lekar inomhus. Under nästa rubrik ser vi på vilka 
nedskärningar som görs i förskolan eftersom dessa påverkar den verksamhet som kan 
bedrivas. 

Minskade resurser i förskolan  
Johansson (2005) skriver om den effekten de minskade resurserna i förskolan medfört. Hon 
nämner att personalen på förskolan ofta ansvarar för en viss städning samt att de dessutom har 
fått fler administrativa uppgifter så som ett ökat ekonomiskt ansvar, schemaläggning och 
vikarieanskaffning m.m. Detta sker på grund av att ledningspersonalen nu fått större 
verksamhetsområden än tidigare och leder till att personalen på förskolan får mindre tid till 
barnen, planeringen av verksamheten och pedagogiska diskussioner. Utöver det utökade 
ansvar som åläggs personalen minskar personaltätheten samtidigt som barngrupperna blir 
större (ibid.). M. Karlsson (personlig kommunikation, 12 november, 2009) berättar att man 
tidigare hade fler ramfaktorer5 att förhålla sig till än vad man i dagsläget har angående antal 
barn, personaltäthet och krav på förskolans lokaler m.m. i Skellefteå kommun. Kommunen 
har en lokalmässig minimumgräns på fyra m² per barn, beräknat på antalet timmar barnen 
tillbringar på förskolan. Denna minimumgräns används inte i praktiken då utrymmet på de 
flesta förskolor i kommunen är cirka fem m² per barn. Målet med personaltätheten inom 
Skellefteå kommun är att hålla den på 5,2 barn per vuxen (ibid.).  
 
                                                 
5 Imsen förklarar ramfaktorer på följande vis ”Ramfaktorer är förhållanden som påverkar undervisningen och 
som bidrar till att främja eller hämma den på olika sätt” (1997/1999, s.308). 
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Metod  

Datainsamlingsmetod 
För att besvara våra frågeställningar valde vi att använda oss av intervjuer och observationer 
som datainsamlingsmetoder. Intervjuer valde vi då vi ville veta hur förskollärarna, samt 
arbetslagen, resonerade kring fysisk aktivitet inomhus. Valet att utöver våra intervjuer även 
utföra observationer gjorde vi på grund av att vissa av våra frågeställningar besvarades bättre 
av att vi kunde se hur personalen agerade i en situation än om de hade fått svara på hur de 
agerar. Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer, vi förberedde frågor samt möjliga 
följdfrågor för att få förskolläraren att utveckla sina svar (bilaga 4). Vi var intresserade av den 
intervjuades tankar och åsikter och hade därför inte några fasta svarsalternativ (Denscombe, 
1998/2009). Vi var av samma anledning även flexibla gällande ordningen på frågorna. Vi 
valde att genomföra dessa intervjuer som personliga intervjuer för att inte riskerar att ”kväva” 
de mer tystlåtnas åsikter eller sådana åsikter som inte anses allmänt accepterade som en 
gruppintervju kan komma att göra.  
 
Våra observationer var systematiska då vi använde oss av våra utarbetade 
observationsscheman (ibid.). Genom observationsschema 1 ville vi se vilka initiativ barnen 
tar till fysisk aktivitet samt hur dessa bemöttes av personalen (bilaga 1). Vi ville även se om 
personalen initierade fysisk aktivitet och på vilket sätt de gjorde detta och utformade därför 
observationsschema 2 (bilaga 2). Då vi misstänkte att vissa av barnens initiativ till fysisk 
aktivitet inte skulle uppmärksammas alls av personalen utformade vi även 
observationsschema 3 (bilaga 3) för att fånga upp dessa händelser. Vi delade upp 
observationsschemana mellan oss så att en av oss tittade på observationsschema 1 och den 
andra tittade på observationsschema 2 och observationsschema 3. Vi valde ut tio 
grovmotoriska färdigheter att titta efter i våra observationer. Detta för att vi i 
observationssituationen tydligt skulle veta vilka rörelser vi skulle fokusera på. Nio av dessa är 
rörelser som varit vanligt förekommande i vår litteratur och kan ses som basrörelser. Den 
tionde, att utforska med kroppen, är ett uttryck som danslärare ofta använder och syftar då till 
när man via kroppen tillägnar sig nya erfarenheter t.ex. genom att gestalta något eller testa hur 
långsamt man kan röra sig. Detta anser vi väldigt viktigt och tar i detta resonemang stöd av 
Lpfö 98 (Skolverket, 1998a) som skriver att man i förskolan ska låta barnen utveckla sin 
förmåga att uttrycka tankar och erfarenheter genom bland annat rörelse och dans. Denscombe 
(1998/2009) lyfter att observationsscheman registrerar data grundligt samt att resultaten av 
observationerna blir registrerade på samma sätt.  

Deltagare i studien  
De förskolor som deltagit i studien är alla selektivt utvalda med hjälp av ett motpolsurval. 
Enligt Svenning (2003) kan det vara intressant att i en kvalitativ undersökning välja ut 
undersökningsenheter som skiljer sig kraftigt från varandra. I vårt urval utgick vi ifrån de 
olika förskolornas befintliga lokaler samt att alla förskolor hade barn i åldrarna ett till fem år. 
En förskola valdes ut på grund av att de har nybyggda lokaler där de till stor del själva 
påverkat utformningen och har ett stort ljust rörelserum. En annan förskola valdes då dennes 
lokaler inte ursprungligen är byggd för att vara en förskola och består av många små rum. Den 
sista förskolans valdes för att lokalerna byggdes för trettio år sedan för att användas som en 
förskola och har varit verksam som förskola sedan dess. Deltagarna i våra observationer var 
förskollärarna, barnskötarna och barnen på de tre förskolor som vi valt ut. De tre personer 
som vi intervjuat är alla förskollärare verksamma på de tre utvalda förskolorna med ett 
varierat antal år i verksamheten. På förskolorna fick de själva välja ut vem som skulle delta i 
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intervjun, våra två kriterier var att denna skulle ingå i den ordinarie personalen och vara 
utbildad förskollärare. De dagar vi genomförde våra intervjuer var två av de tilltänkta 
intervjuobjekten hemma pga. sjukdom så en annan förskollärare utsågs av arbetslaget. Bland 
de intervjuade finns båda könen representerade och de ingår i vad Svenning (ibid.) 
kategoriserar som normalmedlemmen, en anställd på förskolan med kunskap och erfarenhet 
om verksamheten.  

Tillvägagångssätt 
Två av de deltagande förskolorna kände vi till sedan tidigare och dessa kontaktade vi per 
telefon, berättade om vår undersökning och bad om lov att få komma dit och genomföra 
denna. Den sista förskolan kontaktades via e-mail och när de besvarade detta så ringde vi upp 
dem och förklarade vårt syfte ytterligare. För att all personal på förskolorna och alla berörda 
föräldrar skulle veta varför vi var där hade vi skickat ut ett informationsblad (bilaga 5) till de 
tre förskolorna som vi föreslog att de skulle sätta upp i sin hall så att alla kunde ta del av 
informationen. Intervjuerna samt observationerna genomfördes i november 2009 då vi 
spenderade en dag på varje deltagande förskola. Wallén (1996) påpekar att intervjun bör ske 
på den plats där det aktuella ämnet för samtalet utspelar sig. Detta på grund av att ämnet mest 
troligt kommer att framställas olika beroende på i vilken situation det behandlas (ibid.). Vi 
dokumenterade intervjuerna med hjälp av en videokamera, med linsskyddet på. Denscombe 
(1998/2009) påpekar vilket stöd inspelningar ger då dessa fångar upp allt som sägs under 
intervjun. Våra observationer genomfördes i de rum där barnen samt personalen befann sig. 
På förskola B och C innebar detta att observationerna genomfördes i flera olika lekrum och på 
förskola A genomfördes observationerna både i ett rörelserum och i förskolans övriga lokaler. 
Om barngruppen i det aktuella rummet blev för stor och oöverskådlig var vår plan att 
begränsa oss till att endast observera en del av rummet. Enligt Denscombe (1998/2009) är det 
viktigt att inte påverka situationerna man observerar utan att det som man observerar även 
skulle ha uppstått om undersökningen ej hade ägt rum. Observationerna genomförde vi i sju 
pass på trettio minuter vardera. Dessa var fördelade över en dag på varje förskola och ägde 
rum när barnen på den förskola vi besökte lekte fritt inomhus. Då de olika förskolornas rutiner 
såg olika ut varierade tidpunkterna då passen utfördes pga. att vi fick anpassa oss till bl.a. 
deras mat- och sovtider.  

Analys 
Efter att vi genomfört våra datainsamlingar transkriberade vi intervjuerna och läste igenom 
dessa för att utfinna mönster i materialet. Utifrån de mönster vi såg läste vi materialet ännu en 
gång och valde sedan ut sex teman som var vanligt förekommande samt svarade mot våra 
frågeställningar. Med hjälp av dessa teman läste vi igenom materialet ännu en gång, plockade 
ut det material som hörde till våra teman samt sammanfattade materialet för att få fram det 
representativa i förhållande till våra frågeställningar. Våra observationer renskrevs, vi läste 
igenom dessa, sorterade materialet vi fått från observationsschema 1 efter vilka som fått ett 
positivt respektive negativt bemötande. Inom dessa två kategorier försökte vi utfinna 
gemensamma variabler så som om aktiviteten genomfördes i ett rörelserum, om responsen 
gavs muntligt eller på annat vis och om personalen aktivt deltog i aktiviteterna. Detta och det 
insamlade materialet från observationsschema 2 sammanställde vi och vi försökte även med 
hjälp av exempel tydligare belysa vad vi sett. Materialet från observationsschema 3 valde vi 
att i tabellform sammanställa från de tre förskolorna. Utifrån denna sammanställning valde vi 
att lyfta sådant vi fann speciellt intressant.  
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Etiska överväganden 
I valet av förskolor utgick vi från två verksamheter vi tidigare haft praktik på under vår 
utbildning, detta var förskola A och B. Vi fascinerades över att de hade väldigt stora 
skillnader i sina fysiska lokaler och ville därför undersöka närmare hur detta påverkar barnens 
möjligheter till rörelse. Att vi, i motsats till förskolan C, kände till förskola A och B ganska 
väl är något vi är medvetna om att det kan ha påverkat det vi sett. För att minimera denna 
påverkan har vi utformat observationsscheman så att det bara är det vi verkligen sett som 
antecknats. När vi utförde intervjuerna på dessa två förskolor var det alltid den av oss som 
inte har någon anknytning till förskolan som utfört intervjun. Eftersom vi analyserat 
materialet tillsammans så tror vi att undersökningen inte påverkats av våra tidigare 
erfarenheter från förskolorna. Våra intervjuobjekt avidentifierades för att skydda deras 
identitet. Vid intervjutillfällena användes en filmkamera för att spela in samtalet, linslocket 
var på eftersom det endast var det som sades vi var intresserade av. Direkt efter 
transkriberingen utförts raderades dessa ljudfiler från både videokameran och våra datorer. 
Denscombe (1998/2009) lyfter vikten av att deltagarnas identitet skyddas och att information 
hanteras konfidentiellt. Med tanke på det har vi även i all skriven text kodat namnen på de vi 
intervjuat, våra observationsobjekt samt de förskolor vi varit på. I informationsbladet till 
personal och föräldrar berättade vi vilka vi är, vad vårt arbete handlar om, att vi skulle 
observera barnens möjlighet till fysisk aktivitet och intervjua en förskollärare. Vi var tydliga 
med att barnen, personalen och förskolan skulle avidentifieras och att det inte var barnens 
färdigheter som skulle observeras utan deras möjligheter till fysisk aktivitet. Barnen 
presenterade vi oss för när vi kom dit och berättade att vi skulle titta på vad de gjorde på 
förskolan. Det finns tillfällen då det inte är lämpligt att vara totalt öppen angående ens 
avsikter med forskningen. Ett sådant tillfälle är när man tror att vetskapen kan göra att 
forskningen blir missvisande, detta framhålls av Denscombe (1998/2009). Med tanke på detta 
ville vi inte delge barnen för mycket information så att den skulle påverka dem i deras val av 
aktiviteter vilket skulle ge oss ett missvisande underlag. 

Validitet och tillförlitlighet 
Enligt Svenning (2003) är validitet ett begrepp på hur väl en studie visar på verkligheten samt 
om undersökningen mäter det man avsett att mäta. Personalen på förskolorna kan ha 
påverkats av att de blivit informerade om undersökningens ämne. Vi ansåg att personalen 
behövde delges denna information för att de skulle känna sig trygga i att låta oss utföra våra 
undersökningar på deras förskolor. Detta kan ha gjort att de försökt att framstå på ett visst sätt 
men detta är svårt att veta hur och om det påverkat resultatet. Det är även svårt att veta hur vår 
närvaro har påverkat barnens beteende, bara genom att vi var där påverkades miljön på 
förskolan. Många av de barn vi träffat genom undersökningen har varit väldigt intresserade av 
oss och försökt dra in oss i deras lek. Vi har försökt att integrera minimalt med barnen för att 
inte påverka resultatet men för att inte skapa en osäkerhet hos barnen har vi svarat på frågor 
rörande vår närvaro på förskolan. Under observationspassen har vi dock inte integrerat med 
barnen på något sätt. Att vi är ovana observatörer kan ha påverkat det vi sett respektive det vi 
missat att se (Denscombe, 1998/2009).  
 
Med hög tillförlitlighet menas att ett mätinstrument ger oförändrad data om en annan forskare 
skulle ha mätt exakt samma händelse (ibid.). Vår avgränsning i form av vilka fysiska 
aktiviteter vi skulle observera gör att någon annan utan svårighet skulle kunna utföra 
observationerna. Vi tror att endast variationer i mätobjektet skulle ge ett annat resultat än det 
vi fick. Det enda som lämnar utrymme för tolkning är vad som kan innefattas i begreppet 
utforska med kroppen. Vi valde att ta med begreppet eftersom vi tyckte att det var intressant 
att se om barn och personal använde sig av kroppen för att utforska fenomen tillsammans. 
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Eftersom vi använde oss av semistrukturerade frågor vid intervjuerna blev följdfrågorna 
anpassade till svaren vi fick. Vilka följdfrågor man tar upp utgår från den egna referensramen 
samt intresse och därför skulle följdfrågorna kunna se väldigt annorlunda ut i fall någon annan 
ställde våra intervjufrågor. Om vi hade observerat vid fler tillfällen och på olika dagar så hade 
mest troligt vår förståelse blivit större för hur de olika förskolorna tillämpar fysisk aktivitet i 
den fria leken. Det hade gett resultatet ett större djup men vi finner ändå att vi från det 
insamlade materialet fått en bild av hur man resonerar kring och tillämpar fysisk aktivitet på 
de förskolor vi besökt. Att vi valde att fokusera på tre förskolor har gett oss ett hanterbart 
material som utifrån arbetets storlek känts lämpligt.  
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Resultat 

Förskola A - Intervjusammanfattning 

Lokaler 
Förskola A har väldigt nybyggda lokaler med ett stort rörelserum och ligger i ett samhälle i 
Västerbottens inland. De har tillgång till både sport- och ishall inom gångavstånd men det är 
svårt att få tider där då dessa nyttjas mycket av skolan. De känner inte heller för att låsa upp 
sig på en tid varje vecka i sporthallen då de är väldigt nöjda med sitt rörelserum och tycker det 
är skönt att inte behöva gå iväg för att ha fysisk aktivitet. På skollov har de lättare att få 
tillfälliga tider och personalen tycker att det är väldigt roligt att göra utflykter. Oftast blir det 
de äldre barnen, som har egna skridskor, som de tar med sig till ishallen. Förskollärare A 
tycker att det är bra med ett rörelserum där rörelse är tillåtet så att barnen inte så ofta behöver 
få tillsägelser om att t.ex. sluta springa. Det mesta är tillåtet i rörelserummet så länge ingen 
gör illa sig själv, någon annan eller att det är farligt på något sätt. Förskolläraren säger dock i 
intervjun att de ”dämpar ner” barnen och inte låter dem ”springa hej vilt” i rörelserummet. Att 
springa och leka grovmotoriska lekar får man inte göra i förskolans övriga lokaler, utan 
personalen brukar då styra barnen till rörelserummet och stänga till så att de får leka ifred. 
Personalen på förskolan har dock valt att hålla rörelserummet stängt vissa delar av dagen. 
Förskollärare A berättar att de har haft fysisk aktivitet i åtanke när de möblerat förskolan och 
att målet var att ge barnen ”en yta där de på ett mer naturligt sätt kan röra sig”. 

Personalens inställning 
Barnens rörelse är en viktig faktor för hur arbetslaget planerar och rörelserummet ger dem en 
plats att utföra både planerade och fria aktiviteter Förskollärare A säger att ”Enligt vår 
läroplan ska man ju främja motorisk rörelse och barnens möjlighet att röra sig både inne och 
ute”. Förskolläraren upplever att arbetslaget haft stort stöd av sin rektor som gett dem 
möjlighet att påverka utformningen av förskolans lokaler vid nybyggnationen. Rektorn delar 
deras åsikter om att rörelse är viktigt för barnens utveckling. Förut inhystes förskolan med 
dess två avdelningar i fyra ombyggda lägenheter, då kände de sig väldigt hämmade av 
lokalerna och kunde inte låta barnen röra sig så mycket som de ville. I och med de nya 
lokalerna känner förskolläraren att det är lättare att ”ge dem lite fritt spelrum” och syftar då på 
att barnen får röra sig mer nu. De samarbetar så att de två avdelningarna är mer som en och de 
jobbar som ett enda stort arbetslag. Det gör att de har sex verksamma som är ute i 
barngruppen vilket också bidrar till att de känner att de kan vara mer tillåtande när det gäller 
fysisk aktivitet eftersom ”det alltid finns någon i närheten”. Förskolläraren poängterar att när 
man ser barnen leka grovmotoriska lekar är det viktigt att påminna sig själv om att ”backa och 
tänka vad gör de nu, vad leker de här? Gör det något om de gör det nu? Näe de kan få göra det 
ifred.” 

Planerade aktiviteter 
Varje dag har barngruppen två olika aktiviteter som de får välja mellan och en av dessa är 
alltid, förutom i undantagsfall, en fysisk aktivitet. Förskolläraren upplever att de flesta barnen 
väljer att delta i den fysiska aktiviteten och den kan bl.a. vara att de har ”miniröris” (musik-cd 
med rörelseinstruktioner) eller att de leker en lek. Det kan även vara att personalen medvetet 
låter barnen träna på färdigheter så som att krypa, åla och rulla, utifrån vad personalen anser 
att barnen behöver träna på.  
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Lek i innemiljön 
Cirka tre timmar per dag har barnen på förskola A fri lek inomhus. Förskollärare A tycker att 
det främst är de lite större barnen som leker i rörelserummet men påpekar att alla barnen 
använder sig av rummet. De äldre barnen leker ofta grovmotoriska rollekar där medan de 
mindre barnen använder rummet mer till att ”få släppa lös och bara springa av sig” 

Utemiljö 
På förskola A spenderar barnen tre timmar utomhus uppdelat på tre pass. De är väldigt nöjda 
med sin utemiljö då de har tillgång till en stor gräsmatta som de nyttjar mycket på sommaren 
och vintertid går ett skidspår direkt från gården som de åker i varje dag. 

Uppföljning 
Inför start i förskoleklass har de ett papper som de fyller i angående bl.a. barnens grov- och 
finmotoriska färdigheter. Pappret som visar på vad barnet kan och om det ”har problem med 
en viss färdighet” skickas till läraren i barnets blivande förskoleklass för att den ska veta vad 
barnet behöver öva på, men endast i fall föräldrarna skriver på att de godkänner detta. 
Förskollärare A beskriver det som att ”då kollar vi av dem innan vi har så kallat 
utskolningssamtal med föräldrarna” och det de kollar efter är bl.a. ”om grovmotoriken inte är 
riktigt utvecklad”. Pappret är till vis del åldersrelaterat och de börjar kolla upp barnen i ca. tre 
års ålder. Förskolläraren tycker att de är bra på att se när barn behöver träna på olika 
motoriska färdigheter och de lägger extra krut på femåringarna ”så att de får lite extra skjuts 
när de ska iväg” till förskoleklass.  

Förskola A - Sammanfattning av observationsschema 1 och 2 
Förskolan har ljusa rymliga lokaler med ett stort rörelserum vars area är 48 m², rummet är 
sparsamt möblerat och har därmed stor fri golvyta. Det sitter en klättervägg på ena väggen 
med madrasser under, en spegel på en annan vägg, det finns en korg full med bollar och det 
står en lekbåt som går att klättra på i ena hörnet. Utav de 16 observerade tillfällen där barn 
initierar fysisk aktivitet bemöttes 7 tillfällen positivt och 9 negativt av personalen. Det går inte 
att se något mönster angående var i förskolans lokaler fysisk aktivitet bemöts positivt 
respektive negativt då det inte är någon nämnvärd skillnad i responsen om aktiviteten skett i 
deras rörelserum eller i den övriga förskolan. Det går att utläsa att flest fysiska aktiviteter som 
fått någon slags respons har skett i rörelserummet då 10 av de 16 tillfällena utspelats där. 
Däremot är det inte bara positiv respons i rörelserummet utan ett barn får höra när denne 
springer ”X, spring inte så fort, var försiktig!” Vid två tillfällen fick barnen även höra ”- När 
det är så många barn här inne springer vi inte.” I ett av fallen resulterar det i att barnen som 
sprang går ifrån rörelserummet och stänger in sig i ett annat lekrum. Vid några tillfällen kan 
man lätt avläsa att personalen hindrar barnet eller ber denne att sluta med den fysiska 
aktiviteten i ren säkerhetssynpunkt, vissa gånger är detta uttalat och ibland inte. De flesta 
gångerna som barnen bemöts med positiv respons på sina fysiska aktiviteter är detta genom 
ett uppmuntrande leende. Vid ett tillfälle får ett barn som klättrar på en klättervägg muntlig 
respons genom att en lärare säger ”Oj oj oj, så duktig du är.” En lärare visar uppmuntran till 
ett barn som dansar genom att leende dansa tillbaka mot barnet. När en grupp med lite större 
barn vill dansa startar en lärare musik åt dem inne i ett rum och säger ”Var försiktiga” och 
stänger igen dörren. Efter en stund verkar en annan lärare tycka att barnen är klara så denne 
öppnar dörren och säger ”Är det ingen som vill rita eller lägga pärlplatta eller så?”. De flesta 
barnen följer med och sätter sig vid ett bord trots att de såg ut att ha väldigt roligt när de 
dansade. Personalen och barnen stängde ofta dörrarna till de rum barnen lekte i vilket ledde 
till att vi fick flytta oss dit barnen befann sig för att kunna observera. Under vissa stunder i 
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våra observationer saknade vi personalens närvaro med barnen. Vi observerade att personalen 
en gång tog initiativ till fysisk aktivitet då en lärare sa till ett barn ”Gå och klättra nu”. 
Läraren sa det samtidigt som denne passerade genom rörelserummet men stannade inte upp 
för att kolla om barnet började klättra, vilket barnet heller inte gjorde. I intervjun berättade 
förskolläraren att barnen varje dag fick välja mellan två aktiviteter varav en nästan alltid var 
en fysisk aktivitet. Detta skedde dock inte under dagen vi besökte förskolan då de istället hade 
en gemensam sångstund. 

Förskola B - Intervjusammanfattning  

Lokaler 
Förskola B är belägen i en by i Västerbotten. Denna förskola har inget rörelserum, dock 
tillgång till ett rum som de kan använda vid planerade fysiska aktivteter men som kräver ett 
visst för och efterarbete med bortplockning av möbler vid användning.  

Planerade aktiviteter 
Förskolläraren berättar att de två gånger i veckan planerar fysiska aktiviteter utomhus där alla 
barnen deltar. Syftet med dessa aktiviteter säger förskollärare B är förutom den motoriska 
träningen att barnens fantasi ska få flöda, att de ska få ha roligt och utforska närmiljön genom 
bl.a. skogspromenader. Förskolläraren säger sig ha haft planer på att genomföra 
barngymnastik men påpekar att fysiska aktiviteter i innemiljön är ett område som behöver 
förbättras hos dem. I dagsläget planerar personalen på förskolan inte in någon fysisk aktivitet 
inomhus.  

Lek i innemiljön 
Förskolläraren påpekar att det på grund av den stora barngruppen inte är möjligt att låta 
barnen springa omkring inomhus. Rörelsefyllda lekar innebär att övriga gruppen störs så 
därför anser förskolläraren att ”spring och buslekar” samt andra lekar där barnen ”rör på sig 
alltför mycket” bör hänvisas till utemiljön. Inomhus leker barnen fritt cirka en timme före 
frukosten och cirka en och en halv timme efter lunchen. I den fria leken kan barnen då bygga 
kojor, pyssla, dega och leka rollekar m.m. Ibland startar personalen en skiva som barnen 
dansar till.  

Utemiljö 
Utomhus anser förskollärare B att de är bra på rörelse och säger att just ”utemiljön är A och O 
när det gäller våra fysiska aktiviteter”. Förskolläraren berättar att barnen under en vanlig dag 
spenderar ca tre till fyra timmar utomhus och att förskolan har en stor gård och har nära till 
flertalet skogsområden. 

Personalens inställning och uppföljning 
När man på förskola B diskuterar barnens motorik så är de det enskilda barnets motoriska 
utveckling som står i fokus. Arbetslaget samtalar även kring hur barnen kan ha roligt när de 
rör på sig och om något barn behöver utveckla sin motorik så försöker man hitta lösningar 
som passar just det barnets intressen. Förskollärare B säger att ”drivkraften till att röra sig ska 
komma från rörelseglädje och att allt vi gör på förskolan måste utgå från barnen och vad som 
intresserar dem”. Förskolan förhåller sig till Lpfö 98 i utformningen av sina lokaler och 
förskollärare B säger att de haft väldigt lite fokus på just rörelse i planeringen av den inre 
miljön.  



23 

Förskola B - Sammanfattning av observationsschema 1 och 2 
Förskola B består av många små rum och ett större rum som med hjälp av olika rumsavdelare 
som skapar mindre rum i rummet. Rumsavdelarna består främst av barnanpassade möbler som 
de kan använda i sin lek, så som en avlång låda med titthål som barnen kan krypa igenom. I 
ett av de mindre rummen finns en klättervägg och stora mjuka byggkuddar. Det stora rummet 
fungerar även som en korridor för att ta sig mellan de övriga rummen. Förskolans lokaler är 
rikligt möblerade vilket ger få öppna golvytor. På förskolan observerar vi 17 tillfällen när 
fysisk aktivitet uppmärksammades av personalen. Fyra gånger var personalen uppmuntrande 
till barnens initiativ till fysisk aktivitet och resterande 13 tillfällen uppmärksammades dessa 
på ett negativt sätt. Vid flera tillfällen går personalen in och bryter av leken utan att se vad 
barnen gör. Ett exempel på det är när några barn leker med kuddar och leken blir lite 
högljudd. En lärare går då dit och säger ”Här ska vi bygga kojor, inget annat! Det var därför 
ni fick vara här. Bygger ni inte kojor så får ni sätta er ner och bygga lego eller nått.” Vid flera 
tillfällen påpekas det att inne springer man inte och personalen försöker leda in barnen på mer 
stillsamma aktiviteter så som att sy eller sitta stilla och bygga en koja. En del gånger låter 
personalen anklagande och arga när de säger till barnen så som när följande sägs ”Vad har vi 
sagt om att hoppa i soffan?” och ”Häng inte där, du kommer att ramla ner.” De gånger barnen 
får ett positivt bemötande när de ägnar sig åt fysisk aktivitet är det oftast genom att läraren ler 
uppmuntrande mot dem. Det händer även att de pratar glatt med barnen och hjälper dem att 
komma in i leken samt ger tips på hur de ska göra för att inte krocka. Vid flertalet tillfällen 
under våra observationer saknade vi personalens närvaro med barnen. På förskola B initieras 
fysisk aktivitet tre gånger av personalen. En gång uppmuntrar en lärare barnen att bygga en 
snygg koja och samma lärare säger glatt vid ett annat tillfälle ”Gör den där ringleken som ni 
gjorde”. Barnen uppmuntras även i den fria leken att vara med när en lärare spontant drar 
igång en sång- och rörelsestund. 

Förskola C - Intervjusammanfattning 

Lokaler 
Förskola C ligger centralt i en stad i Västerbotten. Förskolan har möjlighet att boka tider i en 
närliggande gymnastiksal men har i år, fram till vårt besök i november, inte utnyttjat denna 
möjlighet. När de tidigare nyttjat denna så berättar förskolläraren att alla barnen har fått följa 
med. Denne säger att syftet då har varit ”att de ska vänja sig vid en gymnastiksal, att man går 
till en gympa, man klär om, man blir van att det är så man beter sig”. Tiden i gymnastiksalen 
måste planeras och instrueras av en i personalen för att det inte ska bli kaos, menar 
förskolläraren, och säger ”Man kan inte bara släppa dem fritt och rusa runt och springa för det 
går inge bra”. En lekhall finns att låna på förskolans andra avdelning när de själva inte nyttjar 
den. Då de lånar denna är det bara till styrda aktiviteter, förskollärare C menar att den inte är 
till för att ”bara leka i”. Förskola C har även ett stort kapprum där de ibland startar ett 
gymnastikband och dansar med barnen. Förskolläraren påpekar att de säkerhetsföreskrifter 
som förr fanns angående vad som får finnas i förskolan och hur lokaler ska vara anpassade 
försvinner mer och mer och säger följande om de stora barngrupperna ”Det finns ju regler för 
hur många kor man får ha per kvadratmeter men inte för hur många barn man får ha”.  

Personalens inställning 
Förskolläraren berättar att personalen på förskolan pratar mycket kring motorik och att de 
anser att rörelse är viktigt i alla åldrar. De anser att en välfungerande motorik är grunden till 
att så småningom kunna ta till sig andra kunskaper. Det framgår i intervjun att personalen 
medvetet valt att fråga barnen vad de vill arbeta med istället för vad de vill leka. De upplever 
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att barnen då ägnar sig åt stillsammare aktiviteter och att det blir en lugnare miljö. Förskola C 
har tidigare haft ett rörelserum men har valt att ta bort detta och har nu i den gamla lekhallen 
avgränsat rummet för att skapa flera mindre rum i rummet. När de förr hade ett rörelserum 
ansåg förskolläraren att barnen bara sprang runt och blev svettiga och att ingen vuxen orkade 
vara i detta rum då ljudnivån blev så hög. Då den lilla personalstyrka som finns behövs på 
annat håll menar förskollärare C att de vuxna sällan kan närvara i ett rörelserum. Det är även 
dennes åsikt att barnen i rörelserummet inte lekte de lekar som personalen ville att de skulle 
göra så som att bygga torn och hus av de kuddar som de tidigare hade där. Kuddarna har de 
valt att ta bort eftersom de upplevde att barnen lekte med dem på ett oönskat sätt och lätt 
gjorde sig illa. Förskollärare C:s erfarenhet av dessa rum är att vissa barn hela tiden vill vara 
där och leka. Denne förklarar att något magiskt lägger sig över dessa rum och att vissa barn 
nästan alltid väljer att leka i rörelserummet.  

Planerade aktiviteter 
En gång i veckan planeras fysisk aktivitet utomhus för barnen, vid vårt undersökningstillfälle 
innebär detta för de minsta barnen att gå till skogen. Syftet med dessa utflykter är både att de 
barnen vars föräldrar inte besöker skogen med dem ska få uppleva denna samt den motoriska 
träning det ger att gå till och i skogen. I samlingssituationer tänker personalen på att inte bli 
stillasittande för länge utan brukar försöka lägga in rörelsesånger. 

Lek i innemiljön 
Barnen på förskola C har fri lek inomhus ca fyra timmar per dag. I denna lek tillåts det inte att 
springa utan miljön är, som förskolläraren säger, möblerad för att inbjuda barnen till att gå. En 
av svårigheterna med fysisk aktivitet inomhus anser förskollärare C vara de stora 
barngrupperna. Denne anser att miljön blir väldigt bullrig och därför hänvisas fysisk aktivitet 
till utemiljön. 

Utemiljö 
Att springa, hoppa och utföra andra fysiska aktiviteter säger förskollärare C att de vill att 
barnen gör utomhus. Där är det mesta tillåtet såvida barnen inte skadar sig. På förskola C är 
de stora barnen ute en och en halv timme innan lunch och de mindre barnen ca timme. Vid 
halv fyra på eftermiddagen spenderas även en dryg timme utomhus för de barnen som är kvar 
på förskolan. 

Uppföljning 
Förskolläraren säger att ”De försöker att inte tänka på det enskilda barnets utveckling utifrån 
ett åldersperspektiv eller att testa barnets färdigheter efter givna mallar” men förskollärare C 
påpekar att man ibland måste kontrollera om ett barn kan behöva stöd i form av extra 
motorisk träning.  

Förskola C - Sammanfattning av observationsschema 1 och 2 
Förskola C består av många små rum som är rikligt möblerade. Det finns även ett stort rum 
varav halva används till matsal och den andra halvan delats in i små pyssel- och lekhörnor 
med hjälp av vikväggar. Av de aktiviteter vi under våra observationer på förskola C tittade på, 
där barnen fick ett gensvar från personalen, var endast ett av dessa tio ett positivt gensvar. 
Detta positiva bemötande kommer då två pojkar ”kör bilar” gåendes på händer och fötter med 
en hög ljudvolym. Den närvarande förskolläraren säger glatt och uppmuntrande ”Är det så 
roligt när X kör under soffan?”. Förskolläraren förklarar då för oss att det ibland måste vara 
ok med livligare lekar bara man inte stör de andra barnen. I de övriga fallen vi observerar där 
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barnen tar initiativ till fysiska aktiviteter och får ett gensvar från personalen handlar det om att 
barnen kryper, springer, hoppar, klättrar, snurrar och kroppsligt gestaltar ett spöke. I flera av 
dessa fall försöker personalen få barnen att göra någonting annat mer stilla sittande t.ex. när 
ett barn hoppar så säger den vuxna ” X vill du göra en pärlplatta?” Vid andra tillfällen blir 
barnen tillsagda att leka på en viss plats på förskolan t.ex. när en vuxen frågar ett barn som 
springer vad det leker och barnet svarar ”med bilar”. Den vuxna lyfter då upp barnet, säger 
”Då får du gå in här” och sätter ner barnet i ett annat rum. En annan ur personalgruppen ser 
två barn som springer och utbrister då ”Nej men! Ni skulle nästan behöva gå ut en stund. Ni 
får gå till hallen för här sitter de och jobbar”. Vid fem tillfällen under våra observationer på 
förskola C tar någon ur personalen initiativ till fysisk aktivitet i barnens fria lek. Vid ett av 
dessa tillfällen uppmuntrar en förskollärare de barn som vill att delta i ”miniröris” (musik-cd 
med rörelseinstruktioner). Förskolläraren medverkar då själv i aktiviteten och uppmuntrar 
barnen att följa de instruktioner som ges på cd-skivan. De barn som dansar men inte följer 
instruktionerna får frågan om de ska vara med eller sätta sig och titta på. Detta resulterar i att 
de går då därifrån. Vid ett annat tillfälle uppmuntrar en förskollärare två barn till olika fysiska 
aktiviteter genom att ställa frågor som ”Kan ni rulla på marken och sen hoppa två hopp?”. 
Samma förskollärare motiverar senare ett barn till att träna på att kasta ett pappersflygplan. I 
två situationer som vi observerade försökte en förskollärare få några barn att dansa genom att 
berätta om hur duktiga de var på detta samt senare starta musik åt dem.  

Sammanfattning av observationsschema 3 
Tabell 1 Fysisk aktivitet barnen initierar i den fria leken utan att det uppmärksammas 
Vad gör barnet Förskola A Förskola B Förskola C 
Åla  0 3 1 
Kryper 6 17 22 
Klättra 11 14 24 
Hoppa 15 30 22 
Rulla 11 1 2 
Snurrar 14 1 11 
Balanserar 4 13 8 
Utforska med kroppen 17 9 16 
Springer 22 44 73 
Kasta 17 7 8 
Totalt 113 139 187 

 
Dessa observationer visar på att barnen själva initierar fysisk aktivitet vid många tillfällen 
som går obemärkt förbi. Flest gånger skedde detta på förskola C som valt att ta bort sitt 
rörelserum. På alla förskolor ålade barnen väldigt få gånger medan att springa var vanligast 
förekommande på alla tre förskolor. Detta skedde 73 gånger på förskola C, 44 gånger på 
förskola B och 22 gånger på förskola A. På förskola A och B, som båda hade en klättervägg, 
klättrade barnen 11 respektive 14 gånger medan barnen på förskola C, som ej har klättervägg, 
klättrade 24 gånger på möbler som ej var anpassade till detta. På förskola A kastade och 
hoppade barnen mer än barnen på de övriga förskolorna medan de kröp och balanserade 
mindre än barnen på förskola B och C. Att rulla och snurra förekom bara en gång vardera på 
förskola B medan båda aktiviteterna var betydligt mer vanliga på förskola A.  
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Resultatsammanfattning utifrån våra frågeställningar 

Hur är innemiljön utformad för att främja fysisk aktivitet?  
Förskola A har ett stort rörelserum där barnen i teorin ska få röra sig utan att få tillsägelser 
men där de i praktiken då och då dämpas i sin lek. I rörelserummet finns bland annat en 
klättervägg, en lekbåt och madrasser som barnen kan leka med. Även förskolans övriga 
lokaler är rymliga med många öppna golvytor. Förskollärare B berättar att fysisk aktivitet har 
fått väldigt liten plats i utformningen av innemiljön vilket vi delvis ser i våra observationer då 
det i rummen inte finns så många öppna ytor. Förskolan har dock klättervägg, stora 
byggkuddar samt en stor ”kryplåda” som inbjuder till fysiska aktiviteter. Förskolans stora rum 
fungerar som korridor mellan de övriga lekrummen samt mellan hallen, där även toaletterna 
ligger, och de resterande rummen på förskolan. Förskola C säger sig ha haft fysisk aktivitet i 
åtanke i planeringen av den inre miljön på så vis att man möblerat rummen så att denna ska 
inbjuda till att gå. Detta stämmer överens med vad vi observerade då personalen delat in det 
stora rummet för att skapa flera rum i rummet, vilket lämnar få öppna ytor.  

Förekommer uttalade restriktioner i förskolans innemiljö som hindrar 
barnen att utföra fysisk aktivitet? Vilka är i så fall dessa?  
På förskola A får man inte springa eller leka grovmotoriska lekar på andra platser än i 
rörelserummet. På förskola B och C får man heller inte springa och förskollärare B nämner 
även att man inte får störa andra i deras lek.  

På vilka sätt uppmuntrar eller hämmar personalen fysisk aktivitet i den 
fria leken och hur mycket tid avsetts för denna?  
På förskola A leker barnen ca tre timmar inomhus. Personalen initierade till fysisk aktivitet en 
gång under våra observationer men detta skedde endast muntligt i förbifarten vilket inte ledde 
till att barnet gjorde så som den vuxna föreslog. Barnens egna initiativ till fysisk aktivitet 
bemöttes både positivt och negativt. De positiva bemötandena bestod mestadels av leenden 
men även av uppmuntrande ord och av att personal aktivt deltog i barnens aktiviteter. 
Negativa bemötanden vi såg var bl.a. kommentarer om att barnen skulle ta det lugnt samt att 
personal avbröt fysiska aktiviteter för att locka barnen till mera stillsamma lekar. På förskola 
B har barnen fri lek i ca två och en halv timme inomhus per dag. I den fria leken inomhus 
initierade personalen tre gånger till fysiska aktiviteter. När barnen initierade till detta fick de 
fler negativa än positiva bemötanden. Vid flera tillfällen bryts barnens lekar av en vuxen som 
försöker leda in barnen på mer stillsamma aktiviteter, utan att denna har stannat upp och tittat 
vad barnen faktiskt gör. Leenden och hjälp till att komma in i andras lekar är exempel på när 
barnens fysiska aktiviteter bemöts positivt. På förskola C leker barnen inomhus ca fyra 
timmar per dag. Vi ser fem tillfällen där personalen initierar till fysiska aktiviteter så som 
”miniröris”, att dansa, kasta pappersflygplan och att träna olika motoriska färdigheter. 
Barnens egna initiativ till fysisk aktivitet bemöts nio av tio gånger negativt. Personalen 
försöker styra in barnen på lugnare lekar och säger till dem att de inte får störa de som sitter 
och jobbar. 

Hur frekvent planeras fysiska aktiviteter in och vad är syftet med dessa?  
På förskola A planeras vanligen en valbar fysisk aktivitet in inomhus en gång per dag. Syftet 
med dessa aktiviteter varierar, det kan t.ex. vara att träna på specifika motoriska färdigheter 
eller att öva på att leka lekar i stor grupp. Under dagen för våra observationer kunde barnen 
inte välja en fysisk aktivitet då förskolans två avdelningar istället hade en gemensam 
sångstund. Förskola B planerar två fysiska aktiviteter per vecka vilka båda genomförs 
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utomhus. Syftet med detta är förutom den motoriska träningen att barnens fantasi ska få flöda 
och att barnen ska få ha roligt. Förskola C planerar in en fysisk aktivitet utomhus varje vecka. 
När vår studie genomförs går personalen samt de minsta barnen till skogen under denna 
planerade aktivitet för att barnen ska få motorisk träning samt få uppleva skogens möjligheter.  

Finns tillgång till rörelserum eller gymnastiksal, hur och av vilka nyttjas 
det i så fall?  
Förskola A har ett stort rörelserum som de nyttjar till styrda aktiviteter samt i den fria leken 
och rummet används frekvent av alla barnen. Förskolan har i teorin tillgång till en 
gymnastiksal men de har svårt att få tider i denna. Under skolornas lov nyttjar de denna 
möjlighet men vanligtvis genomförs deras fysiska aktiviteter i rörelserummet på förskolan.  
Förskola B har inte tillgång till någon gymnastiksal. De har ett rum som de kan använda vid 
planerade fysiska aktiviteter men som då kräver ett visst för och efterarbete med 
bortplockning av möbler. Denna lokal nyttjas inte i dagsläget. Förskola C har valt att ta bort 
sitt rörelserum men har tillgång till ett sådant på förskolans andra avdelning vid de tillfällen 
då dessa inte själva nyttjar lokalen. Förskola C har även möjlighet att använda en närliggande 
gymnastiksal men har i år inte gjort detta. När de tidigare använt denna så har alla barnen fått 
följa med. Gymnastiksalen, såväl som rörelserummet på den andra avdelningen, används bara 
till styrda aktiviteter då förskolläraren anser att det inte går bra om man släpper barnen fria. 
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Diskussion  

Metoddiskussion 
Vi anser att våra datainsamlingsmetoder har svarat bra till våra frågeställningar och vårt syfte. 
Observationerna och intervjuerna kompletterade varandra då dessa två datainsamlingsmetoder 
gav oss svar på olika frågor. Viss information som framkom i observationerna hade vi inte 
kunnat tillägna oss genom intervjuer och likaså fick vi information utifrån våra intervjuer som 
observationerna inte hade kunnat svara på. Att vi utformat semistrukturerade intervjuer ledde 
till att vi ofta ställde följdfrågor och bad intervjuobjekten att utveckla sina svar vilket gjorde 
det lättare för oss att förstå vad de menade. Våra observationsscheman var till stor hjälp i våra 
observationer då vi innan observationstillfället valt ut exakt vad vi skulle titta efter och i 
stunden inte behövde fundera över om viss information var relevant eller ej. 
Observationsschema 3 gav oss endast svar på hur frekvent barn initierade till fysisk aktivitet 
utan att detta uppmärksammades. Vi finner att det hade varit intressant om denna hade varit 
utformad annorlunda så att vi även fått svar på t.ex. var på förskolan detta skedde och var 
personalen då befann sig. Att vi utförde våra observationer på en dag på varje förskola gör vår 
studie aningen snäv eftersom den enbart visar vad som hände just den dagen. Om vi hade 
utfört våra observationer vid fler tillfällen på flera dagar kan resultat ha sett annorlunda ut. På 
grund av den befintliga tidsramen hade vi dock inte möjlighet till det. På alla tre förskolorna 
har det, under dagen för vårt besök, förekommit bortfall i den ordinarie personalgruppen och 
på två av förskolorna har det därför tagits in vikarier. Dessa två faktorer kan ha påverkat 
utfallet i vår studie då minskad personal ökar belastningen på personalgruppen och då en 
vikarie kanske inte är insatt i gällande normer och regler på förskolan. Vi tror inte att vårt 
resultat påverkats av att intervjuobjekten på två av förskolorna bytts ut då den intervjuade 
tillhörde arbetslaget och var utbildad förskollärare, vilket var våra kriterier.  
 
Resultatdiskussion  
Personalens synsätt, restriktioner i innemiljön, lokaler och minskade resurser i förskolan är de 
faktorer som vi utifrån vår studie anser påverka barns möjligheter till fysiska aktivitet i våra 
utvalda förskolor. Utifrån de faktorerna sammankopplar vi nedan litteraturgenomgången och 
vårt resultat med våra egna tankar. 

Personalens synsätt 
Att barnens möjligheter till aktiviteter påverkas av personalens synsätt, som Frederiksen och 
Høst (1990/1994) säger, tycker vi blev tydligt i våra observationer. Förskollärare C menade 
att barnen tidigare bara sprang runt och blev svettiga i rörelserummet och att personalen av 
olika anledningar inte kunde vara i detta rum. Vi tror att anledningen till att ett rörelserum kan 
bli rörigt kan ligga i avsaknaden av närvarande personal. Som Knutsdotter Olofsson (1996) 
nämner, tror vi att om personalen finns närvarande samt hjälper barnen att utveckla de 
redskap de behöver för att lära sig hantera specifika situationer, skulle atmosfären i ett 
rörelserum kunna vara av mer positiv karaktär. Tyvärr har vi i våra observationer på förskola 
A och förskola B vid flera tillfällen saknat personalens närvaro med barnen. Vi ser i våra 
observationer att barnens initiativ till fysisk aktivitet oftare bemöts negativt än positivt på alla 
tre förskolorna vi besökt. Rimligtvis bör detta, om vi utgår från vad Lillemyr (1999/2002) tar 
upp om barnets handlingsrepertoar och hur denna utvecklas, leda till att barnens motivation 
samt ansatser till fysiska aktiviteter med tiden minskar. När en i personalen på förskola A 
avbryter några barn som ser ut att ha väldigt roligt då de dansar till musik för att fråga om 
någon av dessa ”vill rita eller lägga pärlplatta…” så visar detta oss som observerar, som 
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Jonson (1983) påpekar, vilka aktiviteter som personalen vill att barnen ska ägna sig åt. 
Liknande händelser observerade vi på alla tre förskolor, att barnen genomför en fysisk 
aktivitet och blir tillfrågade om de inte vill göra något mer stillsamt. På förskola C valde man 
att ta bort stora lekkuddar, vilket Björklid (2005) lyfter som ett löst material som barnen bör 
ha tillgång till, då barnen inte byggde med kuddarna på det sättet som personalen ville. På 
förskola B har barnen tillgång till stora kuddar men även här vill personalen att de ska 
användas på ett visst sätt. När alla barnen inte dansar på det sätt som personalen vill på 
förskola C ställs frågan om barnen vill vara med eller titta på vilket leder till att de går 
därifrån. Vilket syfte har man då med rörelsestunden? Är det viktigare att barnen gör som 
personalen säger än att de på sitt sätt ägnar sig åt fysisk aktivitet? Tyvärr upplevde vi stundvis 
under våra observationer att så var fallet. 

Restriktioner i innemiljön 
Björklid (2005) skriver att det i innemiljön vanligen finns fler restriktioner än vad det gör i 
utemiljön. Detta stämmer överens med vad som kommit fram i våra intervjuer då både 
förskollärare B och C säger att det mesta är tillåtet utomhus men att man inte får springa och 
leka allt för grovmotoriska lekar inomhus. Här är det intressant att påpeka att förskola B 
spenderar tre till fyra timmar utomhus varje dag medan barnen på förskola C endast är ute ca 
två timmar per dag i den miljön där grovmotoriska lekar tillåts. Förutsättningarna för barnens 
grovmotoriska lekar på dessa två förskolor ser därför väldigt olika ut. Vi ser att även förskola 
A:s rörelserum åläggs vissa restriktioner som förskollärare A hävdar beror på en säkerhets 
aspekt. I våra observationer såg vi några tillfällen då barnen blev tillsagda att inte springa, vid 
två tillfällen sades det att det var för att det var så många barn där. Det väcker frågan om 
utrymmet är tillräckligt stort för att alla barnen ska få röra på sig så mycket som de vill. Om 
så inte är fallet varför får de i så fall inte vara fysiskt aktiva i förskolans alla lokaler?  
 
I vår observation på förskola C såg vi 73 tillfällen då barnen sprang vilket tyder på att det är 
ett rörelsesätt som barn intresserar sig för. Med tanke på att Lpfö 98 (Skolverket, 1998a) lyfter 
att förskolans miljö ska uppmuntra barnens intresse ställer vi oss oförstående till hur man kan 
möblera en förskola (förskola C) utifrån att miljön ska uppmuntra till att gå. Då att springa 
enligt Östman och Feldtman (1991) är en grundrörelse som barn ska öva tills det 
automatiseras verkar det ologiskt att förbjuda det inomhus då barnen spenderar en stor del av 
sin tid inne på förskolan. Rörelserummet på förskola A lockar många barn och en rimlig 
anledning verkar vara att där tillåts det i stor grad att man rör på sig vilket enligt Jonson 
(1983) är väldigt viktigt för barn. I våra observationer såg vi dock många tillfällen där barnen 
tog initiativ till rörelse utan att det uppmärksammades av personalen. Jonson tror att ett sådant 
beteende beror på att vuxna inte förstår barnens rörelsebehov. Vi tror att det även kan bero på 
att all personal inte känner sig bekväm i att röra sig med barnen då de kanske inte har 
kunskapen om hur de ska närma sig barnen i den fysiska leken, även om de är positivt 
inställda till denna. Då vi intervjuat förskollärarna har alla tre gett intryck av att det är viktigt 
med fysisk aktivitet men när de berättar hur de jobbar på förskola B och C så är rörelse inget 
som man lägger vikt vid inomhus.  

Lokaler 
De tre förskolor vi använt i vår studie har lokalmässigt stora skillnader. I våra observationer 
såg vi att barnen på förskola A sprang hälften så mycket som barnen på förskola B, där man 
inte fick springa inomhus. På förskola C, där barnen heller inte fick springa inomhus, sprang 
barnen mer än tre gånger så mycket som på förskola A. Detta trots att både förskola B och C 
inte har stora öppna lokaler som inbjuder till att springa samt personal som ständigt påminner 
barnen om att de inte får springa inomhus. Detta får oss att tro att barn kommer att röra på sig 
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oavsett lokalens utformning och personalens regler. Vi ser att barnen på förskola B och C 
kryper och balanserar mer än barnen på förskola A och tror att detta beror på att dessa rörelser 
går att utföra även i trånga miljöer, dvs. barnen anpassar sig till den miljön de har att tillgå. 
Fler exempel på detta ser vi då rörelser som kräver mycket utrymme som att kasta och rulla 
förekommer mer än dubbelt respektive fyrdubbelt så många gånger på förskola A jämfört med 
de andra förskolorna. De Jong (refererad i Björklid, 2005) menar på att barn ska ha möjlighet 
till att utföra både bullriga lekar i stor grupp och mer stillsamma lekar, med grund i det anser 
vi att det är personalen på förskolornas uppgift att ge barnen dessa möjligheter. Att olika 
förutsättningarna gällande lokaler spelar in hur enkelt det är har vi förståelse för, t.ex. nämner 
de Jong att en trång miljö kan skapa större stress. Denna stress har vi tyckt oss se i våra 
observationer, bl.a. har den visat sig i irritation hos personalen då barnen leker bullriga 
grovmotoriska lekar och personalen gång på gång försöker få barnen att leka mer stillsamt 
eller sitta och pyssla. Mycket energi och tid verkar gå åt till att personalen ska få barnen att 
göra det personalen vill, istället för att de tar till vara på de grovmotoriska aktiviteter där 
barnen och personalen, så som Sandborgh Holmdahl och Jansson (1992) lyfter, kan mötas i 
ett givande samspel. Frederiksen och Høst (1990/1994) lyfter att olika rum har olika 
möjligheter till fysisk aktivitet och att barn i ett litet rum inte kan testa hur långt de kan hoppa 
men hur högt. Författarna lyfter även att personalen kan ta tillvara på de möjligheter olika rum 
ger till fysisk aktivitet men att detta kräver mycket av personalen vid utformningen av de 
olika rummen. På förskola B och C har vi inte upplevt att de gjort detta utan fysisk aktivitet 
inomhus får väldigt liten prioritet.  
 
Trots att Björklid (2005) tycker att den fysiska miljön i förskolan ofta får en väldigt liten plats 
i planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten, har vi dock upplevt att både 
förskola A och C har tänkt mycket på det i både planering och utvärdering. Dock har deras 
fokus varit väldigt skilda på så vis att förskola A har uppskattar sitt rörelserum då det 
underlättar för dem att ha fysisk aktivitet inplanerad så gott som varje dag. På förskola C 
däremot möblerar man för att barnen ska gå istället för att springa samt att man har valt att ta 
bort det stora rörelserum man tidigare haft och de upplever att barnen nu sitter mer stilla och 
arbetar. Trots att de upplever det så såg vi i resultatet från observationsschema 3 att på 
förskola C utförde barnen fysisk aktivitet i en markant större mängd i jämförelse med de två 
andra förskolorna. Att dessa barn har ett stort behov av att röra sig tror vi bero på deras 
rörelsefattiga miljö. Att möblera för att uppmuntra barnen till att gå motsäger det Åhs (1981) 
nämner angående att förskolans innemiljö ska användas så att den stimulerar barnens 
motoriska utveckling. Förskola A stänger för sitt rörelserum vissa stunder under dagen, detta 
förstår vi inte anledningen till då rummet är placerat så att det inte stör de barn som vill leka 
mer stillsamt. Enligt oss borde barnen ha tillgång till detta rum när de vill då grovmotoriska 
lekar inte tillåts i förskolans övriga lokaler. Ännu bättre skulle vi tycka att det vore om 
grovmotoriska lekar tilläts i förskolans alla lokaler. Vi har sett hur barnen har anpassat sina 
fysiska aktiviteter till lokalerna, finns det inget som är ämnat att klättra på så klättrar de på det 
som finns, dock får de ofta ett negativt bemötande när de gör detta. Därför borde lokalerna 
enligt vår mening vara bättre anpassade till fysisk aktivitet så att barnen ska slippa bli 
tillsagda när de är mitt i sin lek. Förskola A som har de bästa lokalmässiga förutsättningarna 
till fysisk aktivitet inomhus är även den förskola som planerar in flest fysiska aktiviteter 
inomhus. Intressant att se är dock att personalen på den förskolan är de som, under våra 
observationer, initierar till minst fysisk aktivitet i den fria leken, på förskola C däremot som 
valt att ta bort sitt rörelserum, initierade personalen till flest fysiska aktiviteter i den fria leken. 
Detta kan bero på att personalen på förskola A redan anser sig ge barnen stora möjligheter till 
rörelse genom deras planerade aktiviteter medan personalen på förskola C försöker möta 
barnens stora rörelsebehov på det sätt de behärskar.  
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Minskade resurser i förskolan 
De biverkningar som Johansson (2005) nämner av de ekonomiska nedskärningarna i 
förskolan påverkar hela barnens vardag, inklusive deras möjligheter till fysisk aktivitet. När 
personalen åläggs fler arbetsuppgifter så tas denna tid från deras tid med barnen. Personalen 
har då inte samma möjligheter till att initiera till eller uppmuntra barnens fysiska aktivitet. Att 
barngrupperna blir större gör att fler barn ska samsas om utrymmet på förskolan. De Jong 
(refererad i Björklid, 2005) påpekar att utrymme för bullriga lekar måste få finnas men i våra 
intervjuer med förskollärare B och C får vi höra att just storleken på barngruppen är en av de 
största anledningarna till att de hänvisar fysisk aktivitet till utemiljön.  

Avslutande tankar 
Denna studie har i stora drag gett en överensstämmande bild med våra tidigare erfarenheter 
från förskolor angående fysisk aktivitet i innemiljön. Det har varit givande att ta del av många 
intressanta inställningar till rörelse. Intervjuerna har vidgat vår förståelse för att det finns 
många olika områden i förskolans värld som alla ska få ta plats. Vi har i våra intervjuer och 
observationer fått ta del av olika slags restriktioner mot fysisk aktivitet i den fria leken, allt 
från att man uttalat haft regler till att personalen mer subtilt leder in barnen på mer stillsamma 
lekar. Anledningen till detta verkar vara att personalen vill främja en lugn innemiljö i 
förskolan samt att de är rädda att barnen ska skada sig själva eller varandra. Personalen verkar 
känna ett behov att styra hur, var och när fysisk aktivitet ska få förekomma i barnens fria lek 
inomhus. Vi upplever att personalen inte alltid vet hur de ska bemöta barn i en grovmotorisk 
lek men tror att de gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Då vi många gånger observerade 
att personalen avbröt barnens grovmotoriska lekar tror vi att detta beror på deras osäkerhet 
inför den egna rollen i denna lek och hellre styr in dem på något som de själva behärskar och 
kan delta i. Alla de tre förskollärarna vi intervjuat verkar ha en positiv syn på fysisk aktivitet i 
sig och tycker att det är viktigt för barnen att de får röra sig för att stimulera vidare utveckling. 
Dock kunde vi inte se att personalen i den fria leken tog nämnvärt många initiativ till fysisk 
aktivitet vilket får oss att tveka på om personalen förstår barnens behov av rörelse. Så som 
Jonson (1983) lyfter bör personalen delta i den fria leken och tillsammans med barnen 
utforska med hjälp av kroppen. Åhs (1981) lyfter att det är i den fria leken som barn utvecklar 
och sätter samman sina basrörelser. Om den fria leken inte får innehålla grovmotoriska lekar 
upplever vi det som att värdefulla möjligheter går till spillo. Hur stort fokus de olika 
förskolorna har på styrd fysisk aktivitet inomhus skiljer sig avsevärt när det varierar från att 
ha det varje dag till att de aldrig planerar in det. Den enda förskolan som har ett rörelserum är 
den förskola som planerar in mest fysisk aktivitet inne och detta tyder på att lokalen kan 
utgöra en förutsättning för rörelse. Dock verkar personalens synsätt vara det ytterst avgörande 
då en förskola har tagit bort sitt rörelserum i förmån för att stimulera mer finmotorisk 
verksamhet. 
 
Hur stor möjlighet barnen har till fysisk aktivitet i förskolans innemiljö verkar styras av de 
fyra faktorer vi lyfter i vår resultatdiskussion (personalens synsätt, restriktioner i innemiljön, 
lokaler och minskade resurser i förskolan). Dessa fyra faktorer är självfallet i samspel med 
varandra och inverkar på varandra i stor grad. T.ex. påverkas restriktionerna av personalens 
synsätt på fysisk aktivitet inomhus och de minskade resurserna inverkar på de lokaler 
förskolan har att tillgå. Att barn har ett stort behov av rörelse visar våra observationer tydligt 
på då de trots de olika förutsättningarna för fysisk aktivitet rör på sig väldigt mycket. Som 
blivande förskollärare kommer det bli en utmaning att få alla de fyra faktorerna att bli till en 
helhet, att kunna anpassa vår syn på fysisk aktivitet till lokalerna och efter de resurser man har 
att tillgå. Vi hoppas att vi i vår yrkesroll ska kunna undgå restriktioner mot rörelse och istället 
kunna lära barnen att ta hänsyn till varandra samt stödja dem i deras utveckling där vi ser den 
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motoriska utveckling som en viktig del i helheten. Under arbetets gång har vi läst mycket 
intressant forskning och övrig litteratur som satt oss in i ämnet vilket vi kommer att ha nytta 
av i vårt kommande yrke.  

Förslag på fortsatt forskning 
Efter denna studie har flera tankar på fortsatt forskning väckts hos oss. Det skulle vara 
intressant att titta på vilka möjligheter till fysisk aktivitet barnen har på fler förskolor och även 
att titta lite närmare på de styrda fysiska aktiviteterna som förskollärarna berättat för oss om i 
intervjuerna. Vilken slags fysisk aktivitet är det barnen presenteras för? Hur varieras denna? 
Vilken kompetens har personalen gällande barn och rörelse? På förskola A berättar 
förskolläraren att barnen testas motoriskt efter en viss mall. Vi tror att detta görs med goda 
avsikter men det går emot Lpfö 98 (Skolverket, 1998b) som säger att enskilt barn ej ska 
bedömas. Vi känner därför att det vore intressant att titta närmare på hur andra förskolor 
dokumenterar barnets motoriska utveckling, hur man kan göra detta utan att bedöma barnet. I 
denna studie har vi fokuserat på barngruppens möjligheter i stort men känner nu även att det 
vore intressant att följa ett barn under en viss tid på förskolan och titta på hur dennes dag ser 
ut. Hur fysiskt är just detta barn under en dag och vilka positiva respektive negativa gensvar 
möter barnet?  
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Bilaga 1 

Observationsschema 1 - Barnen initierar till fysisk aktivitet i den fria leken 
Åla, krypa, klättra, hoppa, rulla, snurra, balansera, utforska med kroppen, springa och kasta. 
Rum:  
Vad gör barnet? Positivt 

gensvar 
Negativt 
gensvar 

Vad sägs? Kommentar 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    



 

Bilaga 2 

Observationsschema 2 - Personalen initierar till fysisk aktivitet i den fria leken 
Åla, krypa, klättra, hoppa, rulla, snurra, balansera, utforska med kroppen, springa och kasta. 
Rum:  
Vilken aktivitet För 

vem/ 
vilka 

Persona-
len 
deltar 

Vad sägs? Kommentar 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    



 

Bilaga 3 

Observationsschema 3 - Fysisk aktivitet barnen initierar i den fria 
leken utan att det uppmärksammas 
Dra ett streck vid aktuell aktivitet varje gång denna förekommer. 
Vad gör barnet Förskola A Förskola B Förskola C 
Åla 
 
 

   

Krypa 
 
 

   

Klättra 
 
 

   

Hoppa 
 
 

   

Rulla 
 
 

   

Snurra 
 
 

   

Balansera 
 
 

   

Utforska med 
kroppen 
 

   

Springa 
 
 

   

Kasta 
 
 

   



 

Bilaga 4 

Intervjufrågor 
1. Har ni haft fysisk aktivitet i åtanke när ni möblerat förskolans lokaler?  

a. Om ja, hur har ni resonerat då?  
b. Om nej, varför inte?   

 
2. Har ni tillgång till rörelserum? 

Om ja: 
a. Vad är er tanke med detta rum? 
b. Vilka använder det och till vad? 

Om nej: 
c. Vad beror det på? 

 
3. Har ni tillgång till gymnastiksal? 

Om ja: 
a. Vad gör ni när ni är där och vad är tanken med det? 
b. Hur ofta använder ni den? 
c. Vilka brukar få gå dit? 

Om nej: 
d. Vad beror det på? 

 
4. Hur ser er syn på fysisk aktivitet ut i arbetslaget?  
 
5. Hur går diskussionerna kring barnens motoriska utveckling i arbetslaget? 

a. I vilket syfte görs detta? 
 

6. Finns det några fysiska aktiviteter som ni inte tillåter inne på förskolan, i så fall 
vilka?  

a. Vad beror det på? 
b. Finns det andra platser ni finner lämpliga att utöva dessa? 

 
7. Under en vanlig dag, hur mycket tid har barnen till fri lek inomhus respektive 

utomhus? 
 
8. Hur frekvent planeras fysiska aktiviteter in inomhus? 

a. Vad är syftet med dessa? 
b. Vilka deltar? 
 

9.  Hur frekvent planeras fysiska aktiviteter in utomhus? 
a. Vad är syftet med dessa? 
b. Vilka deltar? 

 
10.  Arbetar ni medvetet med motoriska färdigheter inför starten i förskoleklass? 

a. Vad tränar ni i så fall, hur och var? 
 

11. Vilka förordningar uppifrån har ni angående hur er innemiljö ska vara 
utformad?  

a. Hur utvärderar ni era lokaler i arbetslaget?  



 

Bilaga 5 

Informationsblad till förskolorna 
 
Hej 
Vi är två förskollärarstudenter från Luleå Tekniska Universitet som 
nu skriver vår c-uppsats där vi undersöker fysisk aktivitet i 
innemiljön på förskolor. Vi kommer på (dag och datum) att besöka 
(förskolans namn) för att intervjua en förskollärare samt observera 
barnens möjligheter till fysisk aktivitet. Vi vill poängtera att det inte 
är barnens färdigheter vi kommer att titta på utan vilka 
förutsättningar de får genom lokalernas utformning och det 
arbetssätt personalen på förskolan valt. I uppsatsen kommer 
förskolan samt alla aktörer att avidentifieras. 
 
Om ni har några frågor angående detta så tveka inte att kontakta 
oss: 
 
Emma Bergman  (Mobilnummer) 
Jessica Häggmark  (Mobilnummer) 
 
  
 
 
 


