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Förord 
 
Jag vill tacka personalen och barnen på förskolan där jag genomförde min empiriska 
undersökning för att de ställde upp att bli intervjuade och observerade. Deras hjälp har varit 
väldigt betydelsefullt för slutresultat av detta arbete. 
 
Ett stort tack framförallt till min vetenskapliga handledare Inger Karlefors som har ställt upp 
och hjälp mig för att färdigställa detta examensarbete. Inger har kommit med ”klockrena” 
idéer och synpunkter under arbetets gång. 
 
Till sist vill jag tacka min underbara familj och vänner som har stöttat mig in i det sista, jag är 
evigt tacksam. Tack! 
 
Skellefteå den 8 juni 2005 
 
Hanna Marklund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Abstrakt 
 
Detta examensarbete handlar om rörelse bland barn i förskoleåldern, hur de utvecklas genom 
rörelse och hur dagens samhälle ser ut. Syftet med detta arbete var att få ökad kunskap om 
förskolebarns rörelsemöjligheter. Under min verksamhetsförlagda utbildning genomförde jag 
en gruppintervju med de fyra pedagoger som var på förskolan, för att ta reda på hur viktigt de 
tycker att rörelsen är för förskolebarn. Jag genomförde även observationer på tre barn, en 
flicka och två pojkar, i åldrarna 1, 3 och 5 år. Detta för att se deras rörelsemönster i vardagen. 
Jag följde dem tio minuter åt gången en gång i timmen när det fanns tid. Det var roligt att se 
deras olikheter och likheter emellan. Jag observerade dessutom pedagogerna i förskolan för 
att se hur mycket de uppmuntrade barnen i vardagen till rörelse och rörelselekar. Resultatet 
visar att pedagogerna var överens med att rörelsen har stor betydelse för barns utvecklig samt 
att observationerna på barnen överensstämmer mycket med den litteratur jag läst.  
 

Nyckelord: Barn, rörelse, förskola, lek, motorik
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Följande studie är en förstudie till en större studie. Denna rapport skrev jag därför att jag själv 
ska arbeta med förskolebarn och jag tycker att det finns lite forskat kring förskolebarn i 
rörelse. Särskilt barn av i dag. I dag lockas de till mer stillasittande aktiviteter som TV-
tittande och datorspel skriver Jansson och Danielsson (2003). Hur mycket uppmuntrar vi 
vuxna barn i dag till rörelse, träning av grov- och finmotorik, till lek, utevistelser, promenader 
till och från förskolan till exempel? Är det skillnad i hemmet eller på förskolan? Jag är 
övertygad om att jag får användning av detta i mitt kommande yrkesval. 

Bakgrund  

Hur ser samhället ut? 
 
I dag rör många barn på sig alldeles för lite anser Niss och Söderström (1996). Enligt 
professor Claude Marcus i Janson och Danielsson (2003) är ökningen av andelen barn och 
ungdomar med fetma och övervikt ett av våra största folkhälsoproblem idag. Samma trend 
finns världen över och utvecklingen i exempelvis Kina är på sätt och vis ännu mer 
skrämmande, därför att de ekonomiska möjligheterna att hantera följdsjukdomar i fetmas spår 
är mindre än i västvärldens. I Sverige ökar andelen barn med fetma raskt. I dag lider omkring 
fyra procent av våra barn av fetma medan var fjärde tioåring är överviktig. Samhällets attityd 
till fetman är tydlig, även om vi alla vet att feta barn är precis som alla andra barn. Men det 
feta barnet känner ideligen omgivningens värderingar och mår inte bra av det. Som 
samhällsförändringarna är i dag, så kommer ännu fler barn bli överviktiga och feta eftersom 
samhället har en sådan stor genomslagskraft. 
     Det är i förskolan som lösningen finns att hantera detta raskt ökande folkhälsoproblem. 
Fysisk aktivitet är en väsentlig skyddsfaktor mot ohälsa menar Danielsson, Auoja, Jonsson 
och Sandberg (2001). Mot denna bakgrund är det oroväckande att den fysiska aktiviteten 
bland barn och ungdomar har minskat under de senaste årtiondena. Troligen ger daglig fysisk 
rörelse det bästa skyddet mot ohälsa vilket fordrar tillgång till rörelseintensiva miljöer både i 
förskolan, skolan och på fritiden. Barn och ungdomar bör uppmuntras till en positiv attityd till 
fysisk aktivitet och rörelse. De bör erbjudas dagliga och för dem lockande aktiviteter inom 
förskolan och skolan. I förskolan bör barn inspireras till rörelse och lek dagligen både inne 
och ute som en angelägen del i den totala läroprocessen fortsätter författarna.  

Rörligheten bland barn då och nu  
 
Förr lekte barn ute. Det fanns inte plats för lek inomhus, eller för den delen särskilt roliga 
saker att göra. Allt som var roligt kunde de göra utomhus som, spela fotboll, hoppa rep, cykla 
och leka tagen. Det var ett liv av ständig rörelse. För utelek betyder nästan alltid rörelse. I dag 
ser det annorlunda ut, barnen äger inte sina vägar, gårdar, parker och skogar. Förr kom bilarna 
bara ibland, och det gick att leka på gatan där man bodde. Barnen då hade mer rörelsefrihet, 
de hade större områden, att röra sig inom både till fots eller på cykel. I dag så är det stora 
trafikleder runt om våra bostäder och på landsvägarna dundrar bilarna förbi i en hastig fart. 
     Inomhus finns det häpnadsväckande nya leksaker som TV, datorer, TV-spel och 
videofilmer. Det går utomordentligt bra att leka utan att röra på sig i flera timmar. I dag har 
flera barn egen dator, för femton år sedan fanns det knappt någon dator alls i våra hushåll. För 
tjugo år sedan sändes TV-barnprogrammen en kort stund på kvällen. Nu finns det flera 
kanaler som sänder dygnet runt. 
     För en grupp barn blir skillnaden mellan förr och nu vare sig särskilt stor eller 
betydelsefull anser Janson och Danielsson (2003). De här barnen rör sig mycket, kanske minst 
lika mycket som barn gjorde förr, och har inte anlag till fetma. För en annan grupp barn blir 
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skillnaden mellan våra gamla och nya vanor helt avgörande. De här barnen rör sig väldigt lite, 
och avsevärt mindre nu än förr när barnens vardag automatiskt innehöll rörelse. För dessa 
barn har det blivit mer lockande med nya stillsittande vanor. De åker bil eller buss till skolan 
och deras fritid tillbringas framför dator och TV. 
     Förskolan i dag har många rörelsemöjligheter. Barnen hoppar och klättrar, balanserar och 
skuttar, smyger som tysta poliser eller dundrar fram som ilskna dinosaurier i lockande miljö 
menar Danielsson, Auoja, Jonsson och Sandberg (2001). Förskolan arbetar strukturerat med 
rörelsestunder och stimulerar till rörelse i den fria leken. Att väva in möjligheter till rörelse i 
vardagen är det man bör arbeta efter. Förskolor gör även utflykter till lekparker och i 
naturmiljö. Det är dessutom större barngrupper nu än förr och mindre personal. Det finns inte 
möjlighet att tillmötesgå alla barns behov i de stora barngrupperna menar Niss och 
Söderström (1996).  
     Samtidigt är det ett modernt samhälle vi lever i, och barnen rör sig inte lika mycket som de 
borde fortsätter författarna. Många föräldrar har i dag arbete utanför hemmet och dessutom 
lång restid till och från arbetsplatsen. Många av föräldrarna i dag är även med i frivilliga 
organisationer som är satta utanför arbetstiden. Flera vuxna med omsorgs- och 
uppfostringsplikter har inte så mycket tid att vara tillsammans med sina barn skriver 
Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) Hur ofta låter vi barnen gå själva? undrar Janson och 
Danielsson (2003). Barn tycker det är jätteroligt att gå själva, de kan gå hur långt som helst. 
Fast det tar ju sin tid såklart, för små barn som inte bryr sig om åt vilket håll de ska eller 
vilken tid som ska passas även om stressen i dagens samhälle är ett faktum.   

Vikten av rörelse- gammal som ung 
 
Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag av regeringen att följa upp kampanjen "Sätt Sverige 
i rörelse" genom att fortsatt ta initiativ som syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa 
genom ökad fysisk aktivitet. 
    ”Syftet med Sätt Sverige i rörelse 2001 var att inleda ett långsiktigt arbete med att förändra 
inställningen i samhället till fysisk aktivitet och så småningom få en beteendeförändring i 
befolkningen. Satsningen har engagerat organisationer och myndigheter samt ledare och 
personal inom många olika samhällssektorer.” Folkhälsoinstitutet 2005-02-23 
 
Enligt Raustrop (2000), ser vårt samhälle ut på ett annat sätt i dag jämfört med för sjuttio år 
sedan. Trots den här samhällsutvecklingen är människan i dag genetiskt densamma. Vi är 
skapade för ett liv i rörelse.  
     Många människor vet att det är viktigt att ”röra på sig” menar Björn Ekblom professor vid 
Institutionen för Fysiologi och Farmakologi vid Karolinska Institutet och Idrottsskolan i 
Stockholm www.mjolkframjandet.se (2005). Moderna vetenskapliga undersökningar 
bekräftar också att fysisk aktivitet är en hälsomässig friskfaktor men också att fysisk 
inaktivitet är en kraftig riskfaktor för ohälsa i stor bemärkelse fortsätter Ekblom. Med 
jämförelsevis små insatser från en individ kan risken för dessa sjukdomar minskas. I dag finns 
det en obalans mellan kunnighet och hur vi lever. Vi tycker oss vara moderna människor men 
vår biologi är den samma. Vi är i behov av att röra på oss för att må bra och hålla oss friska. 
Fysisk aktivitet betyder minskad risk för hjärtinfarkt, högt blodtryck, diabetes, benskörhet och 
vissa cancerformer. Det har även mycket stor betydelse för att motverka övervikt menar 
Claude Marcus i Danielsson, Auoja, Jonsson och Sandberg (2002) 
     Rörelsen är ett naturligt sätt att utvecklas både fysiskt och psykiskt som socialt hävdar  
Bergström, Huitfeldt, Tärnklev, och Ågren (1998). Hälsa och rörelseberedskap är en viktig 
bas för en bra livskunskap, oavsett var man växer upp. Denna möjlighet för utveckling och 
inlärning får inte utelämnas i detta stillasittande samhälle utan man måste börja så tidigt som 
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möjligt. Detta går inte att ta igen på äldre dar, på Vux, folkhögskola eller på en 
tjugopoängskurs på universitetet. Missar vi chansen att hjälpa den växande generationen vid 
låg ålder innebär det inte bara att vi hindrar några från möjligheten till gläjdestunder. Kroppen 
bär vi alltid med oss, oavsett var vi hamnar i livet. 
     Benskörhet är ett växande problem bland svenskarna anser många läkare, www.sll.se 
(2005a). För att förhindra benskörhet senare i livet är det betydelsefullt att barn och ungdomar 
får många tillfällen till fysisk aktivitet. Skelettet omvandlas under hela livet, men storleken av 
benmassan byggs upp under barn- och ungdomsåren och beror bland annat på hur mycket 
man rör sig. 

Barnfetman påverkar barnens rörlighet 
 
Tjocka barn mår sämre än smala barn menar Janson och Danielsson (2003). Ingen som är 
tjock vill vara det. Barnen orkar mindre och blir ofta retade. Den som är lite överviktig har 
svårt att springa, det blir tungt att klättra och leka på en lekplats och svårt att hävda sig vid 
idrotts -sammanhang. De blir orörliga och får sämre kondition. Många blir chockerade över 
det höga siffrorna om barns övervikt. 
     En av det viktigaste forskningsuppgifterna är att försöka förstå från vilken ålder det är 
farligt att bli fet. De flesta är eniga att en fet liten sexmånaders baby bara är ett 
friskhetstecken. En ettåring får gärna vara lite rund och fetma vid två års ålder innebär 
förmodligen inte ökad risk för fetma i framtiden. Efter tre års ålder är det svårare att avgöra 
vad fetman har för betydelse framöver. Friskfaktorerna, den rörelse och de matvanor som 
gjorde att barnhullet försvann, har idag blivit svagare. En rejält fet fyraåring har nästan sjuttio 
procents risk att fortfarande vara det i tio års ålder. 
     Det är viktigt att redan i förskolan börja fundera vad man låter barnen äta. För 
förskolebarnen är maten ett viktigt inslag under dagen. Ett bra och näringsrikt intag är 
förutsättningen för att de ska växa, vara friska och orka med den stimulerande men också 
påfrestande vistelsen på förskolan skriver Kostservice www.karlshamn.se (2005). 

Dagens kost 
 
Många familjer lever i dag aktiva men röriga liv med dåligt med tid för matlaganing och 
planering. Måltiderna vid ett dukat bord ersätts av snabbrätter vid köksbänken. En familj 
använder i snitt 14 minuter om dagen till att laga middagsmaten, visar en undersökning av 
Coop provkök skriver Janson och Danielsson (2003). Är det rimligt? Har den svenska 
familjen slutat äta vanliga familjemiddagar? Vad äter vi istället för hemlagad mat? Sverige är 
ett av de länder som använder mest halvfabrikat i världen. Det brukar vara rikligt med fett 
eller socker i nästan all tilltalande snabbmat. Alla, till och med spädbarn, tycker om det som 
är sött. De yngsta måste få hjälp av sina föräldrar att välja rätt mat och att välja fysisk aktivitet 
framför stillasittandet menar Janson och Danielsson (2003). 
     Vi vuxna äter fel hävdar Per Sennerfeldt i Faktabas, handböcker från Utbildningsförlaget 
(1983). Vi har en drömbild av vad måltiden ska representera och förväntar oss att barn ska 
leva upp till denna bild. Vi har dock svårt själva att leva upp till den. Vi ställer upp som 
negativa förebilder: bry dig inte om vad jag äter, att jag äter fel, jag hoppar över frukosten, 
slarvar med lunchen, fikar för ofta, inte ägnar omsorg om middagen och så vidare. Det går lätt 
mode i att äta orätt. 
     Felaktig kost kan ge svåra sjukdomar som i sin tur kan ge skador för livet. De vanor och 
beteenden som grundläggs i barndomen blir varaktigt. Om man vill ändra invånarnas 
matvanor så bör man börja med barnen. Förskolans personal har alltså ett stort ansvar och 
inflytande. 



6 

 

 

 

Hälsa i förskolan 
 
Hälsoarbetet i förskolan måste planeras långsiktigt. Undervisningen ska ge barnen kunskaper 
om hur man sköter sin hälsa, utveckla värderingar och attityder som gör att man vill ta ansvar 
för hälsan och försöka leva efter sin övertygelse. Samtal om hälsa och livsstil kommer in 
naturligt i en hel del sammanhang. Ämnet passar för ett undersökande och 
verklighetsanknutet arbetssätt och för att utvecklas utifrån barnens erfarenheter och 
kunskaper. I hälsoarbetet är det viktigt att föräldrar och förskolan kan samarbeta menar 
Nordlund, Rolander och Larsson (1998). 
     Enligt Socialstyrelsens (1987) ”Pedagogiska program i förskolan”, ska verksamheten 
innehålla en väl balanserad dagsrytm med varierad och planerad pedagogisk verksamhet. 
Måltider, vila, barns lek och vuxenledda aktiviteter både inom- och utomhus ska vara så 
planerade att växling mellan lugna och livliga aktiviteter ingår i en naturlig rytm. 
Regelbundna vanor är viktigt. Miljö, olika material, kontakter med andra barn och vuxna ska 
stimulera barnets utveckling. 
     Det är väldigt viktig att veta något om hur barnets liv ser ut utanför förskolan för att på 
bästa sätt förstå och möta barnet bedömer Niss och Söderström (1996). Alla barn inom 
barnomsorgen lever i minst två världar. Många lever i ännu fler, det kan vara att barnens 
föräldrar är skilda eller att släkt och vänner hjälper till och tar hand om barnet. För att 
världarna ska kunna knytas samman behövs ett nära samarbete med föräldrarna. 
     I familjen utmärks samspelet mellan barn och föräldrar av starka känslor och av starka 
känslomässiga band. Denna relation är unik och ingen annan relation kommer att utvecklas på 
detta sätt.  De känslomässiga band som skapas mellan pedagogen och barnet har en helt annan 
karaktär än föräldern till barnen. 
     Dahlberg och Taguchi i Johansson och Pramling-Samuelsson red. (2003), menar att den 
svenska förskolan har i många aspekter kommit att bli en ersättning för hemmet i stället för 
det som var dess ambition att vara ett komplement. Bakom detta ligger att förskolan i många 
fall har gått in i rollen som ställföreträdande hem och läraren har blivit en ställföreträdande 
mor.  

Pedagogens samarbete med föräldrarna 
 
Pedagogernas samarbete med småbarnsföräldrar är väldigt betydelsefullt. Barnen har ännu 
inte förmågan att berätta själva vad det vill och vad som händer med dem. Däremot kan de på 
olika sätt visa hur de känner sig om de är glada eller inte. En del av samarbetet är att 
gemensamt tyda vad barnet vill och menar. 
     För de minsta barnen kan det kännas svårt att lämna hemmet på morgonen och dessutom 
säga hej då till föräldern på förskolan. Detta är något som både pedagogen och föräldrarna 
tycker är viktigt att lägga ner tid på så att det underlättar för barnet. Barnen bryr sig väldigt 
mycket om vad pedagogerna tycker om deras föräldrar. Barnen känner lätt av vad vuxna 
tycker om varandra oavsett vad som sägs. Likaså behöver barnet känna att föräldern litar på 
pedagogen, det är den bästa grunden för att barnet ska finna sig väl tillrätta och kunna 
använda förskolans värld till att lära sig och utveckla sitt rörelsemönster. Det är alltså viktigt 
att pedagogen och föräldern har förtroende för varandra tycker Niss och Söderström (1996). 

Barnets självkänsla 
 
I förskolan är barnet ett av många barn. Det är pedagogernas uppgift att skapa en god relation 
till varje barn. På så sätt känner sig barnen trygga och är villiga att engagera sig i 
verksamheten däribland rörelsen i förskolan. Barnets självkänsla skapas utifrån hur de bli 
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bemötta och vilket stöd och uppmuntran de får. Arbetet går ut ifrån barnets ålder och behov. 
Kärnan i verksamheten är goda relationer, både mellan pedagoger och barn och mellan 
barnen. Grunden för att skapa en positiv barngrupp är de enskilda individernas relationer till 
varandra. Barn ska inspireras till aktiviteter i förskolan så det ger en omfattande utveckling 
och de minsta barnen utvecklar snabbt sin kompetens i olika avseenden.  
 
I arbetet med småbarn är det viktigt att: 

• skapa en nära och varm relation till varje barn. 
• hjälpa barnen  i deras relation med varandra. 

 
Det underlättar för barnen om pedagogen har en fysisk närhet till barnen, håller om dem, 
håller dem i handen, ler mot dem och pratar med dem. Det känns bra för barnen om 
pedagogen sitter på golvet. Då kan barnet få den fysiska närhet de behöver och samspelet 
mellan pedagog och barnet bli mer aktivt. 
     Barnen bör ställas inför rimliga krav så att möjlighet att lyckas överväger. Carlina Rinaldi 
från Reggio Emilia 2000 i Johansson och Pramling-Samuelsson red. (2003) menar att en del 
bilder av barnet inriktar mer på barns behov än på deras förmåga och kompetens. Det 
fokuserar hellre på sådant barnen inte klarar av än på vad det kan. De behöver ändå få nya 
utmaningar för att prova sig fram till nya upplevelser. Det bästa är att barnet få känna av att 
”Det här klarar jag av!” på så sätt grundläggs en stark självkänsla. Glädjen av att lyckas föder 
lust och nyfikenhet att försöka sig på allt svårare uppgifter påpekar Niss och Söderström 
(1996). 
     Det är självklart att den vuxne måste prata med barnet så att deras språk ska utvecklas. De 
torde vara lika självklart att den vuxne ska leka med barnet så att barnets lek utvecklas.   
     När det vuxna är med och leker med barnen, så känner barnen sig trygga. Det skapas 
följaktligen en trygg ram runt barnen och leken. För att kunna ge trygghet gäller det för 
pedagogen att känna sig trygg i det egna arbetslaget, och att det är accepterat att ge sig in i 
leken. I det arbetslag som värderar leken högt, får de den uppmuntran de behöver för att våga 
leka menar Niss och Söderström (1996). Torstensson-Ed i Johansson och Pramling-
Samuelsson red.(2003) menar att det mest ”äkta” barnperspektiviet är att försöka inta barns 
ståndpunkt till tillvaron, att se världen med barns ögon. Kerstin Strander i Johansson och 
Pramling – Samuelsson red. (2003)  understryker vikten av att leva sig in hur barn tänker och 
känner i syfte att förstå barnens behov och handlingar. Det innebär att läraren måste inta en 
aktiv lärarroll och anstränga sig för att bli delaktigt i barnens värld. 

Dagens förälder  
 
Vi vuxna lever med små marginaler. Vi sätter barnen i bilen för att släppa av dem vid 
förskolan/skolan för att själva skynda vidare till våra arbeten. Vi sätter barnen i barnvagnar 
istället för att gå med barnet. Eftersom det är tryggt och det går fort. Frederiksen och Host i 
Jerlang (1990), menar att vi går på asfalt, på trottoarer, åker upp i rulltrappor och ner i hissar. 
Det är tämligen enkelt att förflytta sig från en plats till en annan. För barnen blir det alldeles 
för lätt ibland. Världen springer ifrån dem. Allt ska gå så fort, trafiken är tät, både farlig och 
svår att överblicka.  
     Vi vuxna har så mycket vi vill hinna med hävdar Janson och Danielsson (2003). Och 
mycket som vi tycker att vi måste hinna med. Apparaterna blir lätt en slags barnvakt och vi 
hinner uträtta det vi ska göra, laga maten, ringa telefonsamtal eller läsa posten. De små barnen 
kan titta på videofilm medan de äldre spelar dataspel. Det behöver inte vara så att dataspelen 
och videofilmerna är farliga i sig utan det är att det blir för mycket stillasittande. 
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Barn behöver skyddas mot stress 
 
Ellneby (2003) vill slå fast vid att vuxnas stress påverkar barn i allra största grad. Vi måste 
försöka se till att vi själva mår bra. Det är lättare sagt än gjort när kraven hopar sig och livet 
känns tungt. Vi vuxna utsätter barn för stress när vi förväntar oss eller sätter felaktiga krav på 
deras prestationer och beteende eller genom vårt förhållningssätt i olika lägen.  
     Stress kan hos barnet uttrycka sig genom kampbeteende, som i fysisk eller verbal 
aggressivitet, trots och skadegörelse. Eller i flykt beteende, som hejdlöst TV-tittande eller 
datorspelande, skolk, oärlighet. Eller i olika sjukdomstillstånd som magsmärtor, kräkningar, 
diarré, förstoppning, huvudvärk, eksem, astma, allergier, sår och bitskador, tinnitus, led - och 
muskelvärk. Barnet kan dessutom visa tecken på nedstämdhet, ledsenhet och oro. Om barnet 
visar någon av dessa symtomer för stress gäller det att gå till sig själv och se över barnets 
situation. Kanske är det oroligt i förskolan eller i hemmet? Har barnet krav på sig som de inte 
kan motsvara? Kan vi föräldrar göra något för att lindra detta? 
      Många föräldrar är väldigt bra på att maskera sin stress så barnet inte ska fara illa tycker 
Janson och Danielsson (2003). Men dock säger vi ofta; Skynda dig nu. Inte nu, vi hinner inte. 
Kom fort är du snäll. För barnen blir detta påfrestande. De små barnen har inget tidsbegrepp. 
Fast de lägger märke till om mamma eller pappa ser stänga ut eller att de inte lyssnar på vad 
de säger.  Vi vuxna tappar koncentrationen och är inte lika fokuserade på barnet som vi borde 
vara. Vi tappar då också mycket glädje. På så sätt påverkar vi bland annat barnens 
rörelseutveckling. Barn gör sällan det de vuxna ber dem om. Barn gör som vuxna gör menar 
Granberg (2000). Småbarn lär sig dels genom egen fysisk aktivitet, dels genom att imitera 
vuxnas sätt att vara, men även genom det sätt de blir bemötta på av vuxna. 

Lugn och ro 
   
Som småbarns förälder är det inte det lättaste att göra en sak i taget hävdar Ellneby (2003). 
Men vi kan streta efter känslan av ro och koncentration genom att ibland fokusera på en sak i 
taget. Vuxna som tycker det är skönt av långsamhet och ro ger barnen en förebild för att gå 
ner i varv. Det är vi vuxna som ska ge en bild av hur man kan få balans i sitt liv. 
     Barn behöver också ha lugn och ro ibland anser Janson och Danielsson (2003). De behöver 
få ha lite trist emellanåt. Det är bra om TV och dator inte alltid är tillgängliga och kopplar ett 
grepp om barnet. Barnen behöver ta initiativ men även ha en chans att varva ner. 
 
Råd för att motverka barns stress 

• Väck inte barnet för sent på morgonen. 
• Ge barnet den tid de behöver att äta i lugn och ro. 
• Försök låta bli att tjata ( det är väldigt svårt). 
• Tänk över hur många timmar i veckan som ditt barn har över till fri lek. 
• Tänk över om ditt barn har för lite stimulerande aktiviteter. En understimulerad hjärna 

kan också reagera med stress. 
• Tänk över på om du själv, förskolan eller skolan har för stora krav och förväntningar 

på ditt barn. 
• Barn kan inte skynda sig. Hur många gånger ber du barnet om just detta? 
• Se över din egen stress. 

Skillnaden mellan kroppens behov och miljön vi lever i skapar problem. Det är inte farligt att 
ha tråkigt som barn. Det är rättare sagt bra eftersom det främjar kreativiteten, de måste ju hitta 
på något att göra menar läkare Britt-Louise Theglander i tidskriften Förskolan nr.7 sid 19 
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(2001). Vidare anser hon att det finns ett glapp i tillvaron som kroppen inte kan överbygga det 
är ett oerhört stressmoment. Vuxna och barn går på högvarv hela tiden och utsöndrar 
stresshormoner, som nöter på kroppen och på sikt kan leda till sjukdomar. Receptet är tid för 
reflektion, avslappning och rörelse fortsätter hon. För att barnen ska orka med 
rörelsemöjligheterna på förskolan måste de få träna sig att lugna ner sig . 

Lek 

Lekens betydelse 
 
Det är inte helt enkelt att beskriva vad leken egentligen är. Torben Hangaard Rasmussen i 
Langlo Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) förklarar leken som en ”rörelse” som sätts 
igång av sig själv. Barnet låter leken komma till sig utan minsta ansträngning och ett tu tre 
dyker den upp och barnet befinner sig mitt i den. I förskolan har leken ständigt haft en 
betydelsefull roll, särskilt som en markering mot skolans inlärningsinriktade form menar 
Kärrby i Lindqvist (1996). Leken och leksinnet är något som måste lyftas fram menar Niss 
och Söderström (1996). Vidare tycker de att leken har fått större utrymme i förskolan i dag än 
för några år sedan samt att leken diskuteras mer i dag. Det bästa sättet för småbarn är att lära 
sig något om sig själv och utvecklas via leken. Det är i leken de lär sig att hantera sin omvärld 
på så sätt får de en uppfattning för vad som händer. Dessutom utvecklar barnen tillsammans 
med andra sin sociala förmåga via leken. Professor Birgitta Knutsdotter Olofsson i Niss och 
Söderström (1996) menar att lekens grunder är turtagning, samförstånd och ömsesidighet. Till 
exempel, för att leka måste man kunna turtagning, din och min tur. För att leka måste man 
även vara överens om när det är lek och när det är allvar och när man leker måste man leka på 
en jämställd nivå oberoende hur gammal eller stark man är. 
     Att leka går ut på involvering och deltagande med hela sig själv. För barn är ”hela sig 
själv” i huvudsak detsamma som ”hela kroppen”. På så sätt utvecklar barnen i mycket hög 
grad kompetens och tro på sig själva med hjälp av fysisk aktivitet. Barn som är motoriskt 
osäkra blir då lätt utstötta ur leken. En motoriskt säker kropp är en inträdesbiljett till 
gemensam handling och samverkan menar Grindberg och Langlo Jagtöien (2000). 
     Leken är en viktig del av barnets tillvaro. Det gäller både i förhållande till vad barnet är i 
ett visst ögonblick och i förhållande till vad det kan utvecklas till. Barnet har inte som avsikt 
att utveckla sig genom leken. Barnet är i leken och det är själva leken som är viktig. Enligt 
Kjetil Steinsholt i Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) är det genom lekens egenskaper 
barnet anknyter till verkligheten på ett positivt sätt genom att tillvaron hela tiden blir till. Han 
säger att detta innebär att leken är skapande i den mening att tingen återskapas men aldrig får 
tid att stelna i en enda form. Detta är en del av lekens egenskaper. Barnen leker och använder 
sig av det som kommer upp för stunden och ingenting behöver nödvändigtvis vara det de är 
till för att vara. På så sätt blir leken en arena för lärande. Det kan dock endast den som leker 
känna till något om. 
      Vidare menar författarna att förskola och skola har ansvar för barnen under den bästa 
tiden på dagen. Dagsljus är en betydelsefull förutsättning för uteaktivitet som ger bra 
möjligheter till fysisk utlevelse. Barnen är utvilade och redo på nya utmaningar. Detta är en av 
orsakerna till att det måste finnas plats för den fysiska aktiva leken i förskolan och skolan. 
     I Fröbels pedagogik är lek en av kärnpunkterna och det sanna sättet för barnet att uttrycka 
sig. Leken är den mest rena och andliga produkten i förskoleåldern där barnet stärks fysiskt, 
andligt och moralsikt. Den ger förutom detta glädje, frihet, tillfredställelse och fred med 
världen så tolkade Simmons- Christenson  Fröbels teori skriver Lindqvist (1996).  
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Rörelselek 
 
Enligt Mellberg (1993) kan barnet i rörelseleken helt utifrån sin egen förmåga och sina egna 
önskningar prova nya röelseinfall, imitera andras sätt att röra sig på eller vara, utan att behöva 
förlora sig själv. ”Det är bara på låtsas.” Rörelse- och kroppserfarenheter vigdas i leken. 
Leken lockar barnet att få vara den ”jag är”. Med kunskap om barns utveckling växer 
förståelsen för barnens egen lek. Vi vågar erbjuda barnen en positiv och tillåtande miljö som 
inbjuder till rörelselek fortsätter Mellberg (1993).  
     Barnen bestämmer sin lek spontat i den miljö som står till buds. För att gynna leken, 
kreativiteten och det lustfyllda lärandet krävs miljöer som lockar barnen att undersöka 
världen. Både inom- och utomhus måste miljön ge nya möjligheter och utmaningar utifrån 
varje barns nivå påstår Danielsson, Auoja, Sandberg och Jonsson (2001). De har roligt och 
experimenterandet kommer inifrån dem själva och de kan ta till leken som sin egen verkliga 
upplevelse. Barnen får utvecklas genom att upptäcka själv menar Mellberg (1993). 
Erfarenheten blir då förankrad i kroppen och blir en individuell upplevelse. Spontanitet är 
nödvändig och kan ses som en början till all mänsklig kreativitet.  
     Det finns många olika sätt en rörelsestund kan utspela sig på. Den är beroende av de 
förutsättningar som finns på den förskola man arbetar på fortsätter Mellberg. Varje förskola 
har sina speciella förutsättningar då det gäller förskolans pedagoger och miljön såväl inne som 
ute. Varje barn är unik med sina särskilda behov och resurser på så sätt blir även varje 
barngrupp unik. Rörelsestunden måste på grund av detta planeras utifrån de behov och 
resurser som finns på den egna förskolan. 
 
 ”Leken är källan till utveckling och skapar den potentiella utvecklingszonen./…/(i leken) 
befinner sig barnet alltid över sin medelålder, över sitt dagliga beteende; i leken är det som 
om barnet vore huvudet högre än sig själv”  Av Vygotskij, 1981, s.196 i Lekens möjligheter 
sid 70 (1996). 

Den sensomotoriska perioden enligt Piaget 
 
0-2 år 
I denna period utvecklar barn olika scheman tillsammans med de medfödda reflexerna som 
grund. Organiserade beteendemönster förbättras och dessa har stora användningsmöjligheter 
som gripa, bita, lägga, krypa, gå, kasta, smaka, skaka och så vidare. Barnet utvecklar en 
övertygelse om att saker och ting fortsätter att finnas till även om man inte ser dem. Till 
exempel, om man tar en leksak och gömmer den när barnet ser på, börjar barnet målmedvetet 
försöka få tag i leksaken. Barnet kommer i en undersökande fas. När ett barn har upptäckt hur 
det ser ut när ett föremål faller, kan de låta detta föremål falla på alla möjliga sätt från olika 
platser. Att imitera är en viktig inlärningsprocess redan under det första levnadsåret. Till en 
början imiterar barnet endast genom stimuli, till exempel ljud. Därefter kan de börja imitera 
saker som händer runt om oss, som att köra bil med en kloss eller ett mjölkpaket. ”Barnet är 
sin första läromästare” påstår Piaget i Elevens värld sid 112. (2000). 
     Vid 18 månaders ålder lär sig barnet rumsliga förhållanden och hur de ska kunna nå ett 
föremål, när den närmaste vägen är blockerad. Vidare uppträder den symboliska leken då 
barnet visar med sin kropp mot den aktuella situationen, en helt motsägande handling. Till 
exempel att låtas sova när de egentligen inte alls är trötta. 
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Det preoperationella stadiet enligt Piaget 
 
2-7 år 
Denna period är en aktiv och mycket inlärningsrik skede i barnets liv menar Piaget i Imsen 
(2000). Det viktigaste i denna period är att scheman som förut huvudsakligen var på det 
praktiska planet, nu byggs upp igen på det mentala planet. Stadiet indelas i en tidigare period, 
den förlogiska perioden och den senare period, åskådliga tankens period. 
     Den förlogiska perioden innebär att tänkande ännu inte har blivit logiskt. Den perioden 
sträcker sig från cirka 2 och 4 ½ år. Under denna period lär sig barnet språket genom att 
använda sig av symboler. Språket blir symboler för ting, handlingar och tankar. Vanligtvis lär 
sig barnet att tala i 3-5 årsålder. Att barn kan prata flytande behöver enligt Piaget inte betyda 
att barnen behärskar den figurativa sidan av språket. Det är inte säkert att barnet förstår det 
fullständiga och hela meningssammanhanget i språket. 
     Tänkandet i den här fasen är väldigt egocentriskt, något som ger utslag i 
moralvärderingarna.  Barnen i 3-4 årsåldern kan se föremål och händelser enbart utifrån sitt 
eget perspektiv och har svårt att sätta sig in hur andra tänker. Barnet är inte heller medvetet 
om sig själva i detta tillstånd och kan inte påverka sitt sätt att agera. Samtidigt ska vi vara 
försiktiga att hävda att barnen i denna ålder bara tänker egocentriskt. Det kan leda till 
slutsatsen att det inte tjänar något till att lära barnen ta hänsyn till andra människor, därför att 
de inte är mogna nog skriver Imsen (2000). 
     Åskådliga tankens period beräknas mellan 4-7 år. Piaget har gjort ett klassiskt experiment 
med barnen i denna ålder. Exemplet ger information om hur barn uppfattar vikt, volym och 
mängd.  
 

”Piaget lät ett barn fylla två små till form och storlek identiska lika glas med 
samma antal pärlor samtidigt med vänster och höger hand. Barnet skulle 
därigenom få klart för sig att båda glasen innehöll att lika stort antal pärlor. 
Innehållet i det ena glaset hälldes sedan över i ett tredje glas, som hade annan 
form, nämligen högre och smalare. Det andra glaset förblev orört som 
jämförelsematerial.” sid. 218 i Det första sju åren (1995) 

 
Barn under 4 år tror att pärlornas antal har förändrats under förflyttningen, trots att de är säkra 
på att ingen pärla har tagits bort eller lagts dit skriver Alin-Åkerman (1995). Om det nya 
glaset är högt och smalt tror sexåringarna att det är mer pärlor i det högre smala glaset för att 
det står högre. Piagets tolkning av detta experiment bygger på hur bundet barn är av 
synintryck då de tolkar sina slutsatser. Logiken går bara åt ett håll menar han. Tänkandet är 
ännu inte operationellt skriver Imsen (2000). Rörelse är aldrig en isolerad företeelse utan   
alltid svar på någon annan färdighet som det sensomotoriska. 
     För att barnet ska kunna genomföra en viss rörelse, en rörelse som barnet reflekterat över, 
behövs en viss mognad uppnås, men det krävs också övning för att rörelsen ska kunna utföras. 
Varje rörelse måste tränas och läras in och upprepas tills den slutligen automatiseras. Deras 
tankesätt påverkar i största allmänhet deras rörelseutveckling skriver Mellberg (1993). 
 

Motorik 
 
Vi ska ge barnen tid till att grundlägga en vana att röra på sig varje dag. Barnen bör i 
förskoleåldern stimuleras att själva utveckla sin motorik genom egen fri aktivitet i lockande 
lekmiljö med redskap. Det förutsätter då att de får vistas i en stimulerande miljö, inne som ute 
och kan och får utveckla sin rörelsefantasi och motorisk färdighet hävdar Åhs (1986). Det är 
inte bara barnets motorik som förbättras genom lek och rörelse utan dessutom nervsystemet 
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behöver rörelse för att förbättras. Samt när barnet leker stimuleras den psykiska utvecklingen 
därför att barnet upptäcker sig själv, sin kropp och sin förmåga.www.edu.fi (2005) 
     Man räknar med att vid samma biologiska ålder kan det skilja upp till fyra år av tillväxt 
och mognad mellan den tidigast och den senast utvecklade pojken eller flickan. Till stor 
omfattning beror det starka motoriska utvecklingen i förskoleåldern på koordinativa 
mognadsprocesser. Vi lär oss en mängd grundrörelser och så småningom kombinationer av 
dessa. Till exempel löpa - hoppa, fånga -kasta och klättring menar Åhs (1986). 
 
 ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska världen.” Lpfö98 i Lärarens handbok sid 27 
(2002). 
 
Våra sinnen syn, hörsel, känsel, smak och lukt talar om för hjärnan hur omvärlden ser ut 
skriver Niss och Söderström (1996). Alla våra sinnen måste tränas upp genom mycket 
stimulans dagligen så att de ger rätt information till hjärnan. Det är viktigt att skapa 
förutsättningar för att barnen genom lek få stimulans för den motoriska utvecklingen. 
Finmotoriken utvecklas i takt med grovmotoriken  
    Små barn har behov av att röra på sina leder och muskler, detta för att de ska tränas och bli 
starka och orka bära upp den växande kroppen. Alldeles för många ungdomar har ryggbesvär 
eftersom det inte har rört på sig tillräckligt. Det är väldigt viktigt för barnens självkänsla och 
självförtroende att kunna hantera sin kropp. När de kan styra sin kropp och kontrollera deras 
rörelser blir barnen gladare för det blir då lättare att delta i lekar och ta kontakt med andra 
barn och följaktligen utvecklas också den sociala förmågan.  
     Valsiner i Lindahl (1998) menar att barn oftast kläs på ett sätt så att de hindras från den 
motoriska utvecklingen. Deras rörelsegränser bromsas upp. Det är till exempel många barn 
som under utevistelsen har galonbyxor på sig. De är ofta stela, så barnen blir hellre 
stillasittande i sandlådan hela tiden, istället för att gå och springa som de annars normalt kan 
göra. 

Små barns grov- och finmotoriska utveckling 
 
Alin-Åkerman i Lindahl (1998) anser att den grovmotoriska utvecklingen sker mellan ett och 
två års ålder. Den kan utvecklas som de beskriver den. Vid cirka ett år kan barnen gå utan 
stöd, normalt är att de lär sig gå mellan åtta och arton månader. Vid arton månader kan barnen 
oftast gå med relativ säkerhet, fast rörelserna är ännu lite oviga och klumpiga. Vid denna ålder 
kan de även bygga ett torn med tre klossar. När barnet är cirka två år kan de börja springa 
smidigt och rörligheten i armar och ben är utvecklad. Barnet vill klättra och klänga överallt 
och är väldigt effektivt. Vid tjugotvå månaders ålder kan barnet hoppa jämfota och landa med 
fötterna tätt ihop. 
     Bergström, Huitfeldt, Tärnklev och Ågren (1998) anser att barnen har dessa 
utvecklingsfaser. Fosterstadiet - 1 år. Den motoriska utvecklingen börjar redan före födseln 
och går mycket snabbt under första levnadsåret. Barnet kan vid: 

 
• 2-3 månader själv lyfta huvudet och balansera det långa stunder. 
• 4-5 månader samordna ögon, huvud och handrörelser samt gripa efter föremål. 
• 6-7 månader sitta utan stöd och ställa sig på alla fyra. ( Balansförmågan utvecklas 

successivt.) 
• 8-9 månader sätta sig självt och krypa. 
• 10-14 månader gå med stöd. Ofta är det lättare att springa, då det ställer mindre krav 

på balansen. 
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• 2-6 år. Förmågan att gå och springa förbättras successivt, och lekens form söker sig 
barnen före skolåldern till stora kroppsrörelser som att hoppa, balansera, klänga, 
klättra, kasta och fånga. Denna träning är betydelsefull för att de senare ska klara av 
kombinationsmotoriska övningar. 

 
I min undersökning observerar jag barn i åldern ett, tre och fem år, deras utveckling ser ut 
såhär enligt författarna nedan: 
 
Ettåringen 
Enligt Alin-Åkerman (1995) är det i 1-årsåldern barnen börjar kunna stå själv. Med hjälp av 
något fast föremål kan de resa sig. Utvecklingen sker successivt. Olika funktioner utvecklas 
parallellt med varandra, integreras och samordnas sedan. Ett exempel är förmågan att gå. Att 
bibehålla sig upprätt har utvecklats från att kunna lyfta huvudet, att sitta upp för att till sist 
kunna stå och gradvis gå. Kroppsproportionerna, de korta benen och den långa kroppen, gör 
att det tar ett tag innan barnet hittar den rätta balansen utan att ramla. Gången är bredbent och 
klumpig. Det är inte någon pendling av armarna. Armarna är högt upplyfta och lätt böjda i 
armbågen skriver Grindberg och Langlo Jagtöien (2000). Handflatorna vänds nedåt. Barnets 
höfter, knän och fotleder är lätt böjda. Detta gynnar till att sänka tyngdpunkten och underlättar 
balansen. Benen är hjulbenta, för vikten ligger på insidan av foten och det uppstår en sned 
ställning. Barnet går för gåendets skull och koncentrerar sig och använder all sin energi på att 
gå. Ungefär vid 18 månader ålder går barnen inte lika bredbenta längre. Det har nu blivit 
friare och fungerar som ett redskap för olika former av aktiviteter. Barnet kan nu också gå åt 
sidan, baklänges och även baklänges nedför trappor. 
 
Treåringen 
Barnet är inte längre intresserad av grovmotoriska rörelser, för nu har klumpigheten till stor 
del försvunnit menar Alin-Åkerman (1995). Balansen är bättre och barnet tyglar sina rörelser i 
sådan utsträckning att de kan öka och minska farten, vända sig om snabbt och klara tvära 
svängar utan att ramla. Som treåring bör man kunna stå på en fot och växla fot då de går 
uppför trappor. De klara dessutom att gå på tå och använder växelgång i trappor utan stöd. 
Vardagen består till stor del av balanslek som att klättra, hoppa och cykla trehjuling. Att cykla 
trehjuling klarar barnet bra just för att den har utvecklat förmågan att röra ben och arm 
oberoende av varandra. 
     Olika observationer av barn i denna ålder har visat att pojkar är bättre på att klättra, åka 
kana, hoppa och kasta boll. Flickor däremot är bättre på att cykla, studsa, galoppera och fånga 
bollar. Såväl pojkars som flickors grovmotorik är i denna ålder fortfarande mer utvecklad än 
finmotoriken skriver Alin- Åkerman (1995). 
 
 
Femåringen 
Barnet blir mindre kobent i denna ålder. Det börjar under denna period bli mogen i rörelserna 
och blir mer rörelseekonomiskt. 5-åringen planerar rörelserna bättre och mer direkt än 4-
åringen. Hon nyttjar motoriken med precision och kunnighet och har nu också skickligare 
balans. Hon kan stå en lång stund på tå, likaså på ett ben. Gången blir alltmera diagonal- 
diagonalt arm-/fotarbete anser Grindberg och Langlo Jagtöien (2000).  
     Barnet kan bryta en rörelserytm och gå över till en annan, till exempel från att gå till att 
springa eller från springande till galoppsteg skriver Alin- Åkerman (1995).  På många sätt har 
barnen i denna ålder nått förskoleålderns motoriska utveckling. Fortfarande kontrolleras de 
stora musklerna bättre än de små, dock minskar muskelspänningarna och rörelserna är väl 
anpassade till situationen. Barnet liknar mer en vuxen när den står. Nu håller de armarna 
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närmare intill kroppen.  Flickor presterar generellt bättre än pojkar kan bero på att flickor 
utvecklas fysiskt tidigare än vad pojkar gör och den fysiska utvecklingen har starkt 
förbindelse med den motoriska utvecklingen.  
  

Barns behov av rörelse 
 
För barn är rörelse ett naturbehov. Barn måste röra på sig, barn är i behov av att röra på sig. 
När Janson och Danielsson (2003) pratar om barn i behov av rörelse handlar det till stor del 
om vardagsmotionen, den oavbrutna aktiviteten som växande barn behöver. Förskolebarn ska 
vara ute mycket. Gårdarna ska vara lockande och gynna fysisk aktivitet. Gårdsvistelsen kan 
ge gränslösa tillfällen till sinnesupplevelser i lek och i skapande verksamhet. Gården är en 
spännande plats för de små barnen och den underskattas många gånger tycker Niss och 
Söderström (1996). Frederiksen och Host i Jerlang (1990), anser dock att naturen är den bästa 
av lekplatser. Att klättra i träd, balansera på trädstammar, rulla utför sanddyner, hoppa över 
diken, simma, segla, gräva i jord, leka i sand och i snö, rulla nedför en backe och så vidare. 
Naturen erbjuder rika möjligheter till experiment med sinnena och kroppen. 
      De små barnen har svårt att sitta still, de har en naturlig rörelseglädje anser Niss och 
Söderström (1996). Spädbarnets oavbrutna rörelse sparkandet, viftandet och grimaserandet 
som sedan följs av ettåringens arbetsamma upp igen, upp igen. Treåringen sliter med en 
trehjuling att inte gå bakåt, fyraåringen lär sig går balansgång på alla murar och staket, 
femåringen försöker lära sig att cykla och simma. Tänk hur barn gentemot vuxna beter sig när 
det kommer in i en tom idrottshall. De vuxna sätter sig på en bänk medan barnen blir 
överlyckliga av att få springa runtomkring. Någon har bett elitidrottare härma små barns 
rörelse och om man anpassar hindren efter den vuxne så orkar inte en vältränad särskilt länge. 
     Genom att träna och åter träna utvecklar barnet sin motorik och det lilla barnet blir så 
väldigt lycklig av att lära sig nya saker. Rörelse är både lycka och en förutsättning för fortsatt 
utveckling. 
 
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.” 
Lpfö 98 i Lärarens handbok sid. 30 (2002) 
 

Rörelse i förskolan 
 
Enligt Grindberg och Langlo Jagtöien (2000) är det förskolans skyldighet att ge barnen goda 
möjligheter till fysiks aktivitet. Detta är en logisk följd av att barn har behov av rörelse, och 
att vi hela tiden blir mer uppmärksamma på hur viktig en allsidig rörelseerfarenhet är för 
barnets totala utveckling.  
 
”Barndomen kan inte påskyndas, den kan inte tas igen, den skall få ta sin tid”. Skriver 
Rammeplan for barnhagen sid.29 1996 i Barn i rörelse sid.16 (2000) 
 
I förskolan finns möjligheter till fysisk aktivitet både inne och ute fortsätter Grinberg och 
Langlo Jagtöien (2000).  Det är i bästa fall anpassat för att tillåta fysisk aktivitet att komma 
till uttryck utomhus. På utelekplatsen finns det i regel flera konstruktioner som inspirerar till 
att klättra, kasta sig, hänga, rutscha och balansera. Det går även att springa, hoppa, kasta, 
gunga, bära, rulla, cykla.   
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     På vintern kan förskolebarnen leka i snön, med eller utan skidor på fötterna, åka och kana 
på isen. Flera förskolor har även en egen naturlekplats. Inomhus är det naturligt att hålla i 
aktiviteter som kräver mindre utrymme, som dansa, leka sånglekar, slå kullerbyttor, klättra i 
ribbstol, stå på huvudet, hoppa på hoppmadrass, göra balansövningar i liggande, sittande och 
stående ställning, krypa över och under hinder och så vidare. Dessutom är det många 
förskolor placerade i närheten av gymnastiksal eller simbassäng.  
     Arbete med fysisk fostran i förskolan har som huvuduppgift att försäkra att barns behov av 
att röra sig tillfredsställs. Detta gör att man genom att se till att barn får positiva händelser av 
att vara fysiskt aktiva varje dag. Att vara bekant med den egna kroppens rörelsemöljigheter 
ger barnet tillfälle att utveckla en sund själ i en sund kropp. Detta anser Grindberg och Langlo 
Jagtöien (2000) är krävande att förskollärare har lärdom om; 

• barns fysiska utveckling och växande 
• barns motoriska utveckling 
• sinnenas vikt för rörelse 
• integrering av sinnena och motoriken 
• samband mellan motorik och lärande. 

 
En rörelsestund ser inte likadan ut överallt anser Mellberg (1993). Den är beroende av de 
förutsättningar som finns på den förskola man arbetar. Varje förskola har speciella 
förutsättningar då det gäller förskolans pedagoger och miljön såväl inne som ute. Varje är 
unikt, med sina särskilda behov och resurser, därför blir också varje barngrupp unik. 
Rörelsestunden måste därför organiseras utifrån de behov och resurser som finns på den egna 
förskolan.  
 
Metodiken i förskolan 
 
I förskolan måste man låta barn utvecklas i sitt eget tempo och inse att det är viktigt för barn 
att behärska grundläggande rörelser. I förskolan ska personalen vara medveten om att barnet 
har många olika sätt att uttrycka sig på. Totalförståelsen av barnet och dess 
utvecklingsmöjligheter ska ligga till grund för pedagogiskt arbete anser Grindberg och Langlo 
Jagtöien (2000) 
 
”Arbetslaget skall ta tillvara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit 
till den egna förmågan.” Lpfö 98 i Lärarens handbok sid. 31 (2002) 
 
Att vara professionell i sitt arbete innebär att använda sig av speciella yrkeskunskaper hävdar 
Niss och Söderström (1996). Arbetet med barn kräver goda färdigheter i utvecklingspsykologi 
och förmåga att tillämpa dem i det verkliga arbetet.  Det krävs dessutom ett personligt 
engagemang, lyhördhet och stor nyfikenhet för varje enskilt barn.  I en nära kontakt väcker 
barnet känslor hos pedagogen. För att orka arbeta på förskola gäller det att inte bli helt 
uppslukad av samma känslor som barnet har. Dessa känslor bör hanteras på ett konstruktivt 
sätt.  Vad vi vuxna gör med barnen och vilket förhållningssätt vi har påverkar dem med enorm 
kraft menar Britt- Louise Theglander i tidskriften Förskolan nr. 7 sid.20 (2001). Vi kan bygga 
den mest fantastiska förskola och ha hur mycket resurser som helst. Det är ändå de som 
arbetar där som avgör hur verksamheten blir avslutar hon. 

Tillåt barnen att röra på sig  
 
Barn har en stor drivkraft av att röra på sig skriver Mellberg (1993). De tycks finna en stor 
upptäckarglädje i att röra sig och sprudla av aktivitet. De har en stor begåvning att uttrycka 
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sina känslor och sinnestämmningar med kroppen och i rörelse. Ibland kan vi vuxna vara för 
snabba att hindra deras rörelsemönster. Det är viktigt att vi istället ser detta med positiva 
ögon. Vi kan stödja barnen i deras sökande efter rörelseerfarenheter och hjälpa dem att 
använda sin främsta informationskälla, den egna kroppen.   
     Hur går det till i förskolan? Tillåter vi barnen många rörelseupplevelser? Ser vi deras 
otroliga rörelsefantasi? Eller bromsar vi våghalsiga lekar med vår oro för att de ska göra sig 
illa? Vidare menar Mellberg att om du sätter dig ner och tittar på barnens egen lek så ska du 
snart upptäcka hur ofta barnen experimenterar och söker nya kunskaper. Du kommer också att 
märka hur barnet lämnar en rörelse för att undersöka en ny, då rörelsesäkerheten ökar. 
Därefter kommer en ny kombination av rörelser eller rörelsen tillsammans med ett nytt 
material som ger nya utgångspunkter och erfarenheter. Infallen förenas med olika lekidéer och 
rörelseleken är ett faktum.      
     Lek och lärande går hand i hand i förskolan och här ingår rörelse som en viktig och 
naturlig del menar Danielsson, Auoja, Jonsson och Sandberg (2001) 

Föräldrarnas roll  
 
Enligt Stockholms läns landsting, www.sll.se (2005b), har skolan en stor betydelse för att alla 
barn ska få den rörelseträning de behöver. Precis som föräldrar får information om vad deras 
barn ska äta för att må bra, borde de få veta vikten av att barn rör på sig och ska vara aktiva 
under hela sin uppväxt. Det är föräldrarnas ansvar att driva på och stimulera barnen att 
komma ut och bli fysiskt aktiva. Till exempel kan man tänka på att inte jämt och ständigt 
skjutsa barnen till och från förskola och skola.  
     Att röra på sig varje dag, även om det bara blir en kort promenad, är mycket bättre för både 
barns och vuxnas hälsa jämfört med att endast köra ett hårt träningspass kanske en gång i 
veckan skriver  www.satsabenhart.nu (2005) 
 
Sammanfattning  
 
I dagens samhälle är det viktigt att vi rör på oss gamla som ung. Vi mår bättre och blir 
friskare. I dag är det omkring tio procent av våra svenska barn som väger för mycket enligt 
professor Claude Marcus. Fetma beror på att vi äter fel och rör oss för lite. På gott och ont har 
vårt moderna samhälle utvecklat många stilla sittande aktiviteter samt att utbudet har blivit 
större som dator, TV-tittandet, video– och dvd - tittandet, datorspel med mera. Det gäller att 
redan i förskolan locka och stimulera barnen till rörelse och servera rätt typ av kost. Det gäller 
även att föräldrar och personal på förskolan har en god relation och dialog så barnet känner 
sig tryggt på sin förskola.  
     Leken och rörelsen är en viktig del av barns utveckling. Leken har stor betydande roll i 
förskolan. Barn är i behov av rörelse. I leken utvecklar barnet sin sociala förmåga med andra 
samt att de kan hantera sin omvärld och på så sätt se vad som händer. I rörelselekar måste 
barnet känna att de klara av saker och ting på så sätt stärks deras självkänsla och 
självförtroende. Miljön är viktig på en förskola såväl inomhus som utomhus för att barnen ska 
lockas till rörelselek. Det är dessutom bra att barn får röra på sig mycket eftersom deras grov- 
och finmotorik utvecklas. Ju mer de får undersöka och prova på utmaningar desto bättre och 
roligare tycker de att det blir. Det gäller att vi vuxna stödjer barnen i deras sökande efter 
rörelseerfarenheter och ge dem hjälp att nyttja sin främsta informationskälla, den egna 
kroppen. Det är förskolans skyldighet att låta barnen få utöva fysiska aktiviteter och rörelse 
varje dag för barnets totala utveckling.  
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Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att få ökad kunskap om förskolebarns rörelsemöjligheter. 

Metod 
Här nedan beskriver jag hur jag planerat och genomfört mitt arbete. 

Metodval 
Undersökningen utfördes på en förskola, där jag genomförde min slutgiltiga 
verksamhetsförlagda utbildning. Förskolan är en av två i samma hus. Förskolan jag var på 
hade sjutton inskrivna barn i åldrarna 1-5 år. Jag använde mig av två olika metoder för att nå 
mitt syfte. Metoderna var observation och intervju.  
     Jag valde observation därför att denna metod är bra om man vill få bästa resultat på barn i 
denna ålder. Det är inte lika säkert att samma resultat skulle visa sig om man skulle 
genomföra en intervju. Barnen kan känna sig obekväma i sin roll samt att de inte känner mig 
likaväl som de känner förskolans pedagoger, på så sätt kan svaren bli osäkra. Löpande 
observation valde jag därför att man får en rättvis bild av barnet i deras vardag. Här skriver 
man ner allt som händer kring det barnet man är uppmärksammad på. Enligt Langlo Jagtöien, 
Hansen och Annerstedt (2002) finns det två typer av löpande protokoll, flexibelt och 
strukturerat. Jag använde mig av strukturerat. Det innebär enligt författarna att man har en 
bestämd period som man noterar, ”time - sampling”. Då har man på förhand bestämt hur 
länge man vill observera samt när på dagen. Man kan till exempel observera fem minuter en 
gång i timmen, eller två minuter var tjugonde minut med fastställd början och slut. Jag 
observerade dessutom pedagogerna i deras vardagsarbete. Jag valde att inte underrätta dem att 
jag observerade dem därför att jag förmodar att samma resultat inte skulle ha visats sig då. 
Observationerna genomfördes när vi var ute- samt inomhus. Jag observerade med ögat och 
minnet och skrev sedan ner det på papper när jag fick tid över. 
     Intervju valde jag mig av därför att det är det bästa sättet att få veta vad dem man 
intervjuar själva tycker och ser på saker och ting. Enligt Kvale (1997) lyssnar forskaren till 
vad människor själva har att berätta om sin livsvärld, höra dem uttrycka åsikter och 
synpunkter med egna ord. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker begripa världen ur de 
intervjuades synvinkel, utveckla innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras 
livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna fortsätter Kvale (1997). Nu valde jag att 
genomgöra en gruppintervju med bandspelare med allas närvaro därför att det blir en 
diskussion och det är bra att få höra många åsikter. Personalgruppen var skapligt inarbetad 
och kände varandra bra så det var inga problem för dem att diskutera frågorna inför varandra, 
vilket har stor betydelse för att resultatet ska bli trovärdigt.  

Försökspersoner 
 
De var tre förskolelärare och en barnskötare som jag hädan efter kommer att kalla pedagoger. 
Observationen genomfördes på tre barn i deras ”vardag” i förskolan, på en 1-åring, en 3-åring 
och en 5-åring. Intervjun genomfördes med pedagogerna på den avdelningen jag befann mig 
på. 

Bortfall 
Alla pedagogerna var närvarande vid gruppintervjun. Jag valde att ej ha med kokerskan på 
intervjun. Hon/han var sällan ute i barngruppen eftersom hon/han var den enda kokerska på 
två avdelningar. 
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Material 
 
Gruppintervjun genomfördes med pedagogerna på utsatt tid och plats. Jag använde mig av 
förberedda diskussionsfrågor en intervjumanual och till min hjälp nyttjade jag en bandspelare 
så att jag fick med vad alla svarade. Därefter skrev jag ner intervjun på datorn. Samt att jag 
observerade förskolebarnen i deras vardag för att se hur mycket de rörde på sig. Hur mycket 
de uppmuntrades till att röra på sig med mera. Jag använde mig av ett löpande protokoll, 
penna och papper, när observationerna genomfördes. På så sätt får jag svar på mitt syfte. 

Genomförande 
 

• Vecka 4 började jag så smått leta litteratur, utforma ett syfte samt skriva PM. 
• Vecka 5 lämnades PM in till våra lärare som snarast möjligt skulle tilldela oss en 

handledare. 
• Vecka 6 fortsatte jag att leta lämplig litteratur dessutom var det denna vecka jag fick 

träffa min vetenskapliga handledare. 
• Vecka 7-8 jobbade jag med bakgrunden, litteraturlistan samt metoddelen. Vecka 8 var 

det även träff med min vetenskapliga handledare. 
• Vecka 9-13 var det verksamhetsförlagd utbildning. 

 
• Under den första veckan (v.9) bekantade jag mig mestadels med barnen samt 

observerade dem i den mån som gavs tillfälle. Jag använde mig av, som nämnt ett 
löpande protokoll för få bästa resultat. Jag observerade barnen under kortare stunder 
under dagen så att det inte blev för många intryck på en gång.  

• Andra veckan, (v.10) intervjuade jag pedagogerna. Jag utförde en gruppintervju. 
Gruppintervjun lades på bästa tid så alla kunde vara med. Diskussions/intervjufrågorna 
hade jag redan förberett det var frågor som var relaterade till bakgrunden och till mitt 
syfte. Jag använde mig av en bandspelare så allas åsikter blir hörda/dokumenterande. 
På så sätt är det lättare att behandla och analysera den.  

• Tredje- femte veckan (v.11-13) fortsätta jag observera barnen i deras miljö samt hur 
pedagogerna uppmuntrade barnen till rörlig verksamhet.  

 
• Vecka 14-15 sammanställde jag mina resultat. 
• Vecka 16-18 fortsatte jag med bakgrunden, litteraturlistan samt metoddelen. Samt träff 

med vetenskapliga handledare. 
• Vecka 19 började jag med diskussionen och jag hade även handledarsamtal. 
• Vecka 20 skrev abstrakt och finjusterade och bearbetade alla delar av den respons jag 

fått av min vetenskapliga handledare. Lämnade in arbetet till min vetenskapliga 
handledare. 

Undersökningens genomförande 
 
Observation 
 
Efter det att försökspersonerna valts ut i samråd med min handledare så påbörjade jag redan 
observationerna vecka 1. Observationerna gjordes på två pojkar, en som var 1 år och en som 
var 5 år samt på en flicka som var 3 år. Tanken var att jag skulle observerade dem cirka 10 
minuter varje timme på två spridda dagar men det gick inte alltid så observationerna blev lite 
mer utspridda. Jag använde mig av löpande protokoll. Det var fascinerande att se dem i deras 
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vardag när man följde dem så intensivt. Här fick jag verkligen gensvar på mitt syfte. Vad 
barnen har för rörelsemöjligheter i förskolan. Jag observerade även pedagogerna för att se hur 
mycket de uppmuntrade barnen att röra på sig eller hur mycket det hjälpte dem att göra saker 
och ting. Det var intressant att se hur förskollärarna arbetade om dagarna. Just detta har jag 
inte tänkt på allt för mycket föregående VFU- praktiker.   
 
Analys av observation 
 
Fördelen med löpande protokoll är att man skriver ner allt som händer just då. Hur miljön ser 
ut, var som sker runt om den man observerar och så vidare. Enligt Rönnberg i Lökken och 
Söbstad (1995) är löpande protokoll en användbar metod, inte minst i 
utbildningssammanhang. På kort tid får man en allmän information om det barn som 
observeras och denna kan fungera som en grund för mer specialiserade observationer vid 
senare tidpunkter. Nackdelen är att det kan bli svårt att koncentrera sig på det man vill få fram 
i observationen. Det är i princip omöjligt att hinna med allt som händer och därför är det 
viktigt att rikta in sig på vissa aspekter av barnets beteende menar Rönnberg i Lökken och 
Söbstad (1995). Jag har valt att redovisa observationen i likheter och skillnader mellan barnen 
på så sätt får jag ett brett resultat.  
     
Intervju 
 
Intervjun utfördes på de fyra pedagogerna som arbetade på förskolan. Intervjun genomfördes 
efter frukost då alla pedagoger hade kommit till sin arbetsplats. Jag hade förberett en 
intervjumanual med öppna frågor som jag frågade dem. Enligt Kvale (1997) är det vanligaste 
sättet att registrera intervjuer i dag genom bandspelare. Intervjuaren kan då koncentrera sig på 
ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, pauserna, tonfallen med mera registreras i en 
permanent form som intervjuaren kan återvända till för omlyssning. Jag ställde inte mina 
frågor efter nummerordningen utan spontat efter var diskussionen ledde dem. Även jag 
använde mig av bandspelare så jag lätt kunde sammanfatta intervjun. Allas åsikter och 
kommentarer kom med, nästan. Tyvärr fick vi inte sitta ostörda på grund av att de var så 
många barn just där den dagen. Med det menar jag att det var många barn som sprang runt om 
oss hela tiden och ville ha hjälp med en det ena och en det andra. Ibland hörde man inte vad 
pedagogerna svarade på grund av att barnen var för högljudda. Det viktigaste försvann dock 
ej. Intervjun pågick i cirka 30 minuter.   
 
Analys av intervju 
 
Fördelen med en gruppintervju är att personerna i fråga kan diskutera sig fram till olika svar. 
Alla behöver inte hålla med varandra om allt. Intervjun blir mer levande. Nackdelen är att de 
”svagare” personerna kan komma i skymundan och inte få sin åsikt hörd. Eller så kan det lätt 
bli att alla håller med varandra och inte säger vad det egentligen tycker – grupptryck. Jag 
upplevde inte att det var någon som kom i skymundan utan att alla fick sin röst hörd. Det 
beror självklart på vilka man intervjuar och hur länge de har känt och arbetat med varandra. 
Enligt Kvale (1997) används gruppintervjuer. Samspelet mellan intervjupersonerna leder ofta 
till spontana och känsloladdade uttalanden om det ämne som diskuteras. Det minskar 
emellertid intervjuarens kontroll över intervjusituationen, och det kan bli en relativt kaotisk 
datainsamling och bekymmer att systematiskt analysera alla åsikter som korsar varandra.  
     Jag genomförde intervjun med pedagogerna för att ta reda på hur de ser på förskolebarnen 
rörelsemöjligheter på förskolan och även hur de tycker den allmänna bilden av rörelse ser ut 
bland barn idag. Alla har de arbetat väldigt länge inom förskolan den som har arbetat minst 
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hade gjort det i 13 år och den som har arbetat längst hade gjort det i 30 år. Vilket man kunde 
spegla i svaren. Efter intervjun så skrev jag ner den ordagrant för att därefter kunna 
sammanfatta den på bästa sätt. 

Resultat 
 
Här nedan följer en redovisning av intervjun med fyra pedagoger samt en observation av 
barnen och pedagogerna i deras vardag i förskolan.  
     Förskolan är belägen i ett nybyggt bostadsområde med gångavstånd till en högstadieskola 
med gympasal. Förskolan har även relativt nära till en stor lekpark samt skog och natur, dit 
många utflykter bar av. Förskolans utomhusmiljö var fantastisk. Den var väldigt stor och där 
fanns allt som man kunde önska sig som liten. Runt om gården var det staket eftersom den 
gränsade både till en väl använd cykelbana och till en liten vattenfors. Inomhusmiljön kan ni 
se på bilaga 1. 
     Jag valde att sammanfatta svaren från intervjun på så sätt får läsaren en bra överblick av 
intervjun. (Det är det viktigaste som redovisas i sammanfattningen). Intervjumanualen finns 
som bilaga 2.      

Intervju 
 
Intervjun ägde rum på min slutgiltiga verksamhetsförlagda utbildning, med fyra pedagoger. I 
den här kommunen finns det inga övergripande mål för rörelse eller fysisk aktivitet. Utan det 
är mer inriktade mot mobbning och kränkande särbehandling etc. Förskolan arbetsplan var 
även den inte skriven direkt mot rörelse. I och för sig hade de skrivit att de ska utforma deras 
ute- och innemiljö så att det inspirerar till lek vilket innefattar rörelse.  
 

1. Berätta hur ni förhåller er till de rörliga möjligheterna på denna förskola? Uppmuntrar 
ni barnen att försöka själva och hur ser miljön ut? 

 
Alla anser att deras miljö ser bra ut och att de har en bra inomhusmiljö samt utomhusmiljö. 
De har en stor gård med backar och klättermöjligheter och att det dels är asfalterat på en del 
ytor så det går bra att cykla på våren och sommaren.  Inomhus har det en gemensam lekhall 
med andra avdelningen. Där finns det möjlighet att sparka boll, spela innebandy, hoppa på 
studsmattan eller bara springa omkring med mera. 
 

2. Tycker ni att varje barn får ”göra sin grej”? Finns det tid till att de får till exempel 
klättra och balansera, eller känner ni er stressade för att ni har mycket barn här? 

 
En av pedagogerna tycker att barnen är väldigt duktiga på att ta för sig av 
rörelsemöjligheterna, att det är just det de är bra på att ta för sig av. Som att studsa, hoppa, 
springa, krypa och klättra. Det som känns stressande är att det nästan inte finns någon tid med 
det enskilda barnet som att spela spel eller läsa en bok. 
 
Sedan menar pedagogerna att de kan bli bättre på att uppmuntra de allra minsta barnen. De rör 
ju på sig men ändå är de där och hjälper dem kanske lite för mycket. De sa alla att de måste 
försöka låta småbarnen prova på mer själva. Även om man tror att man är snäll när man väl 
lyfter dem och bär dem hit och dit. En av pedagogerna menade att varför man hjälper dem är 
för att det alltid finns någon annan som vill ha mer hjälp som hörs mer. Tiden räcker inte till. 
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När de är på utflykter så finns det mycket tid att spendera bland annat när de går till skogen. 
Där kan de både klättra, hoppa och springa, det finns så mycket ytor att röra sig på. Och då 
uppmuntrar de till så mycket rörelse de bara kan. 
 

3. Hur ser erat veckoschema ut? Har ni någon rörelseaktivitet på veckoschemat? 
 
Barnen är i åldersindelade grupper, 1-2 -åringar, 3-4- åringar och 5-6-åringar. Alla grupper 
har sin egen planering där de lägger in rörelseaktiviteter med mera. De berättade också att de 
brukar ha hinderbana, sånggodis, djugelgympa samt sjörörvargympa i lekhallen. 
Rörelseaktiviteterna kan de genomföra i de grupper de har eller avdelningarna för sig om de 
hinner före mellanmål. Den äldsta gruppen brukar gå till skogen och då går det hela vägen dit. 
Och den yngsta gruppen brukar de se till att de får använda lekhallen alldeles för sig själva 
ibland så att de inte störs av de äldre. Deras avdelning har samlingar på måndagar och 
torsdagar och då är det rim och ramsor, dans och sång och då är ju även rörelse inräknat. 
 
En av pedagogerna berättade att han/hon tycker att det är viktigt att låta de mindre barnen 
bara träna att gå. Eftersom det är många som åker vagn och bil överallt det hinner de aldrig 
prova på att bara gå utan större krav. Så ett tag hade de för de yngsta ”minivandring” där de 
lärde barnen att klä på sig själva och gå dit näsan pekade. De hann inte så långt innan tiden 
var ute men de fick gå alldeles i sin egen takt och hoppa i vattenpölar med mera. 
 

4. Vad tror ni rörelse har för betydelse för barnens utveckling? 
 
Vägen till kunskap svarade en av pedagogerna.  
 
De anser alla att det är ännu viktigare i dag att barnen rör på sig än vad det var för 10-15 år 
sedan. Barnen rör inte på sig på samma sätt som förut. Den spontana rörelsen har försvunnit. 
Om man är ute och promenerar en söndagsmorgon så ser man inte lika många barn som förut. 
Det spontana att vara ute har försvunnit.  Numera är det TV, video och datorn som tar mycket 
av barnens tid, vilket är jättesynd. Det tog även upp att det är mer organiserade verksamheter 
än vad det var förut även om det är mest för det lite äldre barnen. 
 
De kom även in på att föräldrar skjutsar sina barn överallt åt höger och vänster. Förut när de 
själva var yngre så fick de själva ta sig överallt med cykel, spark eller till fots. En av 
pedagogerna sa att vilka aktiviteter det än är så tror barn och ungdomar idag att de måste få 
skjuts. En av pedagogerna undrade om det är för att samhället anses ha blivit farligare? En av 
pedagogerna kom in på att det är bekvämast och det går snabbt för då hinner man själv som 
förälder med mera saker. Då kom vi in på stress. 
 

5. Om jag säger att barnen rör på sig mindre och äter mer onyttigt mat idag än förr. Vad 
säger ni då? 

 
De berättade att de försöker äta så nyttigt som möjligt på denna förskola enligt kostens alla 
regler. Det är klart att de får någon onyttig mat någon gång som glass till exempel. 
 
En av pedagogerna sa att det är svårt att veta vad barnen äter hemma. En del kanske bara får 
nyponsoppa eller yoghurt till middag och de äter bara det medan andra får vällagade middagar 
jämt och ständigt. Det kan vara väldigt olika. 
 

6. Vad tror ni kosten har för betydelse för barnens rörelsemöjligheter? 



22 

 

 

 

 
En pedagog sa att de behöver ju energin för att orka. De måste äta ordentligt för att orka med. 
Många av barnen har väldigt långa dagar, många av dem har längre arbetstid än oss. 
 
Snart ska pedagogerna börja om att dela ut fruktbitar till barnen på eftermiddagarna. Då fick 
de den där extra lilla kicken så att de orkade fram till att mamma eller pappa kom och 
hämtade. De ska börja om med den metoden. 
 

7. Hur ofta går ni iväg med barnen utanför förskolan? Och hur går ni tillväga? 
 
Vissa lämnar aldrig gården berättade de. Det är ju de allra minsta som sover när de andra 
kanske går på en utflykt. De yngsta barnen är nöjda bara att få vara ute på gården. De har ju 
inte samma behov som de äldre. På den tidiga våren går det ofta till pulkbackar och när snön 
smälter går de till lekparker och på skogsutflykter vilket det även blir på höstarna. Samt att de 
brukar åka skridskor på vintrarna. Men allmänt blir det mer utflykter på våren och somrarna 
,dels för att det är lättare att förflytta sig och barnen behöver inte ha på sig lika mycket kläder, 
det blir enklare. 
 

8. Är det lika lätt att aktivera yngre barn som äldre barn? 
 
Alla sa att det är så individuellt. De som bara har bollar i huvudet är det ju lätt att stimulera 
och aktivera, både de allra yngsta och de äldsta.  Men ofta med de yngre så leker man fram 
aktiviteten. Annars är de så bra på att själva att leka och springa omkring. Man stör dem 
nästan bara om man vill få igång något. De äldre barnen är det lättare att aktivera de är med 
på vad som helst. 
 
En av pedagogerna talade om att de yngre hr ett annat behov än de äldre. Man får ju större 
behov ju äldre man blir. De äldre vill ofta vara ute och leka medan de mindre trivs lika bra 
inne. De yngre vet inte om det finns en pulkbacke runt hörnet eller om man kan spela 
innebandy här ute på gården eller i gymnastiksalen. De har andra begrepp, de har inte de 
referenserna.  
 

9. Pratar ni med föräldrarna om vikten av att barn rör på sig? 
 
Alla var eniga om att de kommer fram på föräldramöten samt utvecklingssamtalen. 
 

10. Vems ansvar tycker ni att det är att barnen rör på sig? 
 
Det är allas ansvar. Förskolan har det ju som jobb att få barnen att röra på sig men det är väl 
ingen som kan ersätta föräldrarna engagemang. Det är här på förskolan vi kan träna det 
motoriska. Vi ska vara ett komplement till hemmet berättade de. 
 

11. Tycker ni att det är någon skillnad på hur barnen rör på sig i dag än när ni själva var 
små? 

 
Det var alla samstämmiga om att det är de spontana som har försvunnit. Och att de flesta 
numera har styra aktiviteter på kvällarna som de själva inte hade. Förut slutade man ett på 
dagen och när man kom hem lekte man tills det var middag. I dag så är det flesta barn här till 
klockan 5 halv 6 och när de kommer hem så ska de iväg på någon aktivitet till exempel 
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fotbollsträning, sim- eller dansskola. Och sen finns det ingen tid kvar då är barnen helt döda 
när de kommer hem. Det är i princip bara på helgerna de orkar med den spontana leken. 
 
En av pedagogerna anser att barn i dag ska bli stora så fort. När hon/han själv var 12- 13 år så 
lekte och byggde man fortfarande snökojor med mera. Det ser man aldrig någon göra i dag. 
Likaså leker 2 –åringar med Barbie som de själva gjorde när det var 6-7 år. Allt kommer 
mycket tidigare i åldrarna.  
 
En av pedagogerna undrade över varför barnen måste vara med på allt? Det finns ju barn som 
är borta 50 timmar i veckan. De har alltså en vistelsetid utanför hemmet 50 timmar i veckan 
och de är kanske 3-4 år. När de då blir hämtade av mamma eller pappa ska de direkt åka på 
badhuset. Det är inte konstigt att barn blir ihjäl stressade. Vad beror det på? Är det något 
duktighetssyndrom eller? I det långa loppet anser han/hon att det inte blir bra. Vad ska man då 
ha för roligt när man är 13-14-15 eller 22 år? För många barn blir det aldrig den 
”gråavardagen” utan det ska hela tiden hända något. 
 
De var dessutom eniga att det är samhället påverkar mycket, duktighetssyndromet. Att man 
som förälder måste hinna med allt med barnen. Att vara hemma och bakat chokladbollar 
räknas inte idag. 

Observation 

Olikheter  
 
Personligheter 
De barn jag och min handledare hade valt att observera var väldigt olika till sättet. Mycket av 
deras olikheter var nog på grund av att de alla var i olika åldrar. Ettåringens nyfikenhet och 
observerade öga. Treåringens ”Kan själv!”– säkerhet samt femåringens spring i benen 
dagarna i ända.  Deras personligheter var inte heller densamma. Femåringen var med och på, 
på allt som gjordes och anordnades. Han var ständigt positiv och kom gärna med egna förslag. 
Medan treåringen var väldigt bestämd och envis på vad som hon ville delta i eller inte. Hon 
hade en förmåga att sätta sig på tvären till mångt och mycket, men hon var inte svår att locka 
med till olika aktiviteter. Bara hon fick sitta och tjura ett tag så kom hon efter ett tags 
lockande. Ettåringen var för det mesta nyfiken på vad som försegick på förskolan. Han lekte 
lika bra själv som när han var med de andra barnen.  
 
Lekhallen 
Barnen lekte väldigt mycket i lekhallen. Det var bara efter lunch de inte fick vara där för då 
sov de minsta i anslutning till lekhallen. Då ägnade de sig åt lugna aktiviteter. I lekhallen lekte 
alla fritt. Det som skiljde dem åt var att pojkarna spelade oftast innebandy och fotboll främst 
ettåringen. Annars nöjde sig ettåringen med att bara stå mot en vägg och observera alla de 
andra barnen som sprang runt i lekhallen. Den äldsta, femåringen hann med att göra precis allt 
inne i lekhallen. Han sprang runt, runt, ut och in, hoppade, studsade på studsmattan, åkte 
rutschkana, dansade, klättrade med mera. Det var fart hela tiden.  Den mellersta treåringen, 
ägnade sig oftast till någon form av fantasilek när hon var inne i lekhallen. Till exempel att 
hon var en tiger i en tigerdräkt och kröp fram på alla fyra och skrämde de andra barnen till en 
del barns förtjusning och andra inte. Eller mamma, pappa, barn. Då kunde hon gå omkring 
med barnvagnen i lekhallen runt, runt. Och sedan lägga sig på eller under studsmattan och 
låtsas sova. Det var sällan som hon sparkade boll eller bara åkte rutschkana. 
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De övriga lokalerna i förskolan 
Målarrummet användes flitigt av treåringen. Hon producerade en massa teckningar och 
målerier. Inne i målarrummet fick de även dega med degen, vilket var en av hennes 
favoritsysselsättningar. Femåringen var i princip aldrig in i målarrummet en enda gång. 
Tydligen hade han när han var yngre vistats där mycket och producerat. Ettåringen var där till 
och från men blev oftast tillrättavisad av de äldre barnen att gå därifrån. I ”dockis” var både 
treåringen och ettåringen mycket av sin tid. Där inne fanns förutom dockor och barnvagnar, 
ett litet kök med tillbehör samt utklädningskläder. Ettåringen kunde duka upp till sig själv och 
låtsas äta medan treåringen oftast var där med andra barn och lekte. Femåringen var i princip 
bara där om han hämtade några utklädningskläder. I ”byggis” var femåringen mycket. 
Förutom byggsaker som lego, duplo och klossar fanns även pussel, spel, borgar med tillbehör 
samt en dator. Där befann han sig oftast efter lunch när de skulle ha lugna aktiviteter. 
Mestadels byggde han med lego. Ibland fick han även spela något spel på datorn. Treåringen 
var där då och då och spelade spel eller byggde pussel. Ettåringen var där även han då och då 
och byggde med borgen eller lade pussel. I det stora rummet där det fanns ett stort matbord 
samt en soffa var treåringen mycket i. Hon tog ofta böcker och satt sig och läste i soffan. Eller 
hämtade frisör tillbehör och lekte med det. Ettåringen lekte ofta med bilarna som fanns 
placerade i en hylla i det stora rummet eller så sprang han bara runt. I hallen var ettåringen 
mycket. Han lekte gärna med ”frökenstolen” och skjutsade den fram och tillbaka. Ettåringen 
besökte även köket och kokerskan mycket. 
 
Ute på gården 
Ettåringen lekte inte så mycket på gården utan gick mest runt och upptäckte saker som han 
undersökte. Många gånger kunde han bara stå och observera de andra oftast äldre barnen och 
se vad de gjorde.  Eftersom han hade så mycket kläder på sig och oftast hjälm så tycker jag att 
han gjorde det bra som orkade gå så mycket. Gården var ju ojämn av all snö, så han ramlade 
många gånger. I slutet av praktiken så vart det töväder då fick barnen även dra på sig 
galonbyxor ovanpå overallen. Treåringen lekte ofta affär och gjorde kakor av snön som hon 
spadade upp i hinken. Hon åkte även mycket stjärtlapp med de andra barnen på gårdens 
backe. Femåringen lekte mycket vid ”stugan” och var gärna uppe på taket. Han lekte 
dessutom mycket ”tagen” med de andra barnen. Många gånger när vi skulle gå in var han 
alldeles genomsvettig. Han var i ständigt rörelse.  Vad som kan nämnas är att denna förskola 
hade en väldigt stor gård med en egen backe, lekstuga, gungor, klätterträd, asfalterade gångar, 
sandlådor, stuga, växthus och så vidare. 

Likheter 
 
Lekhallen 
Det jag observerade var att alla hade roligt i lekhallen. Jag tror att det var därför de fick leka 
så fritt där.  Om det var något som de alla gjorde lika var det att de gillade att klä ut sig som 
tigrar och leka det inne i lekhallen. Något som de också gjorde allesammans var att jaga 
varandra där inne, att de sprang från vägg till vägg.  
De övriga lokalerna i förskolan 
Både treåringen och ettåringen var mycket i det stora rummet där det stora matbordet samt 
soffan var. Treåringen lekte ofta i soffan eller på golvet medan ettåringen observerade mycket 
där eller lekte med bilar. Detta stora rum var också det rum fröknarna satt och befann sig 
oftast i eftersom man såg till alla andra rum därifrån. Det var också ett passerbart rum för att 
ta sig till något av de andra rummen. Därför tror jag att ettåringen tyckte om att vara där 
eftersom det var alltid många barn som passerade där.  
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Ute på gården 
Både treåringen och femåringen tyckte väldigt mycket om att åka madrass och stjärtlapp i 
backen. Ibland undrar man var det får orken ifrån. De kunde springa upp och ner hur länge 
som helst. De åkte gärna när de var fler barn med. Både dessa gillade även att åka skidor, 
vilket det gjorde mycket när jag var där. Fröknarna hade gjort ett litet spår på gården. 
Ettåringen tyckte mycket om att vara runt och i stugan som de hade på gården vilket även 
femåringen uppskattade. Det som skiljdes åt där var att femårringen var mestadels uppe på 
taket på stugan än inuti.  

Pedagogerna 
 
Jag observerade även pedagogerna i deras arbete om hur mycket de uppmuntrade barnen till 
att röra på sig. De hade många barn och många av dem var under 3 år. Så min handledare 
ansåg att de mest då arbetade som ”barnvakter”. De hann tyvärr inget mer. Med det menade 
hon bland annat att de bar många barn för att hinna mer. Det jag observerade var att ingen i 
stort sett lockade barnen eller uppmuntrade dem till rörelse.  Man kan ju inte vara överallt 
hela tiden men det var bara en gång jag såg en av pedagogerna uppmuntrade dem till rörelse. 
Det var när barnen var inne i lekhallen och hon började kasta och sparka en boll med två barn. 
Hon tog verkligen tid till sig och uppmuntrade och såg varje barn. När det hade organiserade 
aktiviteter som gympa till exempel så hejade dem och uppmuntrade dem såklart, men inte i 
”vardagen”. Det var dessutom sällan någon fröken lekte med barnen, tiden räckte inte till.  
 
Nedan följer hur en observation på pojke 5 år kunde fortgå. Klockan 7:40 i lekhallen 
 
Han hoppar på studsmattan som är placerad i ett av lekhallens fyra hörn. Han hoppar 
tillsammans med sin lillebror. De tävlar om vem som kan hoppa högst. De skrattar och pratar 
glatt hela tiden. Efter 3-4 minuter hoppar han mot en dörr och ner på golvet. Ingen skada 
skedd. Det är flera barn i lekhallen och han frågar en av 2-åringarna om han vill spela boll, 
innebandy eller fotboll. Sen frågar han även sin lillebror. Därefter börjar han spela för fulla 
hus. Han springer kors och tvärs över hela lekhallen och gör mål både åt sig själv och 
lillebror. Han räknar målen högt och tydligt. Han dribblar och dribblar och stånkar och pustar.  
Efter en stund jublar han ”Jag vann med 5-0!!!” och kastar klubban. Sedan tar han upp två nya 
innebandyklubbor och säger att han är polis. Han låtsas träna med dem, som om de vore 
hantlar. Han lyfter dem upp och ner och upp och ner. Han står framför en stor spegel som 
finns på ena väggen i lekhallen. Därnäst sträcker han ut sina armar och gör cirkulerande 
rörelser med armarna sedan säger han, ”Poliser måste träna för att bli starka!”. Vad som tål att 
säga är att denna kille är ett riktigt energiknäppe, han är i princip aldrig still. Sedan börjar han 
göra breakdance rörelser runt, runt. Därefter vänder han sig om för att göra armhävningar, 
pust, pust. Efter detta börjar värsta aerobicprogrammet. Han tar sedan och sträcker upp höger 
och vänster arm mot taket under tiden sträcker han höger och vänster ben åt sidan varannan 
gång. Det är många av de yngre barnen som tittar fundersamt på honom. Sedan hoppar han 
upp och ner fler gånger, upphopp. Därnäst springer han ut ur lekhallen men kommer nästan 
lika fort tillbaka, han har med sig en kompis. För honom visar han hur man tränar upp benen. 
Han tar en boll och sätter den i ryggen mot kompisens rygg och böjer benen upp och ner upp 
och ner. Tid 10 minuter. 
 
Nedan följer hur en observation på flicka 3 år kunde fortgå. Klockan 13.20 
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Flickan leker med jämnårig flicka. De bökar med sina barnvagnar.  Hon drar en barnvagn 
framför sig och efter sig. Hon håller ett stadigt grepp om dem båda. De går båda mot lekhallen 
med vagnarna. När de kommer in så går de runt, runt inne i lekhallen. Det är bara dessa 
flickor som är i lekhallen vilket ger dem stor plats. Efter ett tag ställer de ifrån sig 
barnvagnarna och snurrar runt och håller i sina stora klänningar. De har klätt ut sig. De 
sjunger båda något som är helt obegripligt. Dansen blir nu lite fartigare när de nu börjar 
springa i större cirklar. Flickan ramlar men ställer sig fort upp utan att gnälla, men hon 
försöker att få tag i den andra flickans uppmärksamhet genom att jaga henne och ropa hennes 
namn gång på gång. De springer båda runt och gärna förbi den stora spegeln så att de kan se 
sig själva. Efter detta klättrar flickan upp på studsmattan och skriker hjälp och hoppar lite. 
Sedan klättrar hon ner och går bort mot två lådor som står upp mot spegeln. Hon säger att det 
är deras sängar. Hon beordrar hela tiden den andra flickan vad hon ska göra. Hon lägger sig 
och låtsas sova men ”vaknar” fort och kliver ner för att vagga om dockan i barnvagnen. Sedan 
kliver hon upp igen för att sova men ”vaknar” lika fort och gör om samma procedur. Tid. 10 
minuter. 
 
Nedan följer hur en observation på en pojke 1 år kunde fortgå.  Klockan 9.40 ute på gården. 
 
Pojken går in i uteförrådet. Han kämpar för att få ut en stor spade. Han stånkar och stretar. 
Hux flux blir han avtagen spaden och vet inte riktigt vad han ska ta sig till. Han funderar lite 
och går sedan nedför gårdens backe. När han nästan är nere så ramlar han i slutet av den. Han 
kämpar sig upp och fortsätter sin väg nedför backen och går bort till den lilla stugan som de 
har på gården. Gården är täckt av snö som är ojämn och verkligen en utmaning för en 1-åring. 
Han ramlar igen men tar sig upp och går in i stugan. Medan han står därinne får han sällskap 
av sin storebror. De går ut ur stugan och går uppför backen och mot staketet.  Pojken har på 
sig overall, ”galonisar” och en stor hjälm på huvudet. Han ramlar igen men tar hjälp av 
staketet. Han går tillbaka igen mot stugan ramlar igen utanför stugan, men tar sig upp med 
hjälp av stugan. Han ropar på sin storebror som kommer och de går tillsammans in i stugan. 
Flera barn kommer dit som även de går in i stugan. Han ställer sig upp och lutar sig mot ena 
väggen. Han tittar på de andra barnen och ser väldigt fundersam ut. Sedan kommer det en 
jämnårig kille och de båda kramar om varandra och går runt, runt inne i stugan. Tid 10 
minuter. 
 

Sammanfattning  
Pedagogerna anser att de har en god inne – och utemiljö i förskolan. De menar dessutom att 
de har gott om planerade rörelseaktiviteter dock att de kan bli bättre på den vardagliga 
uppmuntran. Att de hellre låter de små barnen till exempel få försöka själva att klättra upp i 
barnstolen istället för att lyfta upp dem. Pedagogerna tycker att den spontana rörelsen har 
försvunnit de senaste 10-15 åren vilket är väldigt synd. Det är nu TV, dator och video som tar 
upp mycket av barnens lediga tid samt att många föräldrar skjutsar sina barn överallt. Kosten 
på förskolan försöker de att äta enligt konstens alla regler. Bra mat måste barnen äta för att de 
ska orka med dagen menar pedagogerna. Rörelsen är väldigt viktig för barnen är de alla 
överens om, en av pedagogerna sa att det är vägen till kunskap. 
     Observationerna av barnen var intressanta i den bemärkelsen att de levde alla upp till den 
litteratur som jag har läst. Ettåringens ständigt observerade av de äldre barnen, treåringens 
egocentriska handlingar men samtidigt fartfyllda dag och femåringens spring i benen dagarna 
i ända. Låter det bekant? Pedagogerna visade sig vara väldigt passiva i sin 
vardagsuppmuntran till rörelse. Vilket ni, som nämnt, läst ovan att de var medvetna om. 
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Diskussion 
 
I diskussionen behandlas först arbetets reliabilitet och validitet. Efter detta följer 
resultatdiskussionen angående om de vunna resultaten av undersökningen samt pedagogiska 
tillämpningar och fortsatt forskning. 
 

Reliabilitet 
 
Reliabilitet betyder, trovärdigheten i det arbete som har utförts. Syftet med detta arbete var att 
ta reda på hur mycket barn i förskoleålder rör på sig samt vad de har för rörelsemöjligheter i 
förskolan. Jag anser att den intervju och de observationer jag genomfört var en väldigt bra 
metod för att få lärdom om detta. Jag valde att genomföra en gruppintervju med öppna frågor 
till förskollärarna eftersom jag är övertygad om att det ger underlag till de mest tillförlitliga 
svar. Eftersom de kan hjälpas åt och diskutera fram ett gemensamt och genomtänkt svar. 
Gruppen jag intervjuade hade en rak dialog. Alla vågade komma till tals och framföra sina 
åsikter. Jag var medveten om att en gruppintervju kan leda till att bara några tar plats och 
pratar. Men den öppenhet alla visade eliminerade den risken.      
     Observationen genomfördes på tre utvalda barn ur barngruppen som jag i samråd valde ut 
med min handledare. Vi valde barnen utifrån deras ålder så vi fick en bred fördelning på 
syftet.  För att få ett ännu bättre resultat hade jag kunnat observera fler barn, intervjuat fler 
förskollärare samt intervjuat eller lämnat en enkät till föräldrarna för att höra och se vad de 
tycker om deras barns rörelsemöjligheter i förskolan.  

Validitet 
 
Validiteten i arbetet innebär att det vi mäter det har vi avsikt att mäta. Jag anser att jag har 
undersökt mitt syfte genom mina metoder samt genom att jag har fått fram intressant 
bakgrundsfakta till mitt arbete. Det skulle dock vara intressant att se om samma svar på 
intervjun såväl som samma resultat skulle visa sig på observationerna om jag skulle utföra allt 
igen om någon månad. Utifrån det framarbetande resultatet har väsentliga slutsatser kunnat 
dras utifrån syftet.  
 

Resultatdiskussion 
 
Jag bedömer att jag har uppnått mitt syfte genom min undersökning bland förskolebarn och 
pedagoger. Jag har verkligen fått en bättre insikt vilka rörelsemöjligheter barnen som vistas på 
förskolan har i dag än vad jag hade tidigare. Intervjun tycker jag visar en erfaren skara 
pedagoger som kommer till tals.  
    Rörelsemöjligheterna samt miljön på en förskola är a och o. Pedagogerna ansåg att de hade 
bra både inomhus- och utomhusmiljö. Förskolan jag var på hade stora lokaler och var 
uppdelad på två avdelningar. Avdelningen som jag praktiserade på hade en väldigt bra och 
öppen kontakt med den andra avdelningen, som jag såg det, hade kreativare rum att tillgå. Det 
hade tapetserats om sen en tid tillbaka på den avdelning jag var på och de var inte riktigt 
överens hur rummen skulle se ut. Där vistades gärna de äldre barnen från ”min” avdelningen. 
En positiv sak var att de hade en stor lekhall som de delade med den andra avdelningen. Där 
fick barnen leka och röra sig väldigt fritt. Det var med andra ord en bra plats att utveckla deras 
rörelsemönster.  Miljön är väldigt viktig för att barnen ska trivas och stimulera sin fantasi och 
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kreativitet. Förskolan hade en väldigt exemplarisk utemiljö. Den var en riktigt stor gård 
eftersom ytterligare en avdelning använde den. Där fanns i princip allt du kunde drömma om 
som liten. En pulkbacke och skidspår på vintern, en trädkoja, en liten stuga, växthus, 
klätterträd, gungor, rep att svinga i, sandlådor, pålar i marken att balansera på, asfalterade 
gångar som gick utmärks att cykla på, grillplats med mera. (Fråga 1) 
      Hur ofta låter vi barnen göra sin grej utan att störa eller avbryta dem? Det gäller inte bara 
på förskolan utan även utanför förskolans grindar. Vuxna i dag är mer stressade. De vill för 
mycket. Barn går mer en gärna och för att låta dem det, måste det får ta den tid det tar. 
Pedagogerna jag intervjuade tycktes känna av den stressen med, eftersom de har en 
storbarngrupp och många barn som är under 3 år. Jag kan förstå att det blir lätt hänt att man 
sätter ”Pelle” 1 ½ år i barnstolen för man har inte tid att vänta och se när han klättrar upp 
själv. Tiden räcker inte till alla gånger. Men ibland måste man låta det ta tid. Det är ändå 
ingen som tackar en om man bär och lyfter barnen hit och dit. Man kan ju inte vara överallt på 
en gång. Men en enda gång såg jag en av pedagogerna uppmuntrade barnen till rörelse på ett 
spontant sätt. Självklart så uppmuntrade pedagogerna barnen vid planerade aktiviteter. 
Vardagsuppmuntran var det dåligt om. Av den erfarenhet jag erhåller så tycker jag att det är 
ett övervägande beteende hos pedagoger. Bae (1985) är en norsk förskolepedagog som anser 
att det finns en distans mellan vuxna och barn på daghemmen. ”De vuxna står för normer och 
regler och deltar sällan i barns lekar.”  Jag kan verkligen dela mina tankar med honom. Enligt 
Langlo - Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) kan en skicklig lärare utifrån sin kompetens 
tillrättalägga pedagogiska situationer som utvecklar barnet optimalt. Förskollärarna behöver 
inte delta i barnen lekar men de kan gott observera barnen och se hur de använder den 
pedagogiska situationen även om dem inte är med och leker. Detta är något jag kommer att ta 
med mig när jag en dag kommer ut i arbetslivet. (Fråga 2)  
     Angående hur deras veckoschema såg ut tycker jag att pedagogerna hade det bra anpassat 
för barnen. Dessa längtade verkligen till varje tillfälle de skulle träffas. Särskilt de äldre, 
vilket var roligt att se. Jag läste i tidskriften Förskolan (2001) hur olika förskolor arbetar mot 
rörelse. I Boden var det en 1-5 år förskola som hade schemalagd rörelse en gång i veckan, 
indelade i tre grupper. Då gick de till en gymnastikhall. Där utövade de alltifrån 
djungelgympa när de får klä ut sig och ge sig ut på äventyr i djungeln till redskapsgympa. 
Organiserad rörelse i all ära men de försökte också att uppmuntra barnen att röra sig i 
vardagen. ” Människan har ett inbyggt behov av att röra sig, men den spontana rörelsen har 
försvunnit från vårt samhälle. Därför måste vi kanske lära barn i dag att hitta den, säger en av 
förskollärarna”, sa en av förskollärarna i Boden.  Jag hävdar att det stämmer till fullo. Det är i 
förskolan vi ska locka och uppmuntra barnen till rörelseaktiviteter och rörelsemönster. Det är 
inte säkert att alla barn har samma möjlighet utanför förskolan.  Hemma är det allt för ofta så 
inrutat. På förskolan behöver det inte vara det, det får ta den tid det tar.  Vidare stod det i 
Förskolan (2001) om hur en förskola i Akalla utanför Stockholm påbörjade ett rörelseprojekt 
1989. Personalen på förskolan fick signaler från skolan att barnen hade svårt att koncentrera 
sig så de började fundera på vad de kunde göra på förskolan för att förbereda dem för livet. I 
början av projektet hade de ett rörelsepass i veckan. Sedan använde de alla dagar i veckan så 
att alla barn fick ett mer personligt stöd i deras rörelsemöjligheter för att ta tillvara vardagen.  
Personalen blev mer och mer uppmärksammad på hur de skulle nyttja vardagens möjligheter. 
De började att söka sådant som annars gick förbi dem. Det är just detta som jag vill trycka på 
att se möjligheterna i vardagen. Till exempel om barnen ska på en utflykt till skogen så 
behöver inte målet vara det viktigaste utan lika viktigt är det hur det går för barnen på vägen 
dit. Det tror jag på. Ibland är vi vuxna för inriktade på målet och ser inte alla möjligheter på 
vägen. Det blir ombytta roller det blir barnen som lär oss att se möjligheterna istället för 
tvärtom. (Fråga 3) 
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     Det är ganska självklart att rörelse är en viktig ingrediens för barns utveckling. Själv 
förstår jag mer och mer vilken oerhörd betydelse den verkligen har för barnens utveckling. 
Det är så mycket mer än bara hopp och lek. Barn behöver vara i rörelse för att kunna leka, för 
att lära och för att hålla sig friska. Barnen kan dessutom lättare slappna av om de har varit i 
rörelse en stund. Det är även så sant som Britt-Louise Theglander säger i tidskriften, 
Förskolan nr. 7 sid.18 (2001). ”Barn som växer behöver rörelse för att utvecklas motoriskt, få 
en välutvecklad muskelfunktion och ett fullgott nervsystem. För att de ska få en stark kropp. 
Den grunden läggs när man växer och är det man har att ta av senare i livet.”  Det allra bästa 
är om barnet får dessa goda vanor så tidigt som möjligt för att förebygga sjukdomar som 
fetma till exempel. Det är dessutom viktigt som vuxen att man inte begränsar barnen titt som 
tätt. Det är då lätt att glädjen försvinner. Barnens lek och rörelsemöjligheter borde ges mer 
gränslösa alternativ för att de ska utvecklas både fysiskt och psykiskt. (Fråga 6) 
     Om inte barnen i förskolebarn äter rätt, vare sig på förskolan eller i hemmet blir det en svår 
nöt att knäcka när de blir ännu äldre. Det är viktigt att barnen får en bra grund och matvana 
redan som liten. Det är mindre troligt att de får onyttig mat i förskolan efter alla larm om 
barnfetma med mera. Dagens samhälle är gjort så mångt och mycket ska fungera snabbt och 
enkelt. På så sätt menar jag att det är lättare att det är i hemmet det brister om matvanorna än i 
förskolan. Jag drar absolut inte alla över en kam utan det jag menar är att denna kultur är 
vanligare i dag än för 15-20 år sedan. Alla pedagoger jag intervjuade var överens om att 
kosten var viktig för barnen, för att de skulle orka.  Jag tycker att deras arbetssätt mot kosten 
fungerade mycket bra på förskolan.  Det finns ofta barn som matstrejkar eller ska spela 
”Allan” vid matbordet. Jag upplevde inte det som något större problem där, barnen tog för sig 
väldigt bra och frågade vänligt om pedagogerna kunde skicka smör och så vidare. 
Pedagogerna arbetade väldigt bra just med att de skulle ta för sig den mat de orkade samt att 
barnen inte skulle skrika rakt ut ”SKICKA SMÖRET! ”, utan, ”Kan du vara snäll att skicka 
smöret Albin?”. Barnen visste vad som gällde. (Fråga 7-8) 
     Pedagogerna berättade att vissa aldrig lämnar gården. Det vill säga de allra yngsta. Det är 
så sant, de sover oftast när de äldre går iväg någonstans. På denna förskola så hade de 
”minivandring” för de yngsta 1-2 åringarna. Då skulle barnen klä på sig alldeles själva sedan 
fick de gå åt vilket håll de ville - tillsammans såklart. Det var ett bra vardagsmoment. Det 
gjorde även att de yngsta fick komma utanför förskolans område. Oftast spelar det ingen roll 
var de yngsta leker eftersom de saknar de begreppen om tid och rum. När jag var där på min 
verksamhetsförlagda utbildning så var vi iväg på en hel del utflykter. Det var roligt att se att 
personalen lade stor vikt vid just detta. Barnen tränar inte bara rörelse utan även hur man beter 
sig utanför förskolans tomt. Bara att gå på trottoaren, se sig för över övergångsstället, gå på 
led och så vidare. Det är nyttigt.  (Fråga 9) 
     Är det lika lätt att aktivera ”Lisa” 1½ år som ”Kalle” 5 år? Det känns som om det är en 
kompetensfråga eller hur man som vuxen vågar chansa. Av min erfarenhet så märker man att 
en del förskollärare inte vågar ta risker. Med det menar jag att våga misslyckas. Om vi säger 
att ”Kalle” 5 år tycker om att spela innebandy, kanske man som vuxen fortsätter att 
uppmuntra att han ska spela innebandy. Istället för att ha mod att chansa och aktivera honom 
med något annat som att måla, bygga kojor, spela spel och så vidare. Det är lätt hänt efter 
många år i yrket att man blir bekväm, det är lätt för mig att säga nu, men måste man inse 
varför man arbetar. Är det för en själv eller för barnens bästa?  
     Barnen i dag leker inte lika spontant som det gjordes för 15-20 år sedan. Förut lektes det i 
lekparker tills barnen var 11-12 år. I dag är det väldigt sällsynt att du ser några barn i den 
åldern i lekparker. Många i denna ålder har hellre flyttat sig mot centrum och börjat 
intresserat sig för shopping och märkesprylar. Fast då kommer jag in på en annan diskussion. 
Samtidigt som den organiserade aktiviteten blir allt vanligare. Det gäller att redan i förskola 
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berätta för barnen hur viktigt det är att röra på sig, både i förskolan och utanför. Det är viktigt 
att berätta så att barnen förstår. 
 

Observations diskussion 
Det var väldigt fascinerande och lärorikt och observera de små liven på förskolan där jag hade 
min slutgiltiga verksamhetsförlagda utbildning. Jag försökte så gott som möjligt inte att störa 
dem i deras lekar och rörelser utan jag placerade mig så ”osynligt” som möjligt. 
     Ettåringen var väldigt förtjust i innebandy och hockey så han vistades ofta och mycket i 
lekhallen. Det var intressant att se hur mycket som stämde från all litteratur jag har läst om 
ettåringar motorik och utveckling. Det stämde väldigt bra till exempel så. Till exempel som 
Langlo Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002) skriver att barnet i ettårsåldern har god 
gångfunktion men föredrar att småspringa när det har bråttom. Samt att ettåringen har stora 
problem med att stanna eller svänga undan. Ofta slutar det med kollision och barnet faller på 
baken. Det stämmer väldigt bra. Ettåringen jag observerade hade ofta småbråttom speciellt till 
lekhallen för att ”Spela boll!”. Han var dock inte ensam om det och när det blev många barn 
så var det svårt för honom att stanna så han krockade alltid med någon. Men det var aldrig 
några problem. Han reste sig bara upp igen och fortsatte med det han höll på med. När han var 
utomhus hade han väldigt mycket kläder på sig. Jag tänker att det kan hindra barnets 
rörelsemönster. Ettåringen jag observerade hade full montering på sig, fliströja och flisbyxor, 
overall, halsskydd, galonbyxor, stora tumvantar och en stor hjälm på huvudet. Det är en gullig 
syn de ser ut som Michillinigubbar.  I vårt klimat här uppe så har vi inget val vi måste klä på 
barnen mycket för att de inte ska frysa. Jag tänker att det drabbar de allra yngsta mest i deras 
rörelseutveckling.  
     Treåringen var en väldigt bestämd och charmig liten tjej som visste vad hon ville. Hon 
kunde ofta sätta sig på tvären men efter en stunds betänketid så gjorde hon som de bad henne 
till exempel klä på sig för att gå ut. Jag upplevde att denna treåring var lite egoistiskt som 
många treåringar kan vara. Det jag tänker på var en gång när hon lekte med två jämnåriga 
tjejer. Plötsligt började en av tjejerna att gråta hejdlöst. Då hade den tjej jag observerat sagt att 
hon inte fick vara med. Pedagogerna försökte förgäves förklara att man inte behandlar 
varandra sådär, men hon förstod helt enkelt inte. Hon var annars väldigt smidig i sina rörelser 
hon kunde springa, klättra, krypa och hoppa utan några större problem. Enligt Alin-Åkerman 
(1995) skriver att barnet i denna ålder förändrar hela tiden sitt rörelsemönster när det rör på 
sig. Ibland springer det, så står det still, plötsligt snurrar det runt ett tag för att sedan gå upp på 
en stol för att senare hoppa ner från den och fortsätta att springa och så vidare. Det gjorde 
även denna lilla treåriga tjej. Hon kunde få för sig att hon skulle dra barnvagnar både framför 
och efter sig ofta. Men titt som tätt sprang hon omkring eller lekte på golvet eller hoppade på 
studsmattan. 
     Femåringen som jag observerade behärskade alla grovmotoriska rörelser. Han var en 
riktigt liten spjuver som studsade överallt som Tiger i Nalle Puh. Runt honom hände det mest 
saker om hela tiden. I denna ålder är balansen nu så god att barnet obesvärat kan stå på en fot 
även på tå enligt Langlo Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2002). Barnet kan göra fjädrande 
svikthopp, hoppa växelvis på höger och vänster fot och hoppa längd med ansats fortsätter 
författarna. Det var roligt att se för denna femåring kunde allt detta och lite till. Det fanns en 
lekstuga som han utan problem klättrade upp på taket på. Pedagogerna sa att om man 
behärskade att klättra upp själv fick man även tillåtelse att vara där. Han kunde dessutom gå 
balansgång uppe på taket som inte kunde vara mer än 6-8 centimeter brett. Det var 
imponerande att se han behärska det. Det var flera andra barn som bara stod och beundrade 
honom när han balanserade uppe på stugtaket. Det var nog så han ville ha det. Femåringar är 
ju ”världsmästare” när det gäller rörelse. De vill hela tiden visa upp vad de kan och lite till. 
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     Barn i förskoleålder kommer alltid att behöva tid för rörelsemöjligheter. Vi vuxna ska inte 
utsätta dem för stress utan uppmuntra och gärna delta och /eller observera barnen i deras 
lekar. 

Pedagogiska tillämpningar 
 
Som blivande pedagog skulle jag vilja se mer uppmuntrande och stimulerande handlingar till 
barnens vardagsrörelse. Det är så lätt att man glömmer bort det när det är stora barngrupper 
samt att man har vissa planerade aktiviteter varje vecka. Självklart gäller det att alla i 
personalgruppen är eniga om detta eftersom det underlättar när man har dem som stöd. Det 
vore även en dröm att alla förskolor skulle ha bestämda dagar då de gick till en gymnastikhall 
för att utöva hinderbanor, lekar med mera för alla åldrar. Det är något jag tycker är viktigt 
gärna en eller två gånger i veckan. 
     Jag tycker att personalen på förskolor inte ska vara rädda för att gå in i barnens lekar. 
Självklart känner man av om man kan göra det eller inte. Barnen behöver ibland en vuxens 
vägledning. Miljön är viktig på en förskola både inomhus och utomhus. Rummen i förskolan 
bör vara kreativa och ha en pedagogisk tanke bakom varje rum så att det lockar och stimulerar 
till lek. Likaså utomhusmiljön. Det finns så många möjligheter och idéer det gäller bara ta 
tillvara på dem.  

Fortsatt forskning 
 
Det man kan bygga vidare på är till exempel att jämföra detta arbete med någon annan 
förskola för att se hur förskollärarna arbetar emot rörelse. Samt för att se vilka 
rörelsemöjligheter barnen har där. Det skulle även vara intressant att se hur flickors i 
jämförelse med pojkars rörelsemönster och utveckling sker. Jag har redan fått fram lite om 
flickors och pojkars skillnader i motoriken vilket jag finner intressant. För att fördjupa sig 
ännu lite mer skulle det vara intressant att veta hur förskolebarn med särskilda behov 
utvecklas i sitt rörelsemönster. 
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                                                                                                                                     Bilaga 2 
     Intervjumanual till förskolelärarna 
 

1. Berätta hur ni förhåller er till de rörliga möjligheterna på denna förskola? 
Uppmuntrar ni barnen till att försöka själva?  Får varje barn ”göra sin 
grej” t.ex. klättra i ribbstolen, gå balansgång klart? Finns tiden för det? 

2. Hur ser er arbetsplan ut? Hur ser veckoschemat ut för barnen och deras 
rörligmöjligheter? 

3. Hur ser målen ut för denna förskola, när det gäller barns möjligheter till 
fysiska aktiviteter?  Hur tycker ni att kommunens mål ser ut? 

4. Vad tror ni rörelse har för betydelse för barnens utveckling? 
5. Hur ofta går ni iväg med barnen utanför förskolan? Hur går ni tillväga? 
6. Är det lika lätt att aktivera yngre barn som äldre? Pojkar som flickor? 
7.  Pratar ni med föräldrarna om vikten av att barnen rör på sig? Hur tar sig 

barnen till förskolan? 
8. Vems ansvar är det att barnen rör på sig? Förskolans, föräldrarnas? 
9. Tycker ni att det är någon skillnad på hur dagens barn rör på sig än hur ni 

själva gjorde då ni var små?     
10.  Vad gör ni om barnen inte äter bra? Vad tror ni kosten har för betydelse 

för barnens rörelsemöjligheter?  
11. Om jag säger att barnen rör på sig mindre och äter mer onyttig mat i dag      

          än förr. Vad säger ni då?   




