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Abstrakt 

Detta är en kvalitativ studie av barns grovmotoriska rörelseaktiviteter som vilar på den 

sociokulturella teorin. Vi har valt att fördjupa oss i en förskola med barn i åldrarna 3–5 år, där 

studiens syfte är att synliggöra barns möjligheter till grovmotoriska rörelseaktiviteter samt i vilken 

utsträckning det sker. Fältstudierna har pågått under fyra dagar och utgår från intervjuer med 

verksamma pedagoger samt observationer av verksamheten. Efter varje avslutad dag 

transkriberades insamlad data som senare analyserades och resultatet formades. Resultatet visar att 

barnen har många möjligheter till rörelse och att alla barn faktiskt rör på sig men att de under den 

observerade tiden inte når upp till de rekommenderade dagliga 60 minuterna. Pedagogerna deltar 

sällan och det sker heller ingen planerad eller medveten grovmotorisk träning.  

 

Nyckelord: Barn, fysisk aktivitet, förskola, grovmotorik, pedagog, rörelse 

  



 

  

   

 

 

Förord 

Ett stort tack till alla Er som möjliggjort vår studie. Vi vill framförallt tacka förskolans barn och 

personal som gav oss ett varmt mottagande och möjligheten att genomföra studien. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår otroligt kompetenta handledare Inger Karlefors som kommit med 

värdefulla tips, idéer och alltid funnits tillgänglig för att handleda oss under arbetets gång. Din 

kompetens och ditt engagemang har möjliggjort detta arbete.  

 

Det största tacket vill vi ge våra familjer och vänner som under alla våra år på 

förskollärarutbildningen haft stort tålamod och förståelse, detta gäller inte minst under 

examensarbetet. Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete med många goda skratt och 

flertalet gråa hår.  

 

Tillsammans tog vi oss i mål. Tack! 
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1. Inledning 

Barn har en naturlig lust och ett behov till rörelse redan från födseln (Dessen, 1990; Wang, 2004), 

men i takt med att samhället utvecklas till att göra vardagen enklare och mer bekväm för oss 

människor så minskar också vår fysiska aktivitet (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006; Strandell 

& Bergendahl, 2002). Barn får olika erfarenheter och upplevelser av fysisk aktivitet beroende på 

familjens vanor och intressen. Förskolan är en plats som bör utjämna de olikheterna och ge alla 

barn möjligheter till fysisk aktivitet, utveckla en god motorik och lägga en grund till en fysiskt 

aktiv livsstil. Barn behöver få tid och utrymme för lek och rörelse tillsammans med vuxna som ser 

barns lek- och rörelsebehov som en viktig aspekt för deras fortsatta utveckling (Grindberg & 

Langlo Jagtøien, 2000). En studie av Berglind, Hansson, Tynelius & Rasmussen (2015) visar att 

svenska fyraåringar är för stillasittande. Endast 30 procent av fyraåringarna nådde upp till 

världshälsoorganisationens (WHO, 2010) rekommendation om att barn och unga ska röra på sig 

minst 60 minuter om dagen och då bli något andfådda (Berglind et al., 2015).  

 

Samtidigt som Pagels och Raustorp (2013) framhåller att lek och rörelse är motorn i barns 

utveckling och även annan forskning (Ekblom, 2011; Ekblom Bak, 2013; Ericsson, 2005) visar på 

hur bra och viktig fysisk aktivitet är för barn och unga är vår erfarenhet att allt fler förskolor saknar 

eller tar bort sina rörelserum och lekhallar. Att detta sker i norra Sverige är särskilt 

anmärkningsvärt då kylan under vintern kan innebära begränsade möjligheter till utevistelse. 

Motsättningen mellan behovet av daglig fysisk aktivitet och borttagandet av rörelserum, gör oss 

intresserade av att studera barns möjligheter till rörelse på förskolan och pedagogernas inställning 

till densamma. Ett av strävansmålen i förskolans läroplan, Lpfö98, är att varje barn ska ges 

möjlighet till att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning (Skolverket, 

2016). Barn som rör sig mer orkar sitta still, får en bättre motorisk förmåga, kan koncentrera sig 

bättre och kanske till och med får en lite bättre självkänsla (Ericsson, 2003). Detta innebär att barn 

bör ges möjlighet till rörelseaktiviteter på förskolan. Ericsson (2003) poängterar vidare att 

idrottsämnet aldrig haft så lite undervisningstid som nu. Med detta i åtanke känns det relevant att 

undersöka i vilken utsträckning barn ges möjlighet till rörelseaktiviteter på förskolan samt om och 

på vilket sätt pedagogerna arbetar med att öka barnens fysiska aktivitet. Finns det någon nära och 

närvarande pedagog i barnens rörelseaktiviteter som kan utmana och stötta den planerade eller 

oplanerade grovmotoriska utvecklingen?  

Arbetsfördelning 

Under studiens gång har vi bearbetat litteraturen var för sig men gemensamt diskuterat och 

sammanställt studiens alla olika delar. Susanna är den som intervjuat de verksamma pedagogerna 

medan Julia transkriberat dessa. Vi har båda observerat verksamheten men på olika håll. Efter 

varje avslutad dag har vi tillsammans transkriberat och reflekterat kring det vi fått syn på. 

Avslutningsvis har vi gemensamt analyserat och fått fram resultatet. 
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2. Syfte  

Syftet med vårt arbete är att analysera och diskutera i vilken utsträckning och på vilket sätt barn 

ges möjlighet till grovmotorisk rörelseaktivitet på en förskola i Norra Sverige. 

2.1 Frågeställningar:  

● Vad finns det för möjligheter kontra hinder i arbetet med barns grovmotoriska utveckling? 

● På vilka sätt genomförs grovmotoriska rörelseaktiviteter i förskolan?  

● På vilket sätt uppmuntrar pedagogerna till rörelseaktiviteter? 
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3. Bakgrund 

Det problem vi idag kan se är att många förskolor, av olika anledningar, prioriterar bort lekhallar 

och rörelserum samtidigt som det forskas om hur bra och viktig rörelse och fysisk aktivitet är för 

barn (Ericsson, 2003; Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000; Wang, 2004). I detta kapitel inleder 

vi med att redogöra för några begrepp som är framträdande i vår undersökning, därefter lyfts 

litteratur samt tidigare forskning kring barns rörelse som på olika sätt inspirerat oss i detta arbete.  

3.1 Begreppsförklaring 

Motorik – handlar om människans rörelseförmåga och brukar vanligtvis delas in i grov- och 

finmotorik. 

 

Grovmotorik – stora rörelsehandlingar som utförs med hjälp av benen, armar och kroppen. 

 

Finmotorik – små rörelsehandlingar som främst utförs med hjälp av händerna.  

 

Fysisk aktivitet – all typ av rörelse där de stora muskelgrupperna får arbeta.  

 

Rörelseaktiviteter – fysiska aktiviteter där barn får använda sin kropp för att utveckla sin 

grovmotorik. 

 

Planerad rörelseaktivitet – medveten planering av fysiska aktiviteter där barn får använda sin 

kropp för att utveckla sin grovmotorik. 

 

Pedagog – förskollärare, barnskötare samt annan personal som kan ingå som en del i förskolans 

arbetslag. 

3.2 Stillasittande  

Barn och unga spenderar idag stor del av sin tid stillasittande jämfört med tidigare generationer 

(Ekblom Bak, 2013; Wang, 2004, Williams et al., 2012). Människan är skapt för rörelse och den 

fysiska aktiviteten har genom hela vår historia varit en del av vardagen och grundförutsättning för 

vår hälsa och välbefinnande. De senaste decenniernas digitala revolution har inneburit stora 

förändringar i våra fritidsvanor, inte minst bland barn och unga som gått från en aktiv fritid, ofta 

spenderad utomhus, till en mer stillasittande fritid (Ekblom Bak, 2013; Schäfer Elinder & 

Faskunger, 2006; Strandell & Bergendahl, 2002). Dessutom skjutsas troligtvis barn och unga allt 

mer i bil nu för tiden. Att den fysiska aktiviteten har minskat under de senaste decennierna är 

oroväckande med tanke på all den forskning som visar på sambandet mellan stillasittande och 

övervikt, sämre motorik, kondition, metabol och mental hälsa hos barn och unga (Ekblom Bak, 

2013; Ekblom-Bak & Ekblom, 2012; Wang, 2004). 

 

Både föräldrar och pedagoger har stor inverkan på hur barn uppfattar sig själva och bör uppmuntra 

barnen till en positiv inställning till rörelse och fysisk aktivitet (Gunner, Atkinson, Nicholas & 
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Eissa, 2005). Berglind et al. (2015) och Ericssons (2005) tidigare studier har visat att barn är minst 

aktiva den tid de spenderar på fritiden och då förskolan ska ses som ett komplement till hemmen 

bör därför förskolan dagligen erbjuda lockande rörelseaktiviteter utifrån deras olika förutsättningar 

(Gunner, Atkinson, Nichols & Eissa, 2005; Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000; Rasmussen, 2009; 

Skolverket, 2016), vilket i sin tur kräver att miljön tillåter fysisk aktivitet och rörelse (Faskunger, 

2008; U.S. Department of Health and Human Services, 2012) som ger barnen möjlighet att 

använda alla kroppens delar till att utforska sin omgivning (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). 

Barnen bör inspireras till lek och rörelse såväl inom- som utomhus då det har en betydelsefull roll 

i den totala lärprocessen (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Enligt Ericsson (2003) kan och 

borde skolan göra mer för att stimulera alla barns motoriska utveckling (se 3.9). Hon menar 

fortsättningsvis att en varaktig rörelseglädje är en välbehövd hälsoförsäkring för god livskvalité 

och att förskolepersonal själva borde få uppleva rörelseglädje för att lättare kunna föra vidare 

bestående rörelseglädje hos barnen. 

3.3 Varför rörelse?  

Barnens värld präglas av fysisk aktivitet och de känner glädje när de ges möjlighet till rörelse 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000; Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Tidigare 

forskning visar att fysiska aktiviteter har stor betydelse inte minst för barnets självkänsla och 

uthållighet men även för koncentrationen, tids- och rumsbegreppet, inlärningsförmågan samt 

förmågan att skärpa sin uppmärksamhet (Ericsson, 2003; Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000; 

Wang, 2004). Om barn inte får möjlighet att aktivt utforska sina rörelsemöjligheter kan det bidra 

till att barn får mindre tilltro till sin egen rörelseförmåga (Ericsson, 2003). Studier visar att fysisk 

aktivitet även bidrar till att minska barns emotionella problem såsom exempelvis ångest, 

depression, aggression och sömnproblem (Burdette & Whitaker, 2005). I många sammanhang ger 

fysiska aktiviteter även barn möjlighet till att träna socialt umgänge och samarbete (Grindberg & 

Langlo Jagtøien, 2000). Om barnen redan i tidig ålder och genom hela sina uppväxttid får positiva 

upplevelser av fysisk aktivitet kommer majoriteten kunna behärska en stor del av de som krävs för 

att kunna delta i sociala aktiviteter (a.a.). För att barnen ska kunna delta i sociala aktiviteter krävs 

att barnen känner trygghet i sin egen kropp och kan på så sätt lättare känna tillit till andra 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Hos barn handlar fysisk aktivitet främst om rörelselekar i 

vardagen. Den behöver nödvändigtvis inte vara intensiv eller långvarig, det viktiga är att rörelse 

sker (Gunner et al., 2005). 

 

Föräldrarnas levnadsvanor och livsstil speglar av sig på barnen och har en betydande roll då barns 

hälsobeteende tidigt grundläggs (Gunner et al., 2005; Rasmussen, 2009). Väljer föräldrarna att ta 

trapporna istället för hissen, gå istället för att ta bilen och allmänt har en aktiv fritid visar de barnen 

att rörelse är en naturlig del av vardagen. Barn får väldigt olika upplevelser av rörelse hemifrån. I 

stort sett alla föräldrar vill att deras barn ska vara lyckliga och må bra och det är genom den fysiska 

aktiviteten som barnen kan uppnå det framhåller Burdette och Whitaker (2005). Det är alltså 

föräldrarna som lägger grunden för barnens rörelsevanor då det är dem som ger och skapar 
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förutsättningarna. Daniel Berglind, hälsoforskare vid Karolinska institutet, framhåller att aktiva 

föräldrar ger aktiva barn (Berglind et al., 2015).  

 

Enligt Boldemann et al. (2005) grundläggs människans livsstil redan under förskoleåldern vilket 

också gäller den fysiska aktiviteten. Fysisk självkänsla har i upprepade studier visat sig påverka 

barns fysiska aktivitet. För att nå effekter på lång sikt bör man redan i förskolan lägga in insatser, 

då de barn som har svag motorik eller inte tycker att de duger i fysiska aktiviteter riskerar att inte 

delta i aktiviteter och förbli fysiskt inaktiva (Ekblom, 2011; Hardy, King, Farrell, Macniven & 

Howlett, 2010; Wang, 2004). Barn med bättre utvecklad motorik får det ofta lättare att vara 

engagerade och aktiva i fysiska aktiviteter än de barn med sämre utvecklade motoriska färdigheter 

(Williams et al., 2012). Att många barn och unga spenderar stor del av sin tid stillasittande oroar 

forskare, läkare, idrottsledare, föräldrar och lärare, då den minskade tiden för rörelse kan medföra 

allvarliga följder såsom övervikt, benskörhet, ökad risk för diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar 

(Pettersson, 1999). Barn som är fysiskt aktiva utvecklar därmed en mer robust kropp än de som 

ofta är stillasittande (Langlo Jagtøien et al., 2002). Det är alltså viktigt att barn redan i 

förskoleåldern utvecklar sina motoriska färdigheter och det gör de inte genom att sitta still, utan 

det gör man genom ständig rörelse (Granberg, 2000; Hardy et al., 2010). Dessutom bör 

pedagogerna i förskolan ta initiativ till aktiviteter som främjar detta, dock är det av stor vikt att 

pedagogerna arbetar på ett sådant sätt som gör att barnen motiveras till att röra på sig (Ekblom, 

2011; Folkhälsoinstitutet, 1996). 

3.4 Vad säger förskolans läroplan? 

Allt fler barn är inskrivna i dagens förskola runt om i Sverige, vilket medför att barns vistelsetid 

ökar (Mörk, Lindqvist & Lundin, 2006). Därför är förskolan ett viktigt komplement till hemmen 

och ska fungera som stöd för familjer vad gäller barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016), 

inte minst vad gäller den fysiska aktiviteten då läroplanen lyfter att förskolan ska främja att varje 

barn utvecklar sin motorik (Skolverket, 2016). Pedagogerna har ett ansvar att stödja och stimulera 

barns fysiska aktivitet samt strukturera miljön så att barnen på bästa sätt kan nyttja den (Grindberg 

& Langlo Jagtøien; Skolverket, 2016). Läroplanen framhåller att alla som arbetar i förskolan ska 

 

Samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma 

och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling …. Förskollärare ska ansvara för 

att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling 

(Skolverket, 2016, s. 11). 

 

I förskolan ska barn möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet 

med både det enskilda barnet och barngruppen. Varje barn ska ges möjlighet till att utveckla 

nyfikenhet, sin lust och förmåga att leka och lära. I läroplanen är leken starkt förknippat med 

lärande, där dessa två begrepp ska utgöra en helhet (Skolverket, 2016). 
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3.5 Motorik  

Under denna rubrik följer en översiktlig genomgång av begreppet motorik och dess betydelse för 

barns grovmotoriska utveckling och lärande. Motorik beskriver människans rörelseförmåga och är 

samspelet mellan nerv och muskel, då impulsen till rörelsen kommer från nervsystemet (Dal-

Frederiksen, 1984; Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000; Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). 

Motorik kan delas in i grov- och finmotorik. Grovmotorik innebär rörelser där de stora 

muskelgrupperna är inblandade som exempelvis krypa, gå, springa, hoppa, klättra och balansera. 

Medan finmotorik betecknar rörelser med de små muskelgrupper som används när man ska greppa, 

sy, skriva och precisionskrävande handlingar man gör med händerna. Även munnens och ögonens 

rörelser hör till finmotoriken (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000; Sandborgh-Holmdahl & 

Stening, 1993).  
 

Motorik innefattar förmågan att planera och genomföra rörelsemönster och handlingar. Dessen 

(1990) belyser vikten av att barn redan i tidig ålder behöver röra på sig då små barn har ett behov 

av att undersöka och utforska sin omgivning genom rörelse. Enligt Piaget (2013) är det första 

stadiet, tillika grunden för barns fortsatta utveckling det sensomotoriska utvecklingsstadiet, där det 

nyfödda barnet utvecklar perception och motorik (Holle, 1987; Piaget, 2013). Perception och 

sensomotorik handlar om våra sinnesorgans intryck som bearbetas i hjärnan och som i sin tur 

sänder ut signaler till musklerna vilket leder till en rörelse (Ericsson, 2005). Medan barnet går 

igenom det sensomotoriska stadiet är det de grovmotoriska rörelserna som utvecklas först, vilket 

barnet gör med hjälp av de stora muskelgrupperna. Grovmotoriken utvecklas före och parallellt 

med finmotoriken. Genom ständig rörelse utvecklar barn sina motoriska färdigheter och lär sig på 

så sätt att synka sina rörelser och behärska kroppen (Granberg, 2000). I vår studie läggs fokus på 

barns grovmotoriska rörelser. 

3.5.1 Grovmotorikens grundrörelser 

Den grovmotoriska utvecklingen börjar hos det nyfödda barnet och fortsätter tills barnet är upp 

mot sju år (Ellneby, 2007; Ericsson, 2005). Då bör de grovmotoriska grundrörelserna vara 

automatiserade. Grundrörelser utvecklas således under de år barn vistas i förskolan och därför är 

en allsidig rörelseträning viktig inte minst i förskolan där barnen tillbringar en stor del av dagen. 

De grovmotoriska grundrörelserna är: 

 

● Rotera - Rulla  

● Stödja 

● Balansera  

● Åla - Krypa 

● Gå 

● Springa 

● Kasta - Fånga 

● Hänga 

● Hoppa 

● Klättra 
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Varierad rörelseträning är betydelsefull för barns deltagande i all sorts lek och för att stödja och 

stimulera inlärningen. Det är även av vikt att barnets grundrörelser blir automatiserade så att 

användandet av dessa grundmönster kommer naturligt i olika situationer, sammanhang och miljöer 

(Langlo Jagtøien et al., 2002). De grundrörelser studien kommer fokusera på är de rörelser barn i 

senare förskoleåldern (3-5år) kan tänkas utöva såsom balans, kasta-fånga, hoppa och klättra. 

Barnet har vid denna ålder hunnit ganska långt i sin utveckling och är mer mogen i sina rörelser, 

har bättre balans, planerar rörelserna bättre samt nyttjar motoriken med mer precision (Grindberg 

& Langlo Jagtøien, 2000), dock är de grovmotoriska grundrörelserna inte helt färdigutvecklade.  

3.5.2 Grovmotorisk utveckling 

Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) framhåller att barnet har svårt att 

utveckla en bra motorik om det inte ges rika möjligheter att prova sin förmåga. Därför är det viktigt 

att barn tidigt får möjlighet och utrymme för rörelse och fysisk aktivitet då kroppen i den fysiska 

aktiviteten utför och tränar de grovmotoriska rörelserna (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Den 

motoriska utvecklingen hos barn går från stora onyanserade rörelser med stora kroppsdelar till små 

nyanserade rörelser med små kroppsdelar. Dessa rörelser sker utan medrörelser, det vill säga utan 

att blanda in andra rörelser. Den motoriska utvecklingen sker uppifrån och ned, vilket innebär att 

barn först behöver lära sig att styra huvudets rörelser för att sedan kunna styra bålen och benen. 

En utveckling sker samtidigt inifrån och ut. Det kan exempelvis vara att armens rörelse först 

utvecklas från axeln och sedan vidare tills fingrarna kan utföra väldigt fina och differentierade 

rörelser (Ericsson, 2005). 

 

De motoriska färdigheterna utvecklas utifrån ett visst nedärvt mönster med fyra bestämda stadier 

eller faser, vilka i stort sett ser lika ut för alla barn oberoende av kön eller etnisk tillhörighet men 

sker i olika takt beroende på barnets mognad. Utvecklingen går från reflexrörelser till symmetriska 

rörelser, vidare till viljestyrda rörelser för att slutligen bli automatiserade (Ericsson, 2005; 

Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Den kunskap och de erfarenheter barn får inom det bestämda 

stadiet är förberedande för nästa steg i deras motoriska utveckling.  

 

● Reflexrörelser  

Reflexrörelser är medfödda rörelsemönster som sker spontant utan medverkan från det 

centrala nervsystemet (Ellneby, 2007; Mellberg, 1993). I början är alla rörelser 

reflexmässiga det vill säga “ofrivilliga rörelser som framkallas av ett sinnesintryck, utan 

viljans medverka” (Mellberg, 1993, s. 10). Reflexrörelserna har en viktig roll i 

utvecklingen av balanssinnet och nervsystemet. Det är genom dessa rörelser som barnet 

upptäcker och utforskar omvärlden och får sina första erfarenheter. Allt eftersom barnets 

hjärna utvecklas, försvagas vissa reflexrörelser och blir till allt mer sammansatta 

rörelsemönster (Ellneby, 2007). En del av reflexerna finns kvar hela livet medan andra, 

såsom, sug- och gripreflexen växer bort (Grindberg & Jagtøien, 2000). Det finns teorier 
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som hävdar att rester av reflexer som borde varit borta, kan vara orsaken till motoriska- 

och inlärningsproblem hos barn (Sohlman, 2000). 

 

●  Symmetriska rörelser  

I de symmetriska rörelserna rör barnet ben, armar eller hela kroppen samtidigt (Ellneby, 

2007), de kan alltså inte skilja ut enstaka rörelser från varandra. I det här stadiet utvecklas 

de grundläggande rörelsemönster som barnet föds med, som att lyfta huvudet, rulla, krypa, 

sitta, stå och gå. Dessa färdigheter är, tillsammans med reflexrörelserna, en del av barnets 

genetiska arv. Färdigheterna finns “kodade” i barnets gener och utvecklas i bestämd 

ordning i takt med deras mognad och fysiska tillväxt (Langlo Jagtøien et al., 2002).  

 

● Viljestyrda rörelser  

Nu är barnet i den utvecklingsfas där storhjärnan är utvecklad och därmed har barnet 

förmågan att börja kunna styra sina rörelser viljemässigt. I takt med att barnet mognar 

och utvecklas fysiskt skapas erfarenheter och röreselminnen som resulterar i att barnets 

rörelsemönster avanceras. Springa, hoppa, hänga, klättra och kasta-fånga är rörelser som 

barnet utvecklar i det här stadiet. Utvecklingen av det diagonala rörelsemönstret som 

används när barn klättrar är något som är utmärkande för detta stadie. Förmågan att 

utföra olika rörelser med både höger och vänster kroppshalva samtidigt utvecklas 

(Ellneby, 2007; Ericsson, 2005; Langlo Jagtøien et al., 2002). 

 

● Automatiserade rörelser 

Barnet övar väldigt koncentrerat på en grundrörelse i taget. När barnet senare bemästrar 

rörelsen kan den ses som automatiserad. I leken tränar barnet på att kunna prata och röra 

sig samtidigt, vilket även det kan ses som en typ av automatisering. Automatiserade 

rörelser frigör hjärnkapacitet till att tänka på och göra andra saker samtidigt (Osnes, 

Skaug & Eid Kaarby, 2012). För att våra rörelser ska bli automatiserade krävs det att vi 

gör dem om och om igen. När hjärnan tar emot samma stimulans vid återkommande 

tillfällen lär den sig rörelserna utantill och behöver inte koncentrera sig på vilken rörelse 

det är som ska utföras (Langlo Jagtøien et al., 2002). En automatiserad rörelse sker 

således när barnet kan utföra en rörelse utan medveten tanke och uppmärksamhet (Langlo 

Jagtøien et al., 2002; Osnes el al., 2012).  Langlo Jagtøien et al., (2002) beskriver 

processen som att hjärnan och kroppen utvecklar ett motoriskt minne. Automatisering av 

grovmotoriska rörelser är en process som pågår under hela barnets utveckling och i viss 

mån hela livet (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). 

 

Förvärvandet av motoriska färdigheter är på alla sätt en aktiv process som fordrar mental 

koncentration och uppmärksamhet på uppgiften till dess att den motoriska färdigheten är 

automatiserad. Dåligt utvecklad automation kan göra att barnet får svårt att följa 

undervisningen och svårt att koncentrera sig (Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993, s.9). 
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När barnets grundrörelser är automatiserade övergår rörelserna till att bli kombinerade. 

Kombinationsmotorik handlar om att kunna utföra olika rörelser med olika kroppsdelar samtidigt 

samt att kunna kombinera olika rörelser i en följd (Ericsson, 2005).  

3.5.3 Grovmotoriska svårigheter 

Är barnets rörelser inte automatiserade kräver även, för andra, enkla vardagsrörelser så stor del av 

detta barns uppmärksamhet att barnet kan ha svårt med att se och lyssna samtidigt. “Av den 

anledningen kan alltså barn med dåligt utvecklad grovmotorik antas ha sämre förutsättningar än 

andra att klara av en inlärningssituation som även rör intellektuella färdigheter” (Sandborgh-

Holmdahl & Stening, 1993, s.9). Det finns både svenska och danska studier som visar att 10–15 

procent av alla barn är motorisk osäkra vid skolstarten (Gjesing, 1997). Grovmotoriska svårigheter 

kan visa sig genom en allmän motorisk klumpighet, dålig balans eller att barnet har svårt att lära 

sig motoriska färdigheter till exempel att cykla, sparka boll och simma. Grovmotoriska svårigheter 

består av en eller flera komponenter såsom balansproblem, brister i automatiseringen av 

grundrörelserna, otränad, avvikande och omogen motorik. Barn med en så kallad omogen motorik 

har klumpiga och dåligt samordnade rörelser, vilket kan bero på otillräcklig motorisk stimulans 

där barnen inte haft möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning eller en automatisering i de 

grovmotoriska grundrörelserna. Detta kan i sin tur få konsekvenser för barnets 

koncentrationsförmåga (Ericsson, 2003; Ericsson, 2005). Det finns även studier som visar att barn 

med motoriska svårigheter ofta har en dålig självkänsla och är mindre aktiva än andra (Smyth & 

Andersson, 1999). Barn i förskoleåldern som har en sämre utvecklad motorik har ofta kvar den 

motoriska klumpigheten i tonåren (Ericsson, 2005). Därför är det viktigt att man redan i förskolan 

är observant på om ett barn har motoriska svårigheter (Dessen, 1990; Ellneby, 2007). Cantell, 

Smyth och Ahonen (1994) hävdar att de motoriska bristerna inte försvinner av sig själv. Får inte 

barnet någon form av träning och stöd kan det hända att de motoriska svårigheterna fortsätter 

genom hela skoltiden.  

3.5.4 Grovmotorisk träning i förskolan 

Utifrån ingående kunskaper och praktiska erfarenheter beskriver sjukgymnasten och instruktören 

Britta Holle (1987) att det inte räcker med att låta barnen fritt springa omkring, hoppa och spela 

lite boll, på så sätt lär de svagaste barnen sig ingenting och får därigenom inte grunderna för lek 

och fysisk aktivitet. Hon menar att det krävs daglig motorisk stimulering med tåhävningar, 

svikthopp, balansera på ett ben och så vidare, för att barnen ska bli lek- och rörelseberedda. Hon 

framhåller även vikten i att utgå från det enskilda barnets utvecklingsnivå samt att varje övning 

bör vara automatiserad innan nästa övning påbörjas. Enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening 

(1993) kan vi inte uppmuntra barnen nog till lek med grovmotoriska inslag. De lyfter liksom Holle 

(1987) att det inte är tillräckligt att bara springa i skogen eller bara spela boll. Det är viktigt att 

barnen får en allsidig grovmotorisk träning genom att de ges möjlighet till att såväl springa och 

spela boll som att hoppa, klättra, kasta-fånga och så vidare (Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993). 
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Vi kan springa i banor av olika slag - inomhus i redskapsbanor, utomhus i terrängbanor uppför och 

nerför, över diken, över stenar etc. Vi prövar olika sätt att hoppa: På ett ben, på två ben, i galopp, i 

hoppsa, utåt och inåt etc och vi kan hoppa fort, långsamt, hårt, mjukt, med stora steg och korta … 

Rulla betyder så mycket mer än bara kullerbytta. Vi kan rulla som små bollar, som raka pinnar, till 

sidan, framåt, bakåt, snett, tillsammans (Sandborg-Holmdahl & Stening, 1993, s.33). 

 

Att ha en välutvecklad motorik i förskolan har inte bara stor betydelse för barns aktiva deltagande 

i olika slags aktiviteter utan även för barns kognitiva, emotionella och sociala utveckling, samt 

deras hälsostatus (Ericsson, 2005; Grindberg & Langlo-Jagtøien, 2000). För att barns 

grovmotoriska förmåga i förskolan ska utvecklas så mycket som möjligt krävs en medveten 

planering i syfte att förbättra barns grovmotorik (Wagnsson, Löfdahl & Segerblom, 2012). Det är 

viktigt att pedagogerna har tydliga målsättningar samt att de medvetet planerar den motoriska 

träningen, både inom- och utomhus för att vidare kunna uppnå dessa målsättningar (Sigmundsson 

& Pedersen, 2004). Enligt Ericsson (2005) finns det idag förvånansvärt lite forskning som riktar 

uppmärksamhet mot att belysa effekterna av planerade motoriska aktiviteter i förskoleåldern. Den 

forskning som finns är bland annat hennes egna projekt (se 3.9), som visar att extra motorisk 

träning i förskolan ger positiva effekter på barns grovmotorik (Ericsson, 2003). Förutom en 

medveten och bra planering belyser Dessen (1990) och Langlo Jagtøien (2000) betydelsen av att 

pedagoger har goda kunskaper för att kunna motivera och locka barnen att vilja delta i övningar 

eller aktiviteter. Det handlar om att, från pedagogens sida, vara lyhörd, engagerad och flexibel i 

mötet med barnen för att kunna anpassa aktiviteterna utifrån deras nivå (Dessen, 1990). Dessutom 

poängterar Ericsson (2005) att det, ur ett pedagogiskt perspektiv, är viktigt att anpassa och vara 

uppmärksam på vilka svårigheter barnen har vid planerandet av aktiviteter. 

3.6 Pedagogens roll  

Burdette och Whitaker (2005) poängterar att aktiva vuxna som tar initiativ till lekar, stimulerar till 

upptäckter och upplevelser och gör saker tillsammans med barn fungerar som inspiration och stöd 

för barns fortsatta utveckling och socialisation. Barn upplever att vuxnas delaktighet i lekar och 

aktiviteter är viktigt (Ericsson, 2005). Att pedagogerna deltar i barnens lek kan även bidra till 

social utveckling samt ge positiva rörelseupplevelser för barnen. Vidare framhåller författaren att 

barn ofta söker sig till nya aktiviteter som de behöver öva på och det är då pedagogen ska ta sig 

tid att uppmuntra barnet till den grovmotoriska träningen. Samtidigt framhåller Mellberg (1993) 

att relationen mellan barn och pedagog växer när pedagogen leker tillsammans med barnen. 

Barnen känner då trygghet när en vuxen finns nära till hands som hjälper och stödjer dem i leken. 

Dessutom framhåller Ericsson (2005) att en pedagog som är medveten om motorikens betydelse 

också uppmuntrar till mer rörelse, vilket utvecklar deras motorik. För att barns rörelsebehov ska 

tillgodoses och för att de ska få positiva upplevelser av daglig fysisk aktivitet så krävs det även att 

pedagogen är medveten och har kunskaper om bland annat barns motoriska utvecklingsgång samt 

sambandet mellan motorik och lärande (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Dessutom betonar 

den amerikanska regeringen vikten av att pedagogerna får utbildning i ämnet (HHS, 2012). 
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Studier visar på att dagens fyraåringar rör sig för lite. Minst aktiva visade sig barnen vara den tid 

de spenderade tillsammans med sina föräldrar (Berglind et al., 2015). Detta beror enligt Engström 

(2010) på att föräldrarna ofta har långa arbetsdagar och tillbringar en stor del av sin lediga tid 

hemma framför datorn och Tv: n. Till följd av detta leker och rör sig barn inte lika mycket utomhus. 

Fortsättningsvis framhåller författaren att den fysiska aktiviteten ofta utövas i någon form av 

förening, vilket kostar pengar och bidrar därför till att barn har olika förutsättningar (Engström, 

2010). Detta innebär att många barn får en stor del av sin rörelseträning tillgodosedd på förskolan. 

Däremot visade det sig i Pagels och Raustorps (2013) undersökning att barns fysiska aktivitet inte 

var tillräckligt på förskolan. Föräldrarna kan därför inte räkna med att dagsbehovet av fysisk 

aktivitet tillfredsställs då de vistas på förskolan. Pedagogerna på förskolan har dock ett ansvar att 

stödja och stimulera barns fysiska aktivitet så mycket som möjligt (Grindberg & Langlo Jagtøien, 

2000; Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993; Skolverket, 2016) då brist på stimulans hämmar den 

grovmotoriska utvecklingen (Sigmundsson & Pedersen, 2004). 

3.7 Lekens betydelse  

Lek kan innefatta allt från stillasittande till allt mer fysiskt aktiva lekar. Leken ger utrymme för 

fantasi och skapande där allt är möjligt (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). I den fysiskt aktiva 

leken prövas rörelser och barns fysiska färdigheter på barns utvecklingsnivå vilket leder till att 

barnet genom rörelselekar lär känna sin kropp, blir bekräftat och har roligt (Burdette & Whitaker, 

2005; Mellberg, 1993). I rörelselekar skapar barnet nya erfarenheter och kunskaper om sig själv 

och sin omgivning (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000) dock poängterar Burdette och Whitaker 

(2005) att den fysiska aktiviteten är starkt kopplat till om det i förskolan finns förutsättningar för 

aktiva lekar. Piek, Bradbury, Elsley och Tate (2008) framhåller att barn som har motoriska 

svårigheter blir mer oroliga och introverta. Författarna menar att detta leder till att dessa barn ser 

sig själva som mindre socialt och fysiskt kompetenta än sina kompisar, vilket i sin tur kan leda till 

att de väljer eller blir exkluderade ur leken. 

 

Enligt Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) kan leken och rörelsen bidra till att barnens 

självförtroende och självkänsla stärks under förutsättning att pedagogen är medveten, stödjande, 

stimulerande och lyhörd samt att miljön är positiv och accepterande. Detta styrks även av Burdette 

och Whitakers (2005) tidigare studier som anser att en kombination av lek och rörelse kan lindra 

stress och förbättra känslomässigt välbefinnande hos de yngre barnen i förskolan vilket i sin tur 

gör att leken har stora fördelar inte minst för att hjälpa barn att bibehålla bestående rörelsevanor 

under sin livstid. Något som också stärks genom rörelse och lek är benstommen och muskelkraften, 

dessutom förbättras balansen och koordinationsförmågan samt att uthålligheten utvecklas 

(Ericsson, 2005). Dessutom belyser Wang (2004) att barn som får leka och som får uttryck för sina 

rörelsebehov blir mer motiverade och koncentrerade till inlärning.  
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Enligt Mellberg (1993) har barn ett behov av att röra på sig samt att de har en stark drift och finner 

glädje i det, vilket gör att barn ofta gör spontana rörelser. Holle (1987) menar att barnens intresse 

till rörelse ökar när de märker att de exempelvis kan hoppa, springa klättra och blir på så sätt ännu 

bättre. Däremot anser Mellberg (1993) att vi vuxna ibland är för snabba med att stoppa barns 

spontana rörelser, där uttryck som “spring inte”, “kom ner du kan slå dig”, “inte hoppa” och “sitt 

still” ofta används. Dessa uttryck kan hindra barnen från att uppleva omvärlden. Fråntar vi det från 

barnen så stannar inte bara den motoriska utvecklingen, utan även all annan utveckling som sker i 

samspel med rörelsen (a.a.). Rörelseleken bidrar bland annat till att barn utvecklar kroppslig 

medvetenhet, god fysik samt glädje över de egna motoriska färdigheterna och sociala samspelet 

med andra (Mellberg, 1993). Ellneby (2007) understryker att barn inte leker för att utvecklas men 

utvecklas genom att leka. 

3.8 Miljöns betydelse  

Det råder inga tvivel om att kroppens samspel med den fysiska miljön ligger till grund för all 

motorisk utveckling hos barn (Grahn et al., 1997; Nordlund, Rolander & Larsson, 1997; 

Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993). Faskunger (2008) lyfter betydelsen av motiverande och 

stimulerande rörelsemiljöer för barns utveckling och lärande. Osnes et al. (2012) förklarar det som 

att barn är sin kropp och att det är genom kroppen och rörelse de lär känna sig själva och sin 

omgivning. För att främja barns lek, kreativitet och rörelse måste miljöerna uppmuntra till 

utforskande av omvärlden. Det krävs att såväl inom- som utomhusmiljön inspirerar, utmanar och 

ger barnen möjligheter (Danielsson, Auoja, Sandberg & Jonsson, 2001; Skolverket, 2016) 

Utomhus finns ofta anordningar som inspirerar barnen till att hänga, klättra och balansera. Där har 

även barnen ofta möjlighet till att bland annat hoppa, springa, kasta och cykla. Av naturliga skäl 

handlar inomhusaktiviteter om att dansa, krypa under, gå över, slå kullerbyttor och andra 

grovmotoriska rörelser som kräver mindre utrymme (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000).  

3.8.1 Inomhusmiljö 

Under en dag på förskolan tillbringar barn upp till 80 procent med stillasittande aktiviteter vilket 

enligt De Decker et al., (2012) beror på inomhusmiljöns trånga utrymmen, brist på material samt 

pedagogernas kompetens och inställning. Även de regler som råder på förskolan, som ofta finns 

på grund av barns säkerhet, hindrar och begränsar rörelseaktiviteter inomhus (a.a.). Enligt Stokke 

(2011) är den fysiska aktivitetsnivån 88 procent lägre inomhus än utomhus, vilket författaren 

menar beror på just inomhusmiljöns begränsningar vad gäller aktiviteter i hög fart. Inomhus ägnar 

sig förskolan ofta åt aktiviteter som inte kräver lika mycket utrymme, exempelvis klättra i ribbstol, 

lek och dans (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Författarna belyser vikten av att pedagogerna 

tänker på att göra plats åt fysiska aktiviteter när de planerar miljön inomhus. Stora, tomma ytor, 

exempelvis kuddrum eller stora lekhallar ger utrymme för och främjar barns lust till spring, hopp 

och andra grovmotoriska aktiviteter (Mellberg, 1993; Mårtensson, 2004). Ericsson (2005) 

framhåller att barn behöver mycket tid och utrymme för sina fartfyllda lekar och nämner hur viktigt 
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det är att barnen tillåts rörelse. Hon nämner fortsättningsvis att barn i rörelse syns och hörs, vilket 

vuxna ofta uppfattar som kaos.  

 

Venetsanou och Kambas (2010) studie visar på att barn som vistas på förskolor som har tillgång 

till en lek- eller idrottshall och där pedagogerna planerar och genomför fysiska aktiviteter dagligen 

har en bättre grovmotorisk förmåga jämfört med barn som vistas på förskolor med begränsad yta 

för lek och idrott och utan några planerade fysiska aktiviteter. Enligt Danielsson et al. (2001) 

handlar det om att skapa en medvetenhet om hur man på bästa sätt kan nyttja förskolans ytor för 

att försöka väva in fler tillfällen till rörelse och på så sätt få fart på barns rörelseutveckling. Vidare 

framhåller författarna att en miljö som inspirerar och stimulerar till lek och rörelse leder till allt 

fler fantasifulla och aktiva lekar jämfört med en miljö där material, rutiner och regler hindrar 

barnens lek och rörelse. Att materialets placering påverkar barns lek är även något som Eriksson 

Bergström (2013) lyfter i sin studie. Hon framhåller att materialet bör placeras synligt för att locka 

till lust och nyfikenhet hos barnen. Eriksson Bergström (2013) förespråkar miljöer som inte är 

förutbestämda då hon menar att tillrättalagda miljöer hämmar barns kreativa lekar, vilket ofta leder 

till att barn satsar mer på aktiviteter som har en låg motorisk aktivitetsgrad.  

3.8.2 Utomhusmiljö 

Flertalet studier visar på att barn är mer fysiskt aktiva utomhus än inomhus (Engdahl, 2014; Grahn, 

2007; Reunamo et al., 2014). Utomhus finns de bästa möjligheterna till grovmotorisk aktivitet då 

det utomhus finns utrymme nog och en rad utmaningar som barnen utsätts för och måste på så sätt 

öva sin grovmotorik (Grahn et al., 1997; Sandborg Holmdahl & Stening, 1993).  

  

Enligt Grahn (2007) tillbringar många barn större delar av sin dag på förskolan vilket gör att 

förskolans gård blir den utomhusmiljö som barnen tillbringar mest tid. Han anser därför att 

förskolans utomhusmiljö borde ses som en arena av stor betydelse. Trots detta konstaterar 

Skolinspektionen i en rapport att: “många förskolegårdar är förvånansvärt tråkiga och 

oinspirerande ur en lärandesynpunkt” (Skolinspektionen, 2012, s.27). Många pedagoger ser 

utevistelsen som ett tillfälle för barnen att få frisk luft och träna sin motorik, vilket är en viktig del 

i förskolans uppdrag. Rapporten visar att den motoriska träningen sker utan större reflektion hos 

pedagogerna. Fortsättningsvis framhåller Skolinspektionen (2012) att det krävs mer medvetenhet 

i arbetet med att utveckla den fysiska miljön då forskning visar att barn bättre tränar sin motorik 

om förskolegården ger möjlighet till att skifta mellan aktiviteter i olika typer av terräng 

(Boldemann et al., 2006). Grahn et al., (1997) styrker detta genom att framhålla vikten av att barn 

får vistas i varierande miljöer där de stöter på nya saker att undersöka och testa. Författarna 

framhäver att en miljö som erbjuder stor variation är betydelsefull för barns utveckling och lärande 

då barn utforskar på olika sätt, bland annat med hjälp av kroppen (a.a.). 

 

Eriksson (2008) lyfter skillnader mellan arrangerade och naturliga miljöer och menar på att 

naturliga miljöer lockar barnen till mer fysiska och kreativa lekar vilket även Mårtenssons (2004) 
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undersökning visar. Naturliga miljöer med öppna ytor och ojämn terräng bidrar till mer fysiskt 

aktiva lekar, här ges barnen större möjlighet att utvecklas motoriskt än i arrangerade miljöer med 

färdiga lekredskap (Boldemann et al., 2006; Eriksson, 2008; Mårtensson, 2004; Wikland, 2013).  

3.9 MUGI och Bunkefloprojektet  

I början av 1980-talet startade Ericsson och Lindström (1987) ett lokalt utvecklingsarbete, även 

kallat för MUGI - Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning. Under ledning av idrotts- och 

förskollärare fick alla sexåringar från tre förskolor regelbunden motorisk träning i skolans 

gymnastiksal, 60 minuter per vecka. Med utgångspunkt från de barn som observerats vara i behov 

av extra motorisk stimulering, hade förskolans personal däremellan även så kallad rörelseträning 

med barnen. Information skickades även ut till intresserade föräldrar om lämpliga lekövningar och 

bidrog på så vis till stimulans för barnets motoriska utveckling även i hemmet någon stund varje 

dag (Ericsson & Lindström, 1987). Ett år senare, när barnen började skolan, erbjöds 

specialundervisning i motorik för de barn som var i behov av extra motorisk träning i mindre 

grupp, 60 minuter per vecka. Det visade sig i en utvärdering av MUGI-projektet att extra motorisk 

träning i förskolan gav positiva effekter för barns finmotorik, grovmotorik, perception och förmåga 

att minnas detaljer. De har även visat sig ha stor betydelse för prestationsförmågan senare i 

skolåren (a.a.).  

 

Hösten 1999 startade Ängslättskolan i Bunkeflostrand ett samarbete mellan skola, idrottsförening 

och forskning som kom att bli kallad för Bunkefloprojektet, med inriktning på hälsa och fysisk 

aktivitet där målet var att förbättra barns motorik och lägga en grund för goda vanor och hälsosam 

livsstil. Bunkefloprojektet ingår i flera forskningsprojekt däribland Ericssons (2003) 

interventionsstudie. Ericssons (2003) interventionsstudie bestod i att den ordinarie 

idrottsundervisningen i skolår ett och två utökades från två till tre idrottslektioner per vecka samt 

att fysiska aktiviteter leddes av olika idrottsföreningar två lektioner per vecka och klass. En 

obligatorisk rörelselektion schemalades för alla elever och även skoldagen förlängdes med 45 

minuter. Projektet startade i skolår ett och två och pågick i nio år, så att alla skolans elever så 

småningom skulle ha minst fem rörelselektioner i veckan under hela sin grundskoletid (Ericsson, 

2003). Studiens resultat visade på att: 

 

● Grovmotoriken hos barn förbättrades med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i 

skolan. 

● Ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning hade stor betydelse för elever med små 

och stora motoriska brister. 

● Ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan bidrog till att barns 

skolprestationer i svenska och matematik förbättrades. 

 

Det visade sig även att elever med små och stora motoriska brister, som endast haft skolans 

ordinarie idrottsundervisning, inte visade på mätbara skillnader. Detta anser Ericsson (2003) tyder 
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på att motoriska brister inte går över av sig själv samt att skolans två idrottslektioner inte räcker 

för att stimulera den motoriska utvecklingen. Författaren hänvisar till flera andra forskare som 

poängterar att “utan någon form av åtgärd kommer många barn med motoriska brister att ha kvar 

dessa långt upp i åldrarna” (Ericsson, 2003, s. 7). Därför bör man redan i förskolan ge barnet en 

god motorisk grund. Vidare lyfter författaren att man genom läs- och skrivträning lär sig att läsa 

och skriva, men för att lära sig nya saker har barn olika förutsättningar och det är dessa 

förutsättningar som kan påverkas med motorisk träning (Ericsson, 2003). 

Sammanfattning 

Barn har ett naturligt behov av att röra på sig vilket ofta kommer i uttryck i den fria leken. Leken 

har stor betydelse för att hjälpa barn att bevara rörelsevanor under hela sin livstid. I fysiskt aktiva 

lekar utforskar, prövar och utvecklar barnen sina fysiska färdigheter. Genom rörelselekar utvecklar 

de en god fysik, kroppslig medvetenhet, motoriska färdigheter och det sociala samspelet med 

andra. Dock är vuxna ibland för snabba med att stoppa barns aktiva lekar med uttryck såsom 

“spring inte”, “hoppa inte” eller “sitt still”, vilket bidrar till att den utveckling som sker i rörelserna 

hindras. Det finns forskning som visar på att barn idag är allt mer stillasittande. Därför bör 

förskolan ses som ett komplement där både miljön och pedagogerna uppmuntrar, inspirerar, 

främjar och möjliggör barns grovmotoriska rörelse. Pedagogerna har alltså ett ansvar i att forma 

miljön så att barnen kan nyttja den på bästa sätt. Det har visat sig att extra motorisk träning i 

förskolan ger positiva effekter på barns grovmotorik samt att de barn som inte får medveten träning 

riskerar att hamna efter i den totala utvecklingen. Därför krävs en medveten planering från 

pedagogens sida för att utveckla barns grovmotorik och därmed lyfta barnen i den proximala 

utvecklingszonen (se 4.). 
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4. Teoretisk referensram 

Under detta kapitel kommer vi lyfta fram den teoretiska referensram som studien vilar på. Studien 

utgår från Vygotskys (1978) sociokulturella perspektiv, vilket även är en av de rådande teorierna 

i dagens förskola. Vi anser att teorins olika delar hjälpt oss att synliggöra och skapa en djupare 

förståelse kring pedagogernas och miljöns samspel och interaktion med barnen samt de fysiska 

möjligheter barn ges för att lära och utvecklas motoriskt. 

 

Det sociokulturella perspektivet har sin grund i föreställningen om att barns kunskaps- och 

åsiktsbildande hänger ihop med en social kontext som påverkas av samhälle och kultur (Hundeide, 

2006). Den sociokulturella teori som Vygotsky (1978) grundar sina studier på handlar om att 

lärande är något som sker hela tiden, i alla situationer. Enligt det sociokulturella perspektivet är 

kommunikation en viktig del i barns lärande och utveckling vid interaktionen och samspelet med 

omgivningen. Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering, vilket 

handlar om samspelet mellan människor och kulturella redskap som vi använder för att agera och 

förstå vår omvärld (Säljö, 2014). Ett annat centralt begrepp är scaffolding, som är ett viktigt 

verktyg i synen på samspel och lärande. Scaffolding innebär att pedagogen till en början ger barnet 

mycket stöd för att så småningom minska stödet. När barnet senare behärskar lärandeobjektet kan 

pedagogen ta ett steg tillbaka och ge barnet mer handlingsfrihet (Säljö, 2014). Enligt teorin är inte 

frågan om barnet lär det viktiga, då lärandet är något som sker hela tiden i olika sociala 

sammanhang, utan vad barnet lär med hjälp av olika redskap. Teorin hävdar att barn inspireras och 

lär sig av och i samspel med andra barn och vuxna. Barn iakttar andra barn för att på så sätt lära 

sig att exempelvis hoppa, klättra och göra kullerbyttor. Även vuxna, både i förskolan och i hemmet, 

har en betydande roll genom att uppmuntra och inspirera barns lärande (Sheridan, Pramling, 

Samuelsson & Johansson, 2010). Detta är vad Vygotsky (1978) kom att kalla den proximala 

utvecklingszonen, skillnaden på vad barnet kan lära sig på egen hand och vad barnet kan lära sig 

tillsammans med en mer kompetent person, exempelvis en pedagog. Barnet som inhämtar kunskap 

är därför beroende av den mer kompetenta personen och det som barnet så småningom lär sig göra 

med lite assistans kommer den senare att på egen hand klara av (Riesbeck, 2003; Säljö, 2014). 

Vygotsky (1978) ansåg även att pedagogerna bör presentera material, planera aktiviteter och 

lärandesituationer för barnen som ligger inom deras räckvidd för utveckling, det får alltså inte vara 

för svårt eller för lätt, då sker ingen utveckling. Vilket går ihop med Holles (1987) beskrivning om 

att “barn älskar att lära sig om de kan ana att uppgifterna ligger inom möjligheternas gränser” (s. 

14). Uppgifterna och utmaningarna måste alltså vara lagom krävande så barnet upplever 

bemästrande utan att tappa modet. Den största utmaningen för pedagogerna är att planera så att 

varje enskilt barn får exakt lagom utmaningar anpassat utifrån vad de behöver just nu då barnets 

utvecklingszon utvidgas allt eftersom barnet lär sig mer (Fredriksen, 2015).  

  

Den sociokulturella teorin ser inte i första hand till barnens biologiska mognad utan snarare till 

deras sociala mognad, upplevelser och erfarenheter tillsammans med andra (Eidevald, 2017). Det 

innebär att det inte går att få en generell bild av en hel grupps motoriska färdigheter, istället bör 
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man se till varje enskilt barn och dess förmågor för att lärandet ska ligga inom möjligheternas 

gränser. Med tanke på det krävs en god förståelse kring miljöns påverkan i olika sammanhang 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Det krävs alltså en medveten planering över strävansmål, 

en självinsikt samt fördjupad kunskap om barnet och vilken roll miljön har för lärandet. 

Pedagogerna har ett ansvar att strukturera miljön så att barnen på bästa sätt kan nyttja den 

(Danielsson et al., 2001; Nordlund et. al., 1997; Sandborgh-Holmdahl & Stening, 1993; 

Skolverket, 2016).  

  



 

  

    

 

18 

5. Metod  

Studien syftar till att undersöka och analysera i vilken utsträckning barn ges möjlighet till 

rörelseaktivitet i form av grovmotoriska aktiviteter i en förskoleverksamhet samt i vilken 

omfattning pedagogerna uppmuntrar barnen till rörelse. Med hjälp av intervju och observation har 

vi sökt svar på våra forskningsfrågor.  

5.1 Urval 

Vi hade kunnat göra vår studie på flera förskolor för att på så sätt kunna göra en jämförelse, men 

på det sättet hade vi inte sett hela bilden utan bara delar av den. Därför valde vi att göra en 

fördjupad studie i en förskola. Verksamheten har 34 inskrivna barn i åldrarna 3–5 år samt 6 

pedagoger, varav 2 är förskollärare. I och med att vi valt att studera en förskola har vi fått en 

bredare och djupare bild av barns möjligheter till grovmotorisk rörelse. Vi valde att studera en 

förskoleverksamhet som på något sätt inriktar sig på rörelse och hälsa, och det är utifrån det 

kriteriet som vi valt förskola. Samtidigt visste vi sedan tidigare att denna förskola tillhör en av de 

förskolor som prioriterat bort rörelserummet, vilket gjorde det än mer intressant att studera hur 

detta påverkat barns möjligheter till rörelse. De grovmotoriska grundrörelserna vi haft för avsikt 

att studera är kasta-fånga, klättra, hoppa och balans. 

5.2 Datainsamling 

5.2.1 Intervju  

För att bättre kunna förstå förskolans verksamhet har vi intervjuat verksamhetens pedagoger (se 

bilaga 1). Det gav oss även en möjlighet att jämföra verksamhetens intentioner med fysisk aktivitet 

med vad som faktiskt genomförs och synliggöra bakomliggande faktorer som inte kunde 

synliggöras enbart med observation. En intervju kan enligt Björndal (2013) vara det bästa sättet 

att förstå en annan persons perspektiv, genom intervjun kom pedagogernas perspektiv i uttryck. 

Vilket hjälpte oss att skapa en djupare förståelse för det som studerats. För att underlätta 

bearbetningen av det insamlade materialet valde vi att spela in intervjuerna med hjälp av 

bandspelare. Som intervjuare strävar vi mot att vara flexibla och utveckla öppna intervjufrågor för 

att få fram relevant information. För oss var det viktigt att de intervjuade personerna kände respekt, 

öppenhet och ett genuint intresse av vad de hade att förmedla. Intervjupersonen ska inte uppleva 

situationen som ett slags förhör därför valde vi att en av oss, Susanna, intervjuade och den andra, 

Julia, transkriberade materialet (Ahrne & Svensson, 2015; Björndal, 2013).  

5.2.2 Observation 

För att skapa oss djupare förståelse av det som studerats valde vi att använda oss av en kvalitativ 

observation som vår primära datainsamlingsmetod (Björndal, 2013). Observationerna har skett 

både inom- och utomhus för att få en helhetsbild av verksamheten. Vi har inte observerat samma 
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situationer vilket gjort att vi täckt av fler situationer än om vi observerat samma. Vi valde även att 

inte vara deltagande observatörer, då deltagande observation kräver samtidig handling och 

observation, vilket gör det svårt att hålla fokus (Ahrne & Svensson, 2015; Björndal, 2013). En 

annan fördel med att som observatör inte vara deltagande är att man inte påverkar situationen på 

samma sätt som vid en deltagande observation och kan på så sätt få fram mer användbar 

information. Med tanke på att vi i förväg valt att studera vissa bestämda grundrörelser var 

strukturerade observationer bäst lämpad. Strukturerad observation innebär att forskarna i förväg 

har avgränsat fokus för observationerna (Björndal, 2013). Som stöd att hålla fokus på de förvalda 

grundrörelserna utformade vi i förväg ett observationsschema, där vi noterat våra iakttagelser (se 

bilaga 2).  

5.3 Genomförande  

Vår studie har genomförts under fyra dagar i en förskola vi känner till genom tidigare genomförd 

verksamhetsförlagd utbildning. Vi började med att ta kontakt med förskolechefen och förskolans 

pedagoger för att få godkännande om att genomföra vår studie i deras verksamhet. Vi förklarade 

vårt syfte och var tydliga med att det insamlade materialet enbart kommer användas i 

utbildningssyfte. Efter godkännandet startade vi vår studie med att intervjua fyra av de sex 

verksamma pedagogerna, då de övriga två av olika anledningar var ersatta av vikarier. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades sedan på datorn samma dag för att tillsammans kunna analysera 

och skapa oss en förförståelse av pedagogernas förhållningssätt gentemot grovmotorisk rörelse 

samt verksamheten i sin helhet. Dag två, tre och fyra observerade vi barnen under den pedagogiska 

verksamheten, det vill säga mellan klockan 8 och 13, bortsett från matsituationen. Observationerna 

genomfördes både inom- och utomhus, med hjälp av det tidigare nämnda observationsschemat (se 

bilaga 2), vid de tillfällen rörelseaktiviteter påträffades. Detta kunde vara allt ifrån en till tio gånger 

per timme beroende på hur länge aktiviteterna pågick. Aktiviteterna kunde pågå allt mellan två till 

femton minuter. Barnen vistades utomhus ca 1,5 timme om dagen vilket medförde att de flesta 

observationerna registrerades inomhus. Det som observerades var barnens grovmotoriska rörelse, 

de möjligheter och hinder som fanns samt om och på vilket sätt pedagogerna uppmuntrar barnen 

till grovmotorisk rörelse. I slutet av varje observationsdag gick vi tillsammans igenom, 

reflekterade och diskuterade våra observationer. 

5.4 Etiska överväganden 

Vi har tillämpat Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi började med att kontakta 

förskolechefen på den avsedda förskolan för att få ett godkännande om att få genomföra vår 

studie. Även föräldrar har fått information om studiens syfte och att vi inte kommer observera 

det enskilda barnet utan verksamheten i sin helobjehet. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) 

framhåller att den viktigaste grundregeln inom forskningsetik handlar om att informera om syftet 

med undersökningen och att de berörda även ger samtycke till att delta samt att de ges 
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information om att de kan avbryta när de vill. Då vi valde att börja vår studie med intervju av 

pedagogerna följt av observationer av grovmotoriska rörelsemöjligheter samt hur pedagogerna 

uppmuntrar barnen till rörelse, kom även pedagogerna att bli föremål för våra observationer. 

Därför behövde vi ett informerat samtycke från pedagogerna. Informerat samtycke innebär att de 

berörda har fått information om och gett sitt samtycke till att delta i studien (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén, 2014). På grund av konfidentialitetskravet kommer förskolan och dess 

pedagoger vara anonyma. 

5.5 Bearbetning, tolkning och analys  

Studien är av kvalitativ metod i det avseendet att studiens data som bygger på observationer och 

intervjuer, utgör det empiriska materialet. Efter att vi genomfört våra fältstudier och transkriberat 

vårt material, bearbetades, tolkades och analyserades det insamlade materialet. Detta för att senare 

kunna reducera, sortera, urskilja och kategorisera mönster i relation till bearbetad litteratur, tidigare 

forskning och den sociokulturella teorin (Ahrne & Svensson, 2015). Med våra forskningsfrågor 

som grund sorterade och kategoriserade vi insamlad data. Varje kategori markerades med en färg 

för att på så sätt lättare kunna sortera den insamlade datan under passande forskningsfråga 

(Håkansson, 2017). Genom sortering skapas en ordning, vilket underlättar fortsatt arbete. Då det 

är omöjligt att presentera allt som framkommit i studien är det även nödvändigt att reducera datan, 

då reducering skapar koncentration och skärpa i arbetet (Ahrne & Svensson, 2015).   

 

Vid analysen och under hela arbetets gång har vi haft på oss våra “sociokulturella glasögon”, vilket 

hjälpt oss att på ett analytiskt och konsekvent sätt begripliggöra det vi studerat samt se saker ur 

rätt perspektiv. Teorin är nödvändig i analysarbetet för att över huvud taget kunna se det insamlade 

materialet som någonting, det vill säga att med nya ögon kunna se och begripliggöra de teman som 

framträder (Ahrne & Svensson, 2015).  

5.5.1 Studiens trovärdighet och generaliserbarhet 

Det som stärker reliabiliteten, alltså trovärdigheten, i vår studie är att vi är två som gör samma 

undersökning. Vi har med hjälp av fyra ögon istället för två täckt av ett större område och sett på 

situationer ur olika synvinklar. Innan slutsatser dragits har vi tillsammans reflekterat och diskuterat 

för att på så sätt kunna synliggöra bådas perspektiv och få en mer komplex bild av det som studerats 

(Ahrne & Svensson, 2015; Björndal, 2013).  En ytterligare aspekt som gör vår studie trovärdig är 

att vi kombinerar flera olika metoder, även så kallad triangulering, samt att studien är empirisk då 

den grundar sig på vetenskaplig forskning (Ahrne & Svensson, 2015). Triangulering är enligt 

författarna när man använder sig av olika metoder, teoretiska perspektiv, data eller forskare för att 

studera något. Detta bidrar till en mer rättvis eller sann beskrivning av det som studeras, till skillnad 

från om endast en metod används (Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Vi är väl medvetna om att vår undersökning inte är generaliserbar eftersom studien endast baseras 

på en förskola (Ahrne & Svensson, 2015). Vi kan därför inte dra några allmängiltiga slutsatser. 
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Resultatet bör ändå ge en inblick i hur pedagogerna på förskolan arbetar och tänker kring barns 

rörelse- och fysiska aktivitet. Vi är även medvetna om att man bör ha ett kritiskt förhållningssätt 

till sina egna observationer då det kan finnas en risk att man generaliserar observationer som gjorts 

till andra situationer och kontexter (Björndal, 2013). 
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer vi kort beskriva den verksamhet vi valt att studera samt redovisa de resultat 

vi fått fram genom intervjuer och observationer i relation till våra forskningsfrågor. 

6.1 Vad finns det för möjligheter kontra hinder i arbetet med barns grovmotoriska 

utveckling? 

Förskolan har ett temainriktat arbetssätt vilket enligt dem innebär att barnens lärande blir 

mångsidig och sammanhängande. De tror på att barnen söker och erövrar kunskap genom socialt 

samspel, lek, utforskande och skapande, samt genom att iaktta, samtala och reflektera. Deras miljö 

är föränderlig då de i verksamheten utgår från barnens nyfikenhet, intresse och förutsättningar för 

att lärandet ska bli så lust- och meningsfullt som möjligt. Om pedagogerna märker att miljön eller 

materialet blir ett hinder i barns utveckling eller att barnen helt enkelt tröttnat så försöker de alltid 

ligga steget före och ha ett ess i rocken och ta fram någonting nytt och någonting spännande för 

barnen och samtidigt försöka utmana barnen vidare. De arbetar aktivt med hållbar utveckling där 

ett av målen just nu är rörelseglädje, där deras vision är att erbjuda en mångfald av 

rörelseaktiviteter för att varje barn ska hitta något som lockar dem till rörelse. 

6.1.1 Inomhusmiljön 

Inomhusmiljön har tre rum som erbjuder möjligheter och lockar till rörelse med sina öppna ytor 

och tillåtande redskap som stimulerar de grovmotoriska grundrörelserna. I anslutning till entrén 

har de en hopphage med syftet att barnen får börja dagen med ett hopp. I ett av rummen i 

verksamheten, även kallat för rörelserum, har barnen möjlighet att klättra i ribbstol, balansera på 

gymnastikbänk och hoppa på nedslagsmatta. I det andra rummet uppe på loftet finns mjuka klossar 

och madrasser som både kan fungera som ett rum att bygga eller hoppa och studsa i, allt efter 

barnens egen fantasi. I det tredje rummet har barnen goda möjligheter att utöva dans och rörelse 

med hjälp av mediateknik i form av CD-spelare, dokumentkamera, Ipads och projektor samt 

mindre och lättare gymnastikmadrasser som barnen enkelt kan flytta runt. Pedagogerna hade även 

planerat att anlägga en klättervägg i rummet uppe på loftet, byggnationen pågick under våra 

fältstudier men vi hann tyvärr inte ta del av resultatet.   

6.1.2 Utomhusmiljön 

Förskolegården erbjuder stora lekytor i både arrangerad- och naturlig miljö. Där finns bland annat 

en stor sandlåda, backe av snö, klätterställningar, gungbräda, gungor och cyklar. Det finns även 

mindre lastpallar, olika brädor, stubbar och träplattor som är tänkt att bland annat bygga 

hinderbana med. På baksidan av gården finns en liten skog där barnen får vistas i en naturlig miljö 

med ojämn terräng. I anslutning till skogen finns en redskapsbana av bland annat stockar, stubbar 
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och bildäck. Dock kunde vi inte ta del av alla möjligheter gården erbjuder under sommarhalvåret 

då det mesta för tillfället var täckt av snö. 

 

Sammantaget har barnen väldigt goda rörelsemöjligheter att träna sina grovmotoriska 

grundrörelser såväl inom- som utomhus. 

6.1.3 Intervjuer 

Under intervjun framkom det att de prioriterat bort det stora rörelserummet för att göra plats för 

en matsal. Tidigare var ytorna inne på avdelningen trånga på grund av alla bord.  

 

Tidigare hade vi tre matbord som skulle slåss om barnens lekyta, så när man kom in så såg man typ 

bara bordsben. Så de är guldvärt att vi har en matsal, man behöver inte plocka undan så mycket på 

avdelningen för att gå och äta, utan man kan lämna, gå och äta och sedan fortsätta med det man höll 

på med (pedagog 3).  

 

Att det stora rörelserummet tagits bort har påverkat verksamheten på så sätt att barnen inte har lika 

stora ytor att röra sig på inomhus.  

 

Det är ju lite begränsat, de är de ju, för de är ju ändå de största rummet där man verkligen kan få 

utlopp för sin energi, så lite begränsat är det, då de rummen som vi använder nu är ganska små så 

de blir som inte riktigt att springa, men samtidigt skulle jag aldrig ta bort matsalen (pedagog 3). 

 

Förutom detta ser pedagogerna inte borttaget som något negativt då det kompenserat med flera 

mindre miljöer som tillåter och lockar till spontan rörelse. Pedagogerna kan även se att de 

planerade rörelseaktiviteterna minskat i samband med borttaget.  

 

Där vi tidigare hade rörelserummet var ju en större yta och det kan ju på det viset vara positivt men 

sen kan jag även tänka att det kan vara negativt om det blir för många barn, att det kanske blir för 

stort och alla får inte kanske uttrycka sig på samma sätt eller stå och vänta för länge och såna grejer 

som kanske kan göra att de blir uttråkade. Så att på ett sätt är det nästan bättre med lite mindre miljö 

och kanske inte så många barn åt gången (pedagog 4). 

 

En möjlighet som pedagogerna lyfter är att de har nära till skogen som erbjuder ojämn terräng, 

vilken de ofta och kontinuerligt besöker. Under vinterhalvåret sker skogsbesöken dock inte lika 

ofta då de ser snön som ett hinder. De ser även att snömassorna på förskolegården begränsar 

barnens möjligheter till grovmotoriska lek och rörelse. Verksamheten har möjlighet att erbjuda 

barnen bad samt skid- och skridskoåkning. Däremot kan de även stöta på hinder då det ibland finns 

ont om lediga och passande tider på badhuset och i ishallen. Skidåkning erbjuder de däremot varje 

dag då de har tillgång till ett skidspår alldeles intill förskolan. En annan möjlighet som lyfts fram 

är tillgång till gymnastiksal på promenadavstånd, däremot handlar det även här om passande och 

lediga tider vilket de inte lyckats få. 
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Vi har även önskat att fara till en gymnastiksal men det finns kanske inte alltid tid för oss, för skolan 

har sina tider, så vi ryms inte i tidsplanen. Sedan är det en lång bit att gå för vissa barn, innan vi är 

där är det dags att gå tillbaka på grund av lunch eller liknande (pedagog 2). 

 

Men sen har vi ju pratat mycket om att få tid till skolan då de har en stor idrottshall där, men denna 

termin fanns de inte några tider. Men nu ska vi vara på alerten och boka in oss en tid och då gå dit 

en gång i veckan kanske (pedagog 3). 

 

Tids- och platsbrist ses som det största hindret i arbetet med grovmotorik vad gäller den planerade 

aktiviteten. Att allt är tillåtet och tillgängligt utifrån barnens nyfikenhet och intressen ser 

pedagogerna som den största möjligheten till spontan grovmotorisk rörelse i den dagliga 

verksamheten. 

6.1.4 Observationer 

En stor möjlighet i arbetet med barns grovmotoriska utveckling är att verksamheten erbjuder 

barnen många miljöer som tillåter grovmotorisk rörelse, såväl inom- som utomhus. En annan 

möjlighet vi uppmärksammat är att förskolan är belägen precis vid skogen, vilket utmanar barnens 

grovmotorik. Att även förskolegården har såväl planerad som naturlig miljö ser vi som en 

ytterligare möjlighet. Det som däremot kan ses som hinder i arbetet med grovmotorik är att 

rummen inomhus är något små, vilket begränsar barnens möjligheter till att springa inomhus. Vi 

har vid ett par tillfällen hört pedagogerna uttrycka sig med ord som “vi springer inte inomhus” när 

barnen sprungit mellan rummen. Vi har även observerat att dessa rum inte alltid är tillgängliga för 

barnen. Detta gäller främst då de yngsta barnen sov i anslutning till rörelserummen och 

verksamheten upplevs som lyhörd samt vi de tillfällen personalen ansåg sig vara underbemannade. 

Ett exempel på detta är då tre barn befinner sig på loftet, de hoppar på och bland de mjuka 

klossarna. Deras lek blir allt mer högljudd varpå en pedagog påminner dem om att det finns barn 

som sover och att de därför måste vara tysta, annars får de komma ner. Barnen lyssnar men 

glömmer snart bort vad pedagogen sagt och det höga ljudet fortsätter. Då väljer pedagogen att gå 

upp och sätta sig med barnen för att på så sätt kunna få ner ljudvolymen. 

 

I övrigt har vi sett att samtliga miljöer och material är tillåtna och tillgängliga. Däremot var 

pedagogerna sällan aktiva i barnens aktiviteter, vilket kan försvåra arbetet med att utveckla barns 

grovmotoriska utveckling. Förutom den sångstund som nämns under 6.2.2, har vi inte kunnat 

observera att det skett ett medvetet arbete kring grovmotorisk träning.  

6.2 På vilket sätt genomförs grovmotoriska rörelseaktiviteter i förskolan? 

6.2.1 Intervjuer 

Under intervjun med pedagogerna framkom det att grovmotoriska rörelseaktiviteter mestadels sker 

spontant. Samtliga pedagoger framhåller att deras arbetssätt är att utgå från barnen och det dem 
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visar intresse och nyfikenhet för här och nu. Detta eftersom det är då det blir lust- och meningsfullt, 

vilket också kan kopplas till deras arbete med rörelseglädje.  

 

“Spontana rörelseaktiviteter sker flera gånger per dag, det är då man ser barnens glädje i det. Det är 

det som är så härligt, att de får ut någonting av det inte att vi tvingar dem till att göra det, utifrån 

deras eget initiativ... Det ska kännas lustfyllt för barnen, de ska kännas att wow vad roligt och det 

känner jag när barnen själva kommer och frågar att kan vi sätta igång bamsegympan eller miniröris 

då är det ju utifrån barnet, de tar initiativet och då känner man ju att då har man lyckats med det” 

(pedagog 4). 

 

Det framkom att verksamheten erbjuder de barn som ska eller har fyllt fem år bad och 

skridskoåkning beroende på säsong och tillgänglighet, då varje barn ges möjlighet att besöka 

badhuset minst två gånger per termin och ishallen minst fyra gånger. Under vintertid finns det även 

möjlighet för alla barn att om och när de vill, åka skidor runt förskolans egna skidspår. I övrigt är 

inte planerade rörelseaktiviteter något som är återkommande eller sker kontinuerligt, vilket beror 

just på det faktum att de hela tiden jobbar utifrån barnen. De lyfter även tid-, plats- och 

planeringsbrist som en ytterligare faktor till detta.  

 

Bland de spontana rörelseaktiviteterna som sker under den dagliga verksamheten lyfter 

pedagogerna det lilla rörelserummet som en väldigt attraktiv plats där barnen ges möjlighet till 

grovmotorisk träning genom att hoppa, klättra, balansera och springa. Loftet med kuddar ser 

pedagogerna som ytterligare en plats för grovmotorisk träning. Pedagogerna poängterar att de som 

komplettering till detta rum, även är på gång en klättervägg för ytterligare grovmotoriska övningar. 

Det förekommer även rörelseaktiviteter med hjälp av mediateknik som till exempel, friskis och 

svettis “miniröris”, bamsegympa som de projekterar på väggen och liknande aktiviteter i form av 

rörelse till musik och medieteknik. Dessa aktiviteter är något som pedagogerna ser lockar många 

barn att röra på sig. De har även nyligen tillfört en hopphage i anslutning till entrén med tanken att 

barnen får startar dagen med att hoppa in i verksamheten. 

 

Förskolan ligger nära skogen, vilket de flitigt besöker då det är barmark. Pedagogerna lyfter de 

stora ytorna och den ojämna terrängen som ett ypperligt tillfälle för barnen att öva på sin 

grovmotorik. De nämner även den redskapsbana som tagits fram med hjälp av stockar, stubbar och 

bildäck som en plats för grovmotorisk träning där barnen får klättra, kliva och balansera. I övrigt 

nämner de klätterställning, sandlådekant och cyklar som populära mötesplatser under utevistelsen.  

6.2.2 Observationer   

Under våra observationer kunde vi se att barns grovmotoriska rörelse mestadels sker spontant. Den 

planerade rörelseaktivitet vi kunnat se var i slutet av den sångstund de en gång i veckan har 

tillsammans med en musiklärare, där barnen dansade, hoppade och rörde sig till musik.  
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Inomhus uppmärksammade vi några få barn som startade dagen med att hoppa hage in i 

verksamheten, i övrigt såg vi inte att hopphagen lockade barnen dess mer. Kudd- och 

rörelserummet däremot, var väldigt populära mötesplatser som flitigt användes varje dag till att 

mestadels klättra och hoppa.  Vi har under våra tre dagar observerat att samtliga barn någon gång 

befunnit sig i dessa rum. Besöken i dessa rum var för det mesta kortvariga, uppskattningsvis ca 10 

minuter åt gången. Vi upplevde att barnen var mycket för att byta miljö och aktivitet. 

 

Situation 1: Tre barn går in i det så kallade “rörelserummet”, när en pedagog ser detta går denne 

och sätter sig på en stol för att iaktta barnens lek. Aktiviteten börjar genom att barnen turas om att 

klättra i ribbstolen för att komma upp på en gymnastikbänk, som är fasthakad i ribbstolen i en 

lagom höjd, för att sedan glida nedför gymnastikbänken och slutligen hoppa på madrassen 2-3 

gånger. Denna aktivitet fortsätter i ca 10 minuter framtill aktiviteten förvandlas till en mamma-

pappa-barn-lek. Under det andra varvet uppmärksammades att ett utav barnen började utmana sig 

själv genom att stanna till längre ner i ribbstolen så att barnet fick dra upp sig själv med hjälp av 

armarna och sedan försöka nå bänken med fötterna för att slutligen kunna klättra och lägga sig på 

mage och åka ner. Under det tredje varvet la sig samma barn ner på bänken (på mage) och drog 

sig fram mot ribbstolen och sedan knuffade sig tillbaka. Detta upprepas ca 8-10 gånger tills 

armarna tröttnade. 

 

Situation 2: Ett barn kommer in i det lilla rörelserummet och ser att gymnastikbänken är fasthakad 

i ribbstolen. Barnet ber en pedagog lyfta ner bänken varpå barnet börjar balansera på bänken. 

Barnet bjuder in två andra barn till aktiviteten. De går turvis balansgång under ca 10 minuter. 

 

Situation 3: Två barn startar dagen på loftet. De hoppar och studsar bland kuddarna. Vi ser även 

att barnen använder sin balans för att hålla sig kvar på de mjuka kuddarna. Efter 5 minuter kommer 

två andra barn och deltar i leken. Snart kommer ytterligare tre barn upp för trappan, springer ett 

varv bland kuddarna och går ner igen. Samtidigt som dessa tre barn kommer springandes avviker 

även de två första barnen från rummet. Nu är det två barn kvar, de leker bland kuddarna. Efter 15 

minuter avviker även dem från rummet. Ett av barnen bestämmer sig för att gå baklänges ner för 

trapporna. 

 

I och med detta kan vi se att även trappan upp till loftet utmanar barnen grovmotoriskt, bland annat 

genom gång, klättring och balans. Andra aktiviteter vi kunnat observera inomhus har skett i 

rummet med mediateknik. Däribland en situation där ett barn ber om att få sätta igång bamsegympa 

och pedagogen hjälper barnet. Direkt ljudet kommer igång och bilden projiceras på väggen 

kommer ett annat barn springandes in i rummet. Fler och fler barn ansluter sig till att följa bamses 

rörelser. Pedagogen är aktiv och gör rörelserna tillsammans med barnen. 

 

Under våra tre dagar har vi två gånger observerat att barnen tränat på att kasta och fånga. Ena 

gången sker detta genom att tre barn sätter sig tillsammans i en ring på golvet och kastar och fångar 
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en boll. Aktiviteten pågår under 10 minuter till aktiviteten övergår till en annan lek. Pedagogerna 

ser leken men uppmuntrar inte dess mer. En annan situation är när ett barn spontant kastar en boll 

till en pedagog, varpå pedagogen fångar bollen och kastar tillbaka den, detta pågår under 3 minuter. 

 

Den grovmotoriska rörelse som vi observerat utomhus är bland annat balansgång där ett barn 

balanserar på sandlådekanten. Barnet testar gå rakt, sidledes och hoppa ner. Två andra barn ser 

detta och ansluter sig. Det slutar med att barnen under 10 minuter leker “följa-John” runt 

sandlådan. Att barnen hoppar, klättrar och balanserar i klätterställningarna, springer och hoppar i 

vattenpölar, går och klättrar i snön är andra aktiviteter vi observerat utomhus. Däremot har vi 

uppmärksammat att många av barnen ägnar sig åt mer stillasittande aktiviteter då sand, vatten och 

geggamoja är något som lockar barnen under vårvintern. 

 

Under våra observationer har vi inte kunnat urskilja att något barn skulle vara anmärkningsvärt 

mindre aktivt än något annat. Det vi däremot uppmärksammat är att flertalet barn blir burna till 

och från förskolan.  

6.3 På vilket sätt uppmuntrar pedagogerna till rörelseaktiviteter? 

6.3.1. Intervjuer 

Pedagogernas sätt att uppmuntra barnen till rörelse är att utgå från barnen och det de är intresserade 

av här och nu. Det ska inte finnas några nej utan allt ska vara tillåtet och tillgängligt. Under 

intervjun framkom det att samtliga pedagoger anser att det är viktigt att barnen får grovmotorisk 

träning. En pedagog framhåller att den grovmotoriska träningen är väldigt viktig då vissa barn ofta 

blir burna eller åker vagn, vilket resulterar i att barnen inte går längre sträckor, eller inte alls. Att 

grovmotorisk träning är viktig då många barn blir burna är även något en annan pedagog lyfter: 

 

Jag tycker det är jätteviktigt att dom får röra sig, att dom just får träna sig att alltså promenera, gå, 

både för inlärningen och alltså… jag tycker det är jätteviktigt. För man ser dom här barnen som blir 

buren från bilen in till förskolan, alltså dom behöver aldrig gå och man ser att dom är väldigt 

klumpiga också än dom här som brukar springa och röra på sig och hoppa, som är aktiva, man ser 

en skillnad på dom barnen som får ta för sig och klättra, springa och så vidare. Jag tycker det är 

jätteviktigt just för inlärningen också, att man får utlopp av sin energi och sen kan man få dom där 

lugna stunderna sen (Pedagog 3). 

 

På frågan om hur de uppmuntrar och jobbar med de barn som inte är så aktiva eller har sämre 

utvecklad grovmotorik får vi till svar att de vid sådana tillfällen jobbar mer regelbundet, medvetet 

och uppstyrt, men pedagogerna är eniga med att det i denna barngrupp inte finns något barn som 

är i behov av extra stöd i sin grovmotoriska utveckling. 

 

Inte med den här gruppen för vi har ingen som är sådär så att man ser att man skulle behöva jobba 

lite extra med. Men om vi skulle haft så då skulle vi säkert se till att det barnet får mer medveten 

träning. Men i den här gruppen så finns det ju som inte nån som riktigt behöver det (pedagog 3). 
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Enligt pedagogerna får ingenting vara framtvingat. De strävar mot att lärandet ska vara lust- och 

meningsfullt och att barnen ska känna glädje i det de gör.  

 

Det gäller att man försöker på ett lustfyllt sätt, och inte tvingar barnen på så sätt att det här barnet 

har dålig grovmotorik nu ska du göra si eller så, utan att man försöker få det efter barnet och var de 

är just nu, och att man uppmuntrar dem (Pedagog 4). 

 

Har ett barn sämre utvecklad motorik utgår pedagogerna från var barnet befinner sig just där och 

då och försöker på så sätt uppmuntra barnet till grovmotorisk träning. 

6.3.2 Observationer 

Då verksamhetens utgångspunkt är barnens egna tankar, idéer och intressen bidrar det till att 

rörelseaktiviteterna mestadels sker spontant, på barnens begäran. Vi har vid ett fåtal tillfällen 

observerat att pedagogerna, på barnens begäran, deltar i aktiviteterna. I övrigt iakttar de barnen 

från håll.  

 

Vi har inte kunnat se att pedagogerna tar egna initiativ eller bjuder in barnen till rörelseaktiviteter. 

Vi har däremot vid ett par tillfällen observerat att pedagogerna uppmuntrat barnen i redan pågående 

aktiviteter. Vilket synliggörs i utdragen nedan: 

 

Situation 1: Fyra barn har lagt ut gymnastikmadrasser längst efter golvet. De springer runt och 

hoppar från en madrass till en annan. En pedagog ser detta och uppmuntrar barnen till att göra 

kullerbyttor på en av madrasserna. Barnen hakar på förslaget och varje gång de kommer fram till 

den madrassen gör de varsin kullerbytta. Aktiviteten pågår i 10 minuter. 

 

Situation 2: Två barn går förbi hopphagen och börjar spontant att hoppa varpå en pedagog 

uppmärksammar detta och uppmuntrar dem genom att visa olika sätt att hoppa. Pedagogen hoppar 

både jämfota hopp och hopp med ett ben fram och tillbaka en gång. De två barnen provar sedan 

att hoppa jämfota och med ett ben 3–4 gånger var fram och tillbaka ända tills pedagogen slår på 

gonggongen för att signalera att det är dags för fruktstund. 

 

Situation 3: Vid slutet av utevistelsen klagar fyra barn på att de fryser varpå en utav pedagogerna 

uppmanar dem att springa. Pedagogen räknar till tre och barnen börjar sedan springa. Barnen 

stannar till när de sprungit ett varv varpå pedagogen uppmanar dem att fortsätta ända fram till 

grinden och uppmuntrar dem samtidigt genom att ropa “heja” ett par gånger. Barnen springer då 

fram och tillbaka två gånger. När barnen börjar bli trötta ansluter sig pedagogen själv i aktiviteten 

och de springer ytterligare en gång till. 

 

Att barnen, såväl med som utan en pedagogs närvaro, ständigt lär och inspireras av varandra är 

något vi uppmärksammat vid flera observationer. Bland annat då ett barn befinner sig i 
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“rörelserummet” och ser gymnastikbänken som är fasthakad i ribbstolen. Barnet frågar pedagogen 

vad det är för något. Pedagogen förklarar att barnen brukar klättra upp via ribbstolen för att sedan 

åka ner via bänken. Pedagogen uppmuntrar barnet att testa varpå barnet ser bekymrad ut och skakar 

på huvudet. Pedagogen ber då ett annat barn att komma och visa hur de brukar göra. Barnet släpper 

det hon har för händerna och kommer för att visa. Det osäkra barnet iakttar och vågar sedan göra 

likadant, om och om igen under cirka 5 minuter. Andra exempel är när ett barn visar för sina 

kompisar att det inte är farligt att hoppa ner från en högre höjd eller då fler och fler barn lockas till 

att balansera på sandlådekanten.  

Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att barnen har många möjligheter till rörelse och att 

samtliga barn faktiskt rör på sig, mestadels genom att springa, hoppa och klättra. Kasta-fånga och 

balans var något som skedde mer sällan. Då barnen mestadels kombinerade dessa grundrörelser 

var det svårt att ta tid på hur länge de övade varje enskild rörelse. Uppskattningsvis utövade barnen 

någon form av rörelse i genomsnitt 30 minuter per dag. Pedagogerna är väldigt eniga i samtliga 

frågor, inte minst när det gäller vikten av grovmotorisk träning hos barn. Däremot sker den 

grovmotoriska träningen varken medvetet eller planerat då pedagogernas arbetssätt handlar om att 

utgå från barnen, för att lärande ska bli lust- och meningsfullt. Resultatet visar även ett lågt 

deltagande från pedagogernas sida, vilket försvårar deras möjligheter att hjälpa barnen i deras 

grovmotoriska utveckling. Borttaget av rörelserummet har bidragit till minskad planerad rörelse. 

Idag förekommer spontana rörelseaktiviteter dagligen i verksamhetens, något mindre, men fler 

rörelserum.  
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7. Diskussion 

Vårt syfte med studien är att undersöka och analysera i vilken utsträckning och på vilket sätt barn 

ges möjlighet till grovmotorisk rörelseaktivitet. I det här kapitlet kommer vi att diskutera vår metod 

och vårt resultat i relation till studiens teoretiska utgångspunkt och tidigare forskning. 

7.1 Metoddiskussion  

Då vi varit två författare har vi gemensamt kunnat diskutera idéer och funderingar under arbetets 

gång, vilket vi sett som en styrka och tillgång under arbetet. Metoderna vi använt oss av i vår studie 

är intervjuer och observationer, då vi ansåg att en kombination av dessa metoder var bäst och mest 

relevant för att få fram det empiriska materialet.  Hade studien enbart bestått av intervjuer hade vi 

varit tvungna att förlita oss på vad som sägs och inte sett vad som faktiskt händer. Medan enbart 

observationer inte gett oss samma förståelse för verksamheten och för pedagogernas arbetssätt. 

Hade andra eller enbart en metod använts hade resultatet inte blivit detsamma. Vi anser att vi, med 

hjälp av de valda metoderna, uppnått vårt syfte med studien. Kombinationen har gjort studien mer 

trovärdig (Ahrne & Svensson, 2015), då det gett oss möjlighet till en djupare förståelse för det som 

studerats.  

 

En nackdel vi ser med intervjuer är att det kan vara svårt att framhålla brister i sitt arbete då man 

gärna vill framstå som en god pedagog. Med hjälp av observationerna synliggjordes hur 

pedagogerna i praktiken handlade i förhållande till vad de sagt. Vi anser att observationerna 

stämmer överens med vad som framkommit under intervjuerna. För att få ett så rättvist resultat 

som möjligt och för att underlätta situationen för pedagogerna valde vi att dela upp arbetet så att 

en av oss intervjuade och den andra transkriberade datan. Att samtliga intervjuer spelades in anser 

vi underlättade analysarbetet, då vi kunnat gå tillbaka och lyssna på intervjuerna om och om igen. 

Hade intervjuerna istället antecknats för hand hade vi lätt kunna missa eller glömma viktiga 

detaljer inför analysarbetet. Vi upplevde dock pedagogerna som något stressade och nervösa då 

bandspelaren startades, huruvida detta har påverkat svaren kan vi inte säga men vi upplevde vissa 

pedagoger som något fåordiga. Av etiska skäl valde vi att skriva ner våra observationer istället för 

att använda videofilm. Detta har däremot lett till att vi inte kunnat gå tillbaka för att se på 

observationerna igen om vi glömt någon detalj som kunnat hjälpa oss i analysarbetet. Vårt 

observationsschema har däremot hjälpt oss att hålla fokus och få en struktur på det som 

observerats. 

 

Det har även varit till stor hjälp att vi under arbetets gång kunnat luta oss mot den sociokulturella 

teorin. Våra “sociokulturella glasögon” har hjälpt oss att se och förklara olika situationer ur rätt 

perspektiv. Då teorin är en av de dominerande i dagens förskola och lärarutbildning har vi inte 

upplevt några svårigheter med att vara objektiva under studiens gång. Att inta ett sociokulturellt 

perspektiv har under vår förskollärarutbildning kommit att bli en naturlig del i vår yrkesroll. 
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7.2 Resultatdiskussion  

Vårt syfte med studien har varit att studera verksamheten i sin helhet med fokus på vilka 

möjligheter kontra hinder som finns, på vilka sätt grovmotoriska rörelseaktiviteter genomförs samt 

hur pedagogerna uppmuntrar till rörelse. Vi har alltså inte haft för avsikt att studera det enskilda 

barnet och kan därmed inte fastställa den faktiska grovmotoriska rörelsemängden hos varje enskilt 

barn. Vi är medvetna om att barnen kan ha rört på sig utanför den observerade tiden av den 

anledningen har vi endast kunnat uppskatta den genomsnittliga rörelsemängden hos förskolans 

samtliga 34 barn.  
 

Resultatet visar att verksamheten erbjuder barnen stora möjligheter till grovmotoriska 

rörelseaktiviteter och att samtliga barn faktiskt rör på sig, dock når de under den observerade tiden 

inte upp till de rekommenderade 60 minuterna (WHO, 2010). Verksamhetens möjligheter går ihop 

med styrdokumentet som säger att förskolan ska erbjuda en god miljö för utveckling och lärande 

samt tidigare studier som visar på att barnen behöver rika möjligheter för att utveckla en bra 

motorik (Faskunger, 2008; Grahn et al., 1997; Skolverket, 2016). Man ser även, ur ett 

sociokulturellt perspektiv miljön som ett viktigt redskap för barns fortsatta utveckling (Vygotsky, 

1978). Även andra barn ses som en viktig del i arbetet då de lär och inspireras av varandra, vilket 

vi sett exempel på i de flesta situationerna. Däremot stämmer inte pedagogernas arbetssätt överens 

med den sociokulturella teorin då verksamheten utgår från vad barnen vill och inte vad barnen 

behöver. Enligt Vygotsky (1978) ska pedagogerna planera för aktiviteter och lärandesituationer 

samt gå in och interagera med barnen för att kunna lyfta barnen i den proximala utvecklingszonen, 

vilket vi såg väldigt få exempel på. Vid ett av de observerade tillfällena uppmanade en pedagog 

barnen att göra kullerbyttor. Frågan är om barnen hade gjort dessa kullerbyttor om pedagogen inte 

gått in och stöttat dem? Det kan vi inte med säkerhet veta men det ger oss ändå en tanke på att 

stöttningen försvåras om pedagogen inte interagerar med barnen. Pedagogen har en otroligt viktig 

roll i att inspirera, stötta, utmana och lyfta barnen, vilket även är något som Vygotsky (1978) 

förespråkade. 

 

Samtliga pedagoger framhåller att den grovmotoriska träningen är viktig, men resultatet visar att 

de sällan deltar i barnens aktiviteter, planerar för eller medvetet arbetar med grovmotorisk träning. 

Pedagogerna lyfter borttaget av rörelserummet som en orsak till att det idag inte sker lika mycket 

planerade rörelseaktiviteter. Vilket kan tolkas som att tillgången till ett större rörelserum hade 

kunnat bidra till mer planerad rörelse. Stora ytor ger utrymme och främjar barns lust till rörelse 

(Mellberg, 1993; Mårtensson, 2004). Fler barn får plats och ges därmed fler möjligheter till att 

inspireras och lära av andra barn (Vygotsky, 1978). Men många barn på samma yta kan också 

innebära konflikter, långa köer samt att pedagogerna har svårt att hinna stötta det enskilda barnet. 

Idag har förskolan kompenserat borttaget med tre mindre rörelserum, här ryms det förvisso inte 

lika många barn då barnen har mindre yta att röra på sig men det kan också ses som en fördel då 
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färre barn ger pedagogerna bättre möjligheter till att se, lyfta och utmana det enskilda barnet 

(Vygotsky, 1978). Men för att detta ska ske krävs det också ett medvetet arbete från pedagogernas 

sida, vilket det sällan eller aldrig var (Danielsson et al., 2001, Holle, 1987; Vygotsky, 1978) Andra 

faktorer som bidrar till minskad planerad rörelse beror enligt pedagogerna på deras arbetssätt men 

också på det faktum att de anser att denna barngrupp inte har något barn som kräver extra motorisk 

träning utöver den spontana. Frågan är då hur pedagogerna kan veta vad barnen kan och inte kan 

och vara säkra på att det inte finns något barn som är i behov av extra grovmotorisk stimulans om 

de inte interagerar med barnen? Styrdokumentet framhåller att pedagogerna ska vara 

uppmärksamma på och hjälpa de barn som är i behov av stöd (Skolverket, 2016). Att barn befinner 

sig i olika nivåer i sin grovmotoriska utveckling är ett faktum då utvecklingen sker i olika takt 

(Ericsson, 2005; Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Visserligen rör sig barnen men får de enbart 

göra det de själva vill tappar man det sociokulturella perspektivet och barnen kan då heller inte bli 

lyfta i den proximala utvecklingszonen (Vygotsky, 1978). En viktig förutsättning för den planerade 

aktiviteten är kunskap om grovmotoriken och dess betydelse för barns utveckling (Dessen, 1990; 

Langlo Jagtøien, 2000). Om pedagogerna hade brist på kunskap var å andra sidan inget som 

framkom. Däremot tolkar vi avsaknaden av grovmotorisk träning som kunskapsbrist då 

grovmotoriken anses vara en så pass viktig förutsättning för barns fortsatta utveckling och lärande 

(Ericsson, 2003; Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000; Wang, 2014). 

 

Vid intervjuerna framkom det att allt är tillåtet och tillgängligt samtidigt som observationerna visar 

att de rum barnen främst nyttjar till rörelse inte alltid är tillgängliga, vilket hindrar och begränsar 

deras möjlighet till grovmotorisk träning inomhus (De Decker et al., 2012; Venetsanou & Kambas, 

2010). Vi kunde även observera att pedagogerna vid ett par tillfällen påtalade barnen om att inte 

springa inomhus. Detta säger dels emot dem själva, med tanke på resultatet som visar att allt i den 

dagliga verksamheten är tillåtet och tillgängligt samt det faktum att samtliga pedagoger faktiskt 

lyfter vikten av grovmotorisk träning hos barn. Att pedagogerna hindrar barnens möjligheter till 

att springa säger även emot det Ericsson (2005) framhåller om hur viktigt det är att barnen tillåts 

utrymme för sina fartfyllda lekar. Trots dessa begränsningar så visade det sig att barnen var mest 

aktiva inomhus, vilket motsäger tidigare studier som hävdar att barn är mer aktiva utomhus 

(Engdahl, 2014; Grahn, 2007; Reunamo et al., 2014; Stokke, 2011). Vi tolkar det som att detta 

beror på att många barn vid denna årstid visar större intresse för smältvatten och geggamoja än 

fysiskt aktiva lekar. Att pedagogerna ser vintern och snön som ett hinder kan vara en annan orsak. 

Då det i den norra delen av Sverige är vinter en längre period bör inte rörelsen stanna upp enbart 

på grund av snön, under vintern finns inte samma möjligheter som under sommarhalvåret, men det 

finns många andra. Utomhusmiljön erbjuder många möjligheter och grovmotoriska utmaningar 

året runt (Grahn et al., 1997; Sandborg Holmdahl & Stening, 1993). Detta är en ytterligare faktor 

som styrker vår tolkning om kunskapsbrist. 

 

Att pedagogerna uppmärksammat att många barn blir burna till och från förskolan är något som är 

oroväckande med tanke på all den forskning som visar på sambandet mellan inaktivitet, försämrad 
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grovmotorik och ohälsa (Ekblom Bak, 2013; Ekblom Bak & Ekblom, 2012; Wang, 2004). Att 

uppmuntra barnen till en aktiv livsstil är framförallt en viktig uppgift hos föräldrarna då barns 

hälsobeteende tidigt grundläggs och det är dem som ger och skapar förutsättningarna (Burdette & 

Whitaker, 2005; Gunner et al., 2005; Rasmussen, 2009). Dessvärre har inte alla barn samma 

förutsättningar hemifrån vilket gör förskolan till ett viktigt komplement, inte minst vad gäller barns 

möjligheter till rörelseträning. Att verksamhet erbjuder såväl bad, skridsko- som skidåkning är 

något som framkom under intervjuerna men inget vi kunnat observera. Trots att dessa aktiviteter 

sker mer sällan och under tidsbegränsade perioder, är det aktiviteter som kan hjälpa barnen i deras 

grovmotoriska utveckling. Av tidigare erfarenheter vet vi inte av många andra förskolor som 

erbjuder barnen dessa möjligheter, vilket vi vill ge en stor eloge för. 

 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Ett planerat och medvetet arbete har en betydande roll för barns grovmotoriska utveckling. Att i 

förskolan utgå från barnen borde vara en självklarhet men får barnen enbart göra vad de själva vill 

och inte vad de faktiskt behöver så sker kanske inte heller någon utveckling. I och med denna 

studie har vi kommit till insikt med hur otroligt viktig roll pedagogerna har i att medvetet planera 

för grovmotoriska rörelseaktiviteter samt vara en aktiv och deltagande pedagog för att kunna stötta, 

utmana och lyfta barnen i deras grovmotoriska utveckling. En viktig förutsättning för detta är att 

pedagogerna har kunskap om grovmotoriken och dess betydelse för barns fortsatta utveckling. 

 

Då alla barn inte har samma förutsättningar till en aktiv livsstil hemifrån, är förskola ett viktigt 

komplement som bör erbjuda barnen tillåtande och rika möjligheter till att pröva sin 

rörelseförmåga. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Enligt Ericsson (2005) finns det idag väldigt lite forskning som belyser vikten av planerade 

motoriska aktiviteter i förskolan. Vilket vi under studiens gång även fått erfara. Då en medveten 

planering av rörelseaktiviteter är viktig för att stimulera barns grovmotoriska utveckling 

(Wagnsson, Löfdahl & Segerblom, 2012), vore det intressant att studera effekten av planerade och 

oplanerade rörelseaktiviteter i förskolan och dess betydelse för den fortsatta utvecklingen.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

 

 Hur definierar du grovmotorik?  

 

 Hur ser du på vikten av grovmotorisk träning för barn? 

 

 Hur arbetar ni med barnens grovmotorik?  

Planerade? Hur ofta?  

 

 Var håller ni till när ni sysslar med grovmotorik?  
 

 Vilka grovmotoriska rörelser får barnen träna på? 
 

 Hur tänker ni gällande de barn som har sämre utvecklad grovmotorik? 

Hur arbetar ni med dessa barn? 
 

 Hur kommer ert arbete med ”rörelseglädje” i uttryck i verksamheten? 
 

 Hur tänker du kring borttaget av rörelserummet?  

Har det påverkat barns möjlighet till rörelse? 
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Bilaga 2 - Observationsschema 

Observationsschema 
Datum:                             Inomhus/Utomhus 

Observatör:  

 

Tid Antal barn Aktivitet B H K KF Planerad/Spontan Pedagogens roll Övrigt 

          

          

          

          

          

          

          

 

B: Balansera 

H: Hoppa 

K: Klättra 

KF: Kasta & Fånga 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 

 

Hej, 
 

Vi heter Susanna Siira och Julia Kumpula och är förskollärarstudenter från Luleå Tekniska 

Universitet. Vi läser sista terminen och skriver nu vårt examensarbete på 15 hp. Vi har valt att 

studera barns möjlighet till rörelseaktivitet på förskolan samt pedagogernas och miljöns roll i 

detta. Studien kommer genomföras under april månad 2018 och utgå från intervjuer med 

verksamma pedagoger samt observationer av verksamheten. Vi kommer alltså inte observera det 

enskilda barnet utan verksamheten i sin helhet. 

 

Förskolans, barnens och pedagogernas anonymitet garanteras av oss. Examensarbetet kommer 

inte att innehålla några uppgifter som gör det möjligt att identifiera förskolan, barn eller 

pedagoger. Det är givetvis frivilligt för er att delta i studien och deltagandet kan avbrytas när 

som helst. Det insamlade materialet kommer endast användas i utbildningssyfte. Utöver oss 

själva kan handledare och examinator vid behov komma att ta del av materialet 

 

Tack på förhand! 
 

Med vänliga hälsningar, 

Susanna Siira xxx-xxx xx xx 

Julia Kumpula xxx-xxx xx xx 

 

 


