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Abstract 
 
The intention of the study is to investigate pedagogues understanding of physical activities in 
preschool. Should special activities be planned in order to stimulate children’s progress in 
motor skills? I also want to find out if pedagogues found the activities in preschool curriculum 
which says that the aim is to develop children’s body perception and teaching children how to 
care for their own health. I have interviewed seven pedagogues and focus of the questions lied 
within motor skills and the joy of movement among preschool children. The result shows that 
pedagogues regard it to be important to stimulate motor activities and to encourage joy of 
movement in preschool. However the interviewed pedagogues believe that children can be 
supported in their development both through planned and more spontaneous activities. It is 
only a few of the pedagogues that make a connection between well developed motor skills in 
preschool children and the children’s future health. 
 
Keywords: Preschool pedagogues, motor activity, planned activity and joy of movement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattning om betydelsen av fysisk aktivitet i 
förskolan. Ska man planera in aktiviteter för att ge barnen stimulans i utvecklingen av sina 
rörelser? Jag vill också ta reda på om pedagoger kopplar de fysiska aktiviteterna till 
styrdokument för förskolan som säger att man ska arbeta för att utveckla kroppsuppfattning 
och lära barnen att värna om sin hälsa. Jag har genom kvalitativa intervjuer låtit sju pedagoger 
svara på frågor som rör motorik och rörelseglädje bland förskolebarn. Resultatet visar att 
pedagogerna anser att stimulans av motorik och rörelseglädje i förskoleverksamheten är 
viktigt. De intervjuade pedagogerna menar dock att barnen kan få stöd i sin utveckling både 
genom planerade och mer spontana aktiviteter. Få pedagoger gör någon koppling mellan väl 
utvecklad motorik och dess betydelse för framtida hälsa hos förskolebarnen.  
 
Nyckelord: Förskolepedagoger, motorik, planerad aktivitet, rörelseglädje 
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1. Inledning 
  

Barn har ett spontant behov av rörelse, fysisk aktivitet är ett sätt att lära sig om omvärlden och 
om sitt egna jag. Vi vuxna har möjlighet att skapa bra förutsättningar för barnens aktiviteter, 
ge utrymme och tillfällen för barnen att uppleva rörelseglädje. Under min 
verksamhetsförlagda utbildning och under de tillfällen jag vikarierat i olika förskolor har jag 
noterat att man ofta har ett pass som kallas ”gympa” eller ”rörelsestund” inplanerat någon 
stund under veckan. Med min bakgrund som idrottspedagog med folkhälsa som inriktning är 
jag väldigt intresserad av hur man kan arbeta för att främja fysisk aktivitet, något som jag 
anser vara viktigt att ägna sig åt i alla åldrar. Det känns därför naturligt för mig att välja att 
undersöka detta ämne närmare i mitt examensarbete. 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka pedagogers uppfattning om betydelsen av fysisk 
aktivitet i förskolan. Vad lägger man för vikt vid motorik och rörelse i förskolan? Hur 
resonerar man kring rörelseglädje? Ska man ha ett inplanerat ”gympapass” för 
förskolebarnen? Hur stämmer detta överens med den forskning som är gjord kring barn, 
motorik och rörelseglädje? 
I Läroplan för förskolan (Skolverket 2001) anger man inriktningen på förskolans arbete. I 
läroplanen finns mål som är utformade att sträva mot när det gäller det enskilda barnets 
utveckling och lärande. Ett av dessa mål lyder: ”Förskolan skall sträva efter att varje barn  
– utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 
vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (s.13). Jag vill ta reda på om 
pedagogerna kopplar ihop ”gympan” med det här målet.  Det känns viktigt för mig i min 
framtida roll som förskollärare att vara insatt i hur man tänker kring rörelse för barnen i 
förskolan.  
 
I min undersökning förekommer en rad bärande begrepp som jag vill börja med att redogöra 
för. Enligt Langlo Jagtöien, Hansen & Annerstedt (2002) kan man förklara ordet motorik med 
alla de processer och funktioner som styr och kontrollerar våra kroppsliga rörelser. Begreppet 
motorik är alltså ett brett begrepp och för att förstå vad det egentligen innebär tar 
Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) upp motorisk utveckling som en aspekt av 
motoriskt beteende. Motorisk utveckling kan definieras som förändring av motoriskt beteende 
över tid och beskrivs vanligen i förhållande till ålder. Utvecklingen kan vara antingen 
kvantitativ, nya färdigheter, eller kvalitativ, en förbättring av de färdigheter man besitter. Ett 
annat sätt att dela in motoriska färdigheter på är att gruppera dem som antingen fin- eller 
grovmotoriska. Enligt Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) så finns ingen tydlig skillnad 
på vad som är fin- respektive grovmotorik men man beskriver vanligtvis grovmotorik som de 
rörelser som involverar stora muskler eller muskelgrupper medan finmotoriska aktiviteter 
kräver hög precision och involverar små muskler eller muskelgrupper. 
 
De olika stegen i ett barns motoriska utveckling sker i en bestämd ordning och är tydliga. De 
olika stegen i utvecklingen bygger på varandra, de rörelser barnet gör är förberedelser inför 
nästa stadium. Barn utvecklas olika fort men utvecklingen följer i stort samma mönster. För 
att kunna tolka barns rörelseutveckling är det viktig att känna till dessa steg enligt Mellberg 
(1993). 
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Barnets motorik genomgår en utveckling som motsvarar det centrala nervsystemets och kan 
beskrivas schematiskt i fyra faser enligt Holle citerad i Mellberg (1993): 
      1. Reflexrörelser  

2. Symmetriska rörelser 
3. Viljestyrda, motiverade differentierade rörelser 
4. Automatiserade rörelser 

 
När jag använder begreppet fysisk aktivitet i rapporten innefattar det kroppsrörelser och 
kroppsövningar som t ex. idrott, lek, gymnastik, motion och friluftsaktivitet. Med rörelse 
menas ungefär samma sak som fysisk aktivitet men med fokus på motoriken 
(Folkhälsoinstitutet 2001).  
 
När något är på lek är det inte ”på riktigt” utan ”som om” det vore på riktigt. I rörelselek 
utvecklas: 

- medvetenhet om den egna kroppen 
- en god rumsorientering 
- rörelsesäkerhet 
- samordning mellan sinnena och rörelserna 
- en väl grundad begreppsvärld 
- god fysik 
- ett tydligt kroppsspråk 
- rörelsefantasi 
- förmåga att lösa rörelseproblem 
- spontanitet 
- samspel med andra 
- glädje över de egna motoriska färdigheterna och att leka med andra, enligt Mellberg 

(1993). 
 
I rörelselek kan barnet känna rörelseglädje och den sistnämnda punkten ”glädje över de egna 
motoriska färdigheterna och att leka med andra” är vad jag i rapporten avser med begreppet 
rörelseglädje.  
 
När man strävar efter att utveckla kroppsmedvetenhet hos ett barn handlar det om att 
information från syn-, hörsel-, berörings-, balans-, muskel- och ledsinne ska bilda en 
omedveten kunskap om kroppsställning och kroppsrörelser i förhållande till oss själva och vår 
omgivning. Att vara medveten om den egna kroppen är avgörande för förmågan att lära in nya 
rörelser. Koordination är nerv- och muskelsystemets förmåga att samordna rörelser, i 
förhållande till varandra och i förhållande till omgivningen enligt Langlo Jagtöien m fl. 
(2002). 
 
Det finns mycket skrivet kring barns motoriska utveckling liksom deras behov av rörelse. En 
hel del handlar om hur man som pedagog i förskolan kan förhålla sig till barnens behov och 
om eller hur man kan stimulera utvecklingen. En intressant aspekt tar Sigmundsson & 
Vorland Pedersen (2004) upp då de menar att det är viktigare att veta vad som skapar 
förändring och därmed möjlighet att påverka barns motorik än att veta varför motorisk 
utveckling följer just det mönster som det gör. Dessutom menar Sigmundsson & Vorland 
Pedersen (2004) att det är viktigt att känna till att det finns många olika teorier om motorisk 
utveckling och skriver ”... att ingen än så länge har blivit tillräckligt dokumenterad för att 
kunna uppfattas som sanningen” (s. 24). Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) tycker att 
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pedagogerna på förskolor har ett stort ansvar när det gäller att ge barnen motorisk stimulans 
och menar att de barn som har dålig motorik ofta är mer inaktiva än genomsnittsbarnet.  
Av samma åsikt är Ellneby (1994) som anser att barn rör sig mindre i dag än förr och att 
många barn har dålig styrka och balans. Att fysisk inaktivitet i sin tur kan ge hälsoproblem är 
ett väletablerat faktum. 
 
En stor del av de barn som börjar skolan har en otränad motorik menar Ericsson (2004). Hon 
undrar över om det finns tid och rum för barn att träna sin motorik i förskolan. Barnen 
behöver ha utrymme, tid och tillåtelse att leka fartfyllda lekar med hela kroppen. Ellneby 
(1994) menar att pedagogerna i förskolan måste ge barnen möjlighet till lek som kan göra att 
de glömmer bort sin eventuella osäkerhet och vågar pröva nya utmaningar. Hon trycker även 
på vikten av att ta reda på varför ett barn undviker vissa lekar och hellre väljer lugna 
aktiviteter. Ellneby (1994) menar att man som pedagog i förskolan medvetet måste titta efter 
dessa barn för att kunna upptäcka dem. De här barnen blir ofta väldigt bra på det som de 
väljer att göra och uppfattas som lugna och ”pyssliga”. Dessa barn kan behöva hjälp av 
pedagogerna att utveckla förmågan att tåla rörelser som t.ex. att snurra, gunga eller klättra. 
Här kan pedagogerna, om de har kunskap om detta, skapa en känsla av trygghet i samband 
med rörelsen t.ex. genom att gunga barnet i famnen i den takt som barnet vill och så länge 
som det vill fortsätta. Ericsson (2005) anser att barn är mycket bra på att välja aktiviteter som 
de behöver träna och som de mår bra av. Om de vuxna tar tillvara barns spontanaktiviteter kan 
barnens motoriska utveckling påverkas positivt utan att man ska behöva konstruera eller 
planera aktiviteter i förväg. Här har Langlo Jagtöien m fl. (2002) samma uppfattning och 
menar att det tycks som att barn uppsöker olika former av stimulering som de behöver. 
Eastman (2000) tar upp ämnet ur ett annat perspektiv. ”The Active Livning Approach” är ett 
kanadensiskt koncept som uppmanar till fysisk aktivitet bland små barn, varje dag. Här tycker 
man att det är viktigt att pedagogerna i förskolan kan erbjuda barnen stimulerande utmaningar 
i leken. Dessa utmaningar ska pedagogerna konstruera så de passar för barnens ålder och 
utvecklingsstadier. Av samma uppfattning är Ellneby (1994) som tycker att genom att anpassa 
aktiviteterna i förskolan till barnens utvecklingsnivå kan man ge barnen en investering för 
framtiden: ”Man skulle kunna kalla det skolförberedande aktiviteter” (s.83). 
 
I Wangs undersökning (2003) har man konstruerat ett motoriskt träningsprogram för barn i 
åldrarna 3-5 år. Barnen, som deltar i ett strukturerat träningsprogram, jämförs med en 
kontrollgrupp av barn i samma åldrar som istället får välja själva vad de vill göra på en 
lekplats under övervakning, men utan instruktioner, av en lärare. Det visar sig att efter sex 
veckor kan man se en tydlig skillnad mellan barnen där de som genomgått 
träningsprogrammet har kommit betydligt längre i sin motoriska utveckling. Liknande resultat 
visar Millers studie (i Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000) då de jämfört fyra grupper av barn 
som deltagit i var sin motorisk inlärningsmiljö. De barn som ingått i grupper där de fått hjälp 
och instruktioner under tiden de deltagit i programmet presterade betydligt bättre motoriska 
färdigheter än de barn som inte fått delta. 
 
Läroplanen för förskolan påtalar att barn ska få uppleva glädje och trygghet bl. a. genom att 
vara i rörelse. Barnen ska få stimulans och vägledning av de vuxna för att genom egna 
aktiviteter utveckla sin kompetens. I förskolans uppdrag ingår att göra verksamheten rolig, 
trygg och lärorik för alla barn som deltar (Skolverket 2001). Langlo Jagtöien m.fl. (2002) 
uttrycker detta som att ” ... rörelseaktiviteter i förskolan skall ge barn ” ... ” möjligheter till att 
fundera, bry sig och vara glada, så att de stärks i tron på att de är bra nog – att alla duger!” (s. 
26). Pedagogens roll är att inspirera, skapa intressanta situationer och att låta barnen använda 
redskap och material på sitt eget sätt menar Mellberg (1993).  



 

 8 

 
Forskningsresultaten påvisar att motorik och rörelseglädje är av stor vikt i förskolan och att en 
väl utvecklad motorik och en lustfylld känsla vid fysisk aktivitet ger barnen goda 
förutsättningar till att leva ett fortsatt aktivt och hälsofrämjande liv. Man kan också se att 
pedagogerna har en stor och viktig roll när det gäller att planera för barnens motoriska träning 
liksom att skapa en tillåtande miljö för att stimulera barnens rörelseglädje. En del studier visar 
på att planerade aktiviteter ger större möjligheter att påskynda den motoriska utvecklingen 
medan andra betonar vikten av att ta vara på barnen egna spontana lekar. Som jag nämnde i 
syftet vill jag genom min undersökning se hur pedagogerna resonerar kring motorik och 
rörelseglädje och om de anser att aktiviteterna i förskolan ska vara planerade eller spontana. 
 
1.1 Frågeställning 
 

– Hur väsentligt är det att man har planerade aktiviteter i förskolan för att barnens 
motorik och rörelseglädje ska kunna utvecklas?  
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2. Metod 
 
2.1 Urval 
 
Min rapport baserar sig på intervjuer som jag gjort med sju pedagoger på två olika förskolor. 
De båda förskolorna ligger i södra Halland och jag har kommit i kontakt med dem under min 
utbildning till lärare i förskolan, då jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning där. Jag har 
därmed träffat samtliga pedagoger redan innan mina intervjuer. Den ena förskolan är en 
småbarnsavdelning, barnen är 1-3 år gamla, medan det på den andra förskoleavdelningen går 
barn som är i åldrarna 3-5 år. Jag har inte valt pedagogerna för att de arbetar med barn i olika 
åldrar utan jag har intervjuat dem med tanke på att de är pedagoger som har utbildning och 
erfarenhet av att arbeta med barn som är från 1-5 år gamla. Jag har däremot gjort ett medvetet 
val att intervjua pedagoger med olika lång yrkeserfarenhet för att få med uppfattningar från 
både de som varit i yrket en längre tid och de som är relativt nyutbildade. De pedagoger jag 
intervjuat har mellan tre och tjugofem år i yrket och har examen som antingen barnskötare 
eller förskollärare. 
 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer då denna metod kan ge mer djup åt 
svaren jag får från pedagogerna. Kvalitativa intervjuer ger mig möjlighet att förklara om 
pedagogerna undrar något kring frågan jag ställer och dessutom kan jag ställa följdfrågor 
under intervjun. Intervjumetoden gör det möjligt att få reda på attityder, värderingar, 
förhållningssätt, målsättning och planering hos dem jag intervjuar (Johansson & Svedner 
2001).  
 
Med mina intervjufrågor (se bilaga 1) strävade jag efter att uppfylla mitt syfte om att får reda 
på pedagogernas syn på fysisk aktivitet i förskolan samt att besvara min frågeställning 
huruvida dessa aktiviteter behöver planeras in i verksamheten på förhand. I ett par av frågorna 
delade jag på begreppen motorik och rörelseglädje för att kunna urskilja om pedagogerna 
ansåg de vara lika betydelsefulla. Den sista frågan ställde jag för att se om pedagogerna 
kopplar sina resonemang kring motorik och rörelseglädje till något mål i läroplanen för 
förskolan (Skolverket 2001), och i så fall på vilket sätt.  
 
2.3 Procedur 
 
Innan jag genomförde mina intervjuer gjorde jag en förintervju med en person som har 
pedagogisk utbildning och som är verksam i förskolan. Detta för att beräkna ungefärlig tid för 
intervjuerna och för att se om mina frågor gav svar som jag kunde bearbeta. Johansson & 
Svedner (2001) skriver: ”Man bör ha gjort förintervjuer och undersökt om svaren verkligen 
belyser frågeställningarna” (s.26). Denna förintervju resulterade i mindre justeringar av mina 
frågor men jag har inte vidare bearbetat materialet. 
 
De tillfrågade pedagogerna fick på förhand veta vad mina intervjuer skulle handla om. De fick 
veta att jag gjorde mitt examensarbete om motorik och rörelseglädje i förskolan och vad syftet 
med rapporten var. De ville alla gärna vara med i min undersökning och tyckte det var ett 
intressant och aktuellt ämne.  
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För att vi inte skulle bli störda intervjuade jag pedagogerna en och en i ett enskilt rum. En 
intervju tog ungefär 15 minuter. Vid första intervjutillfället, på den ena förskolan, intervjuade 
jag fyra pedagoger och vid nästa tillfälle och förskola, tre stycken pedagoger. Jag spelade in 
intervjuerna på band för att kunna koncentrera mig på de svar jag fick och vara redo att ställa 
följdfrågor. Alla pedagoger gav sitt samtycke till att jag bandade det som sades under 
intervjun. De fick veta att det inte skulle framgå i rapporten vem som sagt vad. Då anonymitet 
innebär att forskaren inte vet vems data han/hon bearbetar kunde jag inte erbjuda pedagogerna 
detta, det inspelade materialet blir istället konfidentiellt, enligt Forsman (1997), då jag kan ta 
reda på vems data jag bearbetar men behåller denna information för mig själv. Jag betonade 
innan intervjuerna att det var pedagogens egen personliga uppfattning jag var ute efter, inte 
något svar som skulle bedömas som rätt eller fel. Jag tror att det faktum att jag och 
pedagogerna kände varandra sen tidigare gjorde att de kunde slappna av och vara ärliga och 
öppna i sina svar. 
 
2.4 Databearbetning 
 
Jag har renskrivit varje intervju ordagrant. Därefter har jag analyserat de svar jag fått och 
delat upp dem i kategorier utifrån likheter och olikheter i pedagogernas åsikter. Kategorierna 
visar på pedagogernas uppfattning och tankar kring huvudområdena; motorik, rörelseglädje, 
planerade respektive oplanerade aktiviteter samt koppling till Läroplan för förskolan 
(Skolverket 2001).  
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3. Resultat 
 
Här presenterar jag resultatet av mina intervjuer. Intervjufrågorna syftade till att få svar på hur 
pedagoger i förskolan resonerar kring stimulans av barns motorik och rörelseglädje och om 
det var av betydelse att man planerade in tid för dessa aktiviteter i verksamheten. Jag var 
också intresserad av att se om man kopplade sitt arbete till läroplanen för förskolan 
(Skolverket 2001).  Jag har sammanställt intervjumaterialet utifrån de frågeställningar som 
pedagogerna fått besvara. Utifrån pedagogernas åsikter och resonemang har jag delat upp 
svaren i kategorier. Jag förtydligar kategorierna med citat från mina intervjuer som 
presenteras i stycken skrivna i kursiv stil.  
 
 1. Hur ser du på vikten av motorisk träning för förskolebarn? 
 
Alla de pedagoger jag intervjuat menar att den motoriska träningen är väldigt viktig för 
förskolebarnen. Samtliga pedagoger anser att motorisk träning leder till självständiga barn 
som kan klara vardagen bra. Motorisk träning ger bra kroppsuppfattning och kontroll över 
kroppsrörelserna. 
 
”Jätteviktig, för att lära känna kroppen och att röra sig, utveckla sin motoriska förmåga.” 

 
Tre av pedagogerna nämner kopplingen mellan motorisk träning och inlärning som viktig. 
 
 ”Om man ska lära sig något så att det fastnar i knoppen ska man lära med kroppen. Så är 

mitt tänk.” 

 
Det är bara en av pedagogerna som tar upp hälsoaspekten och anser att det är viktigt att man 
lär sig att röra på sig i tidig ålder, ur ett hälsoperspektiv. 
 
”För hälsans skull, för framtiden, man gör det på ett roligt sätt.” 

 

2.  Hur ser du på vikten av rörelseglädje för förskolebarn? 
 
Två av pedagogerna blir osäkra på vad jag menar med begreppet rörelseglädje och vill ha det 
förtydligat. Ett par till upprepar ”Rörelseglädje?” och dröjer lite med svaret. Därefter svarar 
alla sju pedagoger att det är mycket viktigt med rörelseglädje i förskolan, det är viktigt att det 
är roligt för barnen. 

 
 ”Det är viktigt att tycka det är kul, att det är roligt att lära sig, speciellt med små barn.” 

 

”... att de kan samarbeta i lekarna samtidigt som de rör sig och har kul.” 

 
3.  Vilka aktiviteter som stimulerar motorik och rörelseglädje genomför ni på 
förskolan? 
 
Pedagogerna berättar om en mängd olika aktiviteter som man genomför för att stimulera 
motorik och rörelseglädje. Alla tycker att man har många olika aktiviteter att välja på som är 
bra för både fin- och grovmotorik. Aktiviteter som nämns är rita, klippa, bygga, skruva, 
snickra och hälla. Pedagogerna tycker att rim, ramsor, sånger och lekar är bra.  
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Ett par nämner gymnastik, dans och rytmik. Samtliga pedagoger tar upp utevistelse som en 
väldigt bra aktivitet för att utveckla barnens färdigheter. Det som samtliga pedagoger anser 
vara av stor vikt är att gå ut i naturen och uppleva miljön runt omkring genom att gå, klättra 
och springa på olika underlag. Även de redskap och möjligheter till lek och rörelse som finns 
på förskolornas gårdar är viktiga tycker ett par pedagoger och nämner t.ex. gungor, 
klätterställningar, sandlådor och cyklar. 
 
”Utevistelsen är viktig med mycket rörelse, vi klättrar på kullen, upplever nivåskillnader, det 

är bäst ute.” 

 
4. Är dessa aktiviteter planerade eller oplanerade? 
 
De sju pedagogerna svarar alla att ovan nämnda aktiviteter förekommer som både planerade 
och oplanerade. De aktiviteter som oftast är planerade på schemat är: gymnastik, rytmik, 
sångövningar och promenader.  
 
”Ja, de är... gympan är planerad, utedagen är planerad, rytmiken är planerad.” 

 
Ungefär hälften av pedagogerna menar att de flesta aktiviteter man genomför sker spontant 
utan planering bakom. Deras uppfattning är att de tycker det är viktigt att de som pedagoger är 
medvetna om hur man kan utmana och utveckla och att man har en tanke med det man gör. 
 
”Oplanerade aktiviteter är det oftast, det finns i vardagen men man är medveten om varför, vi 

har en tanke bakom.” 

 

”Med små barn är det mycket motorik men kanske inte så planerat, man får se vad barnen 

behöver.” 

 
5. Vilka faktorer avgör när ni ska genomföra en sådan aktivitet? 
 
Svaren på den här frågan visar att tiden kan vara en avgörande faktor för om man ska 
genomföra en aktivitet eller inte. Pedagogerna nämner både barnantal och personaltäthet som 
möjliga hinder för genomförandet. Är barngruppen för stor eller pedagogerna för få har 
pedagogerna inte de möjligheter de önskar för att kunna genomföra aktiviteterna, man har helt 
enkelt inte tid. Flera pedagoger vill ha möjlighet att dela upp barngruppen i mindre grupper 
för att kunna se till varje barns behov. Att göra denna uppdelning är svårt om man fattas 
personal. 
 
”Om aktiviteten ska planeras krävs tid. Men när den väl är planerad brukar vi utföra den 

oavsett barnantal eftersom vi delar upp oss i mindre grupper ändå. Vi föredrar mindre 

grupper då man får mer tid till varje barn.” 

 

”Det är viktigt med personaltäthet, fattas någon i personalen brukar vi ställa in det planerade 

till denna är tillbaka.” 
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En av pedagogerna nämner att det är viktigt att ”känna av” barnen innan man genomför en 
aktivitet. 
 
 ”Det är viktigt att känna av barnen från dag till dag, det är inte alltid en inplanerad aktivitet 

passar, barnen kanske inte alls är intresserade. Man måste vara flexibel och ta dagen som 

den kommer.” 

 
6. Hur ofta ska planerade aktiviteter förekomma för att man på bästa sätt ska stimulera 
barnens motorik och rörelseglädje? 

 
Svaren på den här frågan visar att pedagogerna har något olika syn på hur ofta man ska ha 
planerade aktiviteter. Tre av pedagogerna anser att man ska ha planerat in aktiviteter ofta för 
att på bästa sätt stimulera barnen. 
 
”Det måste ju säkert vara lite inplanerat där med gymnastik, så man inte skjuter på det och 

så hittar man på något annat och så faller det i glömska eller så, så det bör ligga på schemat 

liksom.” 

 

Fyra av pedagogerna menar att det inte är nödvändigt att ha planerade aktiviteter särskilt ofta. 
De tycker att den naturliga miljön är tillräcklig som stimulans men trycker på att de som 
pedagoger måste vara medvetna och ha kunskaper om hur man kan utveckla motorik och 
rörelseglädje hos förskolebarnen i vardagen 
 
”Det fria är viktigt jag tror de tränar bäst då.” 

 

Svaren från samtliga pedagoger visar dock på att de anser det allra viktigast med att de kan 
ligga steget före, att de känner att de har möjlighet att vägleda barnen, stödja och stimulera 
oavsett om detta sker i ett planerat pass eller spontant. 
 

7.  Hur ser du på barnens egna fria lek när det gäller utveckling av motorik och 
rörelseglädje? 
 
Pedagogerna tycks ha en samstämmig inställning till fri lek, den anses vara viktig, lärorik och 
bra för att utveckla barnens motorik och rörelseglädje. Ett flertal tycker att det är i den fria 
leken som barnen har bäst förutsättningar att utvecklas. 
 
 ”Ja, jag tycker ju att barn i den spontana leken på förskolan där, där får de ju lära sig och se 

till inte bara sig själv och sina egna förmågor, att även se andra i deras omgivning och lära 

sig att röra sig själv och ja, kroppsuppfattning och rumsuppfattning och ja, det är mycket, det 

är ju både grovmotorik och finmotorik som kommer in i de spontana aktiviteterna.” 

 

8.  Använder ni er av några aktiviteter som stimulerar motorik och rörelseglädje för att 
uppnå något mål i läroplanen (Lpfö 98)? Vilka, ge exempel hur? 
 
En av pedagogerna anser inte att man arbetar mot att nå mål i läroplanen (Skolverket 2001) 
när det gäller motorik och rörelseglädje. 
 
”Nej, jag kan inte säga att vi har precis, alltså läroplanen, nej inte precis med motoriken, det 

har vi inte.” 

 



 

 14 

De övriga sex tillfrågande pedagogerna säger sig använda aktiviteter för att sträva efter att nå 
läroplanens mål och i dessa svar nämner de flesta något specifikt ur läroplanen medan två av 
pedagogernas svar visar på en mer allmän, överskuggande syn på kopplingen till läroplanen. 
De aktiviteter pedagogerna nämner som man använder sig av för att sträva mot målen är bl. a. 
träning i motorikrum, samling, rytmik, gympa, bygga, skapa, drama och utelek. Ett par 
pedagoger berättar att de kollar av barnen, ser vad som behöver tränas och stimuleras extra.  
 
”Ja, det finns ju mål och så, att man ska behärska kroppen och lägga en bra grund. Att få 

bort reflexer. Man får kolla av lite och försöka locka.” 

 

”Gymnastiken, rytmiken, måla och de här finmotoriska övningarna. Allt är ju för att stärka 

deras självkänsla, öka deras kroppsuppfattningsmedvetenhet. Det finns alltså hela tiden ett 

mål, en tanke bakom det vi gör.” 

 

En av pedagogerna menar att hon vill lära barnen vikten av att röra på sig för att kunna främja 
och bevara hälsan. 
 
 ”Ja, det står ju som mål i läroplanen att barnen ska utveckla sin motorik och sin 

kroppsuppfattning och även att lära sig värna om sin hälsa och vi anser ju att det är verkligen 

att värna om sin hälsa att röra på sig och så, så i vårt arbete utgår vi ju ifrån läroplanen. 

 
 

3.1  Sammanfattning av resultat 
 
De pedagoger jag intervjuat delar alla uppfattning om motorisk träning och rörelseglädje som 
något mycket viktigt för barnen i förskolan. Den motoriska träningen ses som något självklart, 
något som man låter barnen ägna sig åt både spontant och i planerade aktiviteter. 
Rörelseglädje är inte ett riktigt lika självklart begrepp men när pedagogerna får tänka till är 
också detta något som de anser vara av stor betydelse för förskolebarnens utveckling.  
Pedagogerna anser att verksamheten i förskolan är fylld av aktiviteter som hjälper till att 
stimulera barnens motoriska utveckling. De tycker också att det man gör i förskolan ska vara 
roligt, att röra på sig ska vara lustfyllt och positivt. I mitt resultat ser jag inte någon tydlig syn 
på hur ofta man ska ha aktiviteter inplanerade för att det på bästa sätt ska påverka barnens 
motoriska utveckling och rörelseglädje. Pedagogerna har delade meningar dels när det gäller 
huruvida aktiviteterna ska vara planerade eller inte dels hur ofta de planerade aktiviteterna bör 
ligga på schemat. Barnens fria lek, en aktivitet som pedagogerna inte har planerat hur den ska 
se ut, tycker samtliga intervjuade är mycket viktig. Den fria leken anses lärorik och 
stimulerande. 
 
I Läroplan för förskolan (Skolverket 2001) finns uppdrag samt mål och riktlinjer för 
verksamheten. Alla de tillfrågade pedagogerna gör inte en direkt koppling mellan de fysiska 
aktiviteter man har i förskolan och dessa mål. Flertalet ser dock att man i sin verksamhet 
arbetar efter läroplanens riktlinjer på något sätt även om det är ett fåtal intervjuade som 
nämner något specifikt mål att sträva mot när det gäller barnens motoriska utveckling eller 
deras lärande kring kropp och hälsa. 
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4. Diskussion 
 
Barn rör sig och utvecklas hela tiden. De vuxna kring barnet har ett stort ansvar för formerna 
kring barns utveckling och rörelseskolning. De barn som vistas i förskolans verksamhet måste 
få möjlighet att behålla sin lust till rörelse och genom den upptäcka kroppens möjligheter. 
Barn i förskolan ska få möjlighet att på ett roligt och meningsfullt sätt utveckla motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. De ska stimuleras att känna lust inför nya 
kunskaper och färdigheter. Som pedagog i förskolan har man riktlinjer att följa för att sträva 
efter att varje barn får vistas i en pedagogisk verksamhet som utmanar barnets utveckling och 
lärande (Skolverket 2001). Hur uppfattar pedagogerna att detta arbete ska gå till? I resultatet 
är det tydligt att pedagogerna ser motorisk träning som något högst väsentligt för barn i 
förskolan. Pedagogerna har en hög medvetenhet om barns motoriska utveckling och om hur 
man på olika sätt kan stimulera denna. De talar om motorisk träning som ett sätt att utveckla 
barnens kroppsmedvetenhet, koordinationsförmåga och självständighet på. Sigmundsson & 
Vorland Pedersen (2004) menar att det som pedagog är viktigare att veta vad som skapar 
förändring och möjligheter att påverka barnens motorik än att veta varför motorisk utveckling 
följer just det mönster som det gör. I de svar jag fått från pedagogerna tycker jag man kan 
utläsa en säkerhet i det arbete de gör, de ser på sig själva som viktiga personer för att kunna 
påverka barnen i positiv riktning genom att vara uppmärksamma på hur barnen utvecklas 
motoriskt. Ett par pedagoger nämner att motorisk utveckling har med inlärning att göra. 
Förskolans pedagoger verkar använda motorikarbete för att främja hela barnets utveckling. I 
förskolan finns tanken att alla utvecklingssteg hör ihop och bygger på varandra. Pedagogerna 
ser till hela barnet och dess utveckling enligt Mellberg (1993). 
 
Att motorisk träning är positivt ur hälsosynpunkt är inte något som verkar vara självklart 
bland de pedagoger jag intervjuat. Det är bara i ett svar som jag kan utläsa en koppling mellan 
att man utvecklar sina rörelser för den framtida hälsans skull. Sigmundsson & Vorland 
Pedersen (2004), Ericsson (2004) och Ellneby (1994) menar att det finns barn i dagens 
förskola som är alltför inaktiva vilket kan leda till en otränad motorik. Detta kan i sin tur 
inverka negativt på den framtida fysiska hälsan då fysisk inaktivitet kan ge hälsoproblem. 
Grindberg & Langlo Jagtöien (2000) skriver: ”De fysiska egenskaperna styrka, rörlighet, 
uthållighet, snabbhet och kroppsdimension är beroende av rörelse för att utvecklas gynnsamt. 
De är beroende av en god utveckling av sinnena och motoriken.” (s. 30). Det kan vara så att 
man inte uppmärksammat sambandet mellan tidig fysisk inaktivitet och framtida 
hälsoproblem. Det kan kännas som ett avlägset problem när man arbetar med små barn. Jag 
tror dock att det är viktigt att pedagogerna i förskolan blir medvetna om att det finns en 
koppling så att de barn som inte är särskilt fysiskt aktiva i förskolan kan få hjälp och 
stimulans. Motorik och motoriska färdigheter är viktigt även i ett hälsoperspektiv. 
 
En del av de pedagoger jag intervjuat blir tveksamma när jag frågar om vikten av 
rörelseglädje. Begreppet tycks inte lika självklart som motorisk träning. I de svar jag får ser 
jag ändå att pedagogerna anser att även rörelseglädje är viktigt i förskolan. De ser att rörelse 
kan bidra till glädjekänslor och ge positiva upplevelser. Läroplanen för förskolan (Skolverket 
2001) lägger stor vikt vid att barn i förskolan ska få uppleva glädje över att vara i rörelse. 
Fysisk aktivitet kan vara en utgångspunkt för trivsel och en förutsättning för lek och inlärning. 
 
Det finns en mängd olika aktiviteter för att stimulera barns motorik och rörelseglädje och 
detta är de intervjuade pedagogerna medvetna om. De genomför alla många olika aktiviteter 
på sina respektive förskolor för att utveckla barnens färdigheter. Langlo Jagtöien m fl. (2002) 
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menar att eftersom barn har behov av mycket fysisk utveckling måste pedagogerna kring dem 
hela tiden bedöma möjligheter till aktiviteter både ute och inne. Pedagogerna jag intervjuat är 
överens om att utomhusmiljön är av stor vikt för att stimulera barnens utveckling. De får 
medhåll av Folkhälsoinstitutet (1996) som tycker att naturen är den bästa platsen för allsidig 
rörelseträning: ”Något naturligare eller mer motoriskt utvecklande än att klättra i träd eller 
balansera på stenar och nedfallna trädstammar är det svårt att finna”(s. 9). Det är positivt att 
pedagogerna jag intervjuat är medvetna om att många av de aktiviteter de genomför med 
barnen ger motorisk träning. Vid lite eftertanke är de inne på att de självklart också vill 
stimulera barnens rörelseglädje. Jag tycker det är bra att de ser möjligheterna med 
utomhusmiljön, att de tänker på vad och hur barnen kan träna och få uppleva rörelseglädje. 
 
En viktig fråga för att kunna få svar på min frågeställning var huruvida de aktiviteter man 
ägnar sig åt för att stimulera barnens motorik och rörelseglädje är inplanerade på 
veckoschemat eller om de sker spontant. Svaren jag får från pedagogerna visar på att man 
genomför både planerade och oplanerade aktiviteter. De visar också på att pedagogerna tycker 
det är väldigt viktigt att ta tillvara barnens egna spontana lust till rörelse och härigenom kunna 
utveckla och utmana barnen. Här får de medhåll av Ericsson (2005) som menar att barn är bra 
på att välja aktiviteter som de behöver träna och mår bra av. Om de vuxna kring barnet tar 
vara på barnens spontanaktiviteter skulle den motoriska utvecklingen påverkas positivt utan 
att man för den sakens skull behöver konstruera aktiviteter eller planera för dem innan, menar 
Ericsson (2005). I sin rapport nämner hon förskolepersonalens viktiga roll för de barn som 
själva har svårt att komma igång med att prova och öva på motoriska färdigheter. 
Pedagogerna har möjlighet att ge barnen positiva rörelseupplevelser genom att själva delta i 
barnens lekar. I läroplanen för förskolan (Skolverket 2001) står att läsa: ”Verksamheten skall 
ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 
som utomhus” (s.11). Detta ger uttryck för att pedagogerna ska uppmuntra barnens 
spontanitet. Ett par pedagoger tycker dock att man ska ha inplanerade rörelsepass för att inte 
riskera att ”glömma bort” de aktiviteter de skulle innehålla. I tidigare utförda studier finns det 
underlag som talar för att planera på förhand för att kunna stimulera barnen på bästa sätt. 
Wang (2003) och Miller (i Grindberg & Langlo Jagtöien, 2000) har genomfört 
undersökningar som visar att de förskolebarn som deltar i en aktiv inlärningsmiljö med ett 
särskilt utformat program har utvecklat sina motoriska färdigheter bättre än de barn i 
kontrollgrupper som fortsatt att vistas i sin vanliga förskolemiljö utan att någon vuxen 
instruerat och hjälpt dem.   
 
Planerade eller oplanerade fysiska aktiviteter verkar inte stå i ett motsatsförhållande utan vara 
något som kan förenas och bidra till den positiva helhetsutveckling som man strävar efter i 
förskolan. Dessutom är rörelseglädjen betydelsefull för barnens utveckling och för att göra 
lärandet lustfyllt. Som pedagog måste man vara medveten om att man har stora möjligheter att 
påverka barnens motoriska utveckling genom de aktiviteter man gör tillsammans.  
 
Vilka aktiviteter man väljer att utföra är enligt pedagogernas svar beroende av omgivande 
faktorer som personaltäthet och barnantal. De planerade aktiviteterna kräver att de pedagoger 
man räknat med finns där och att barngruppen inte blir större än att man kan följa varje barn. 
Av stor betydelse är också hur barnen mår och vad de känner lust till. Att genomföra på 
förhand planerade aktiviteter med barn som hellre vill göra något helt annat kan var svårt. Om 
förutsättningarna är de rätta och inget hindrar från att utföra en inplanerad aktivitet, hur ofta 
ska man då ha de här aktiviteterna? Jag ser på svaren från pedagogerna att de har olika syn på 
den här frågan. Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) konstaterar att när det gäller barn 
med motoriska problem så behöver de träna åtminstone två gånger i veckan och med två till 
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tre barn i gruppen. Den formen av träning, i större grupp en gång i veckan, som är ganska 
vanlig är inte tillräcklig för att ge några större effekter, menar de. Flera av de pedagoger som 
jag intervjuat tycker inte att man behöver ha planerade aktiviteter så ofta. De anser att är man 
som pedagog medveten och har kunskaper om motorisk utveckling så kan man stimulera 
motorik och rörelseglädje hos barnen ändå.  
 
De tillfrågade pedagogerna tycker att den fria leken i förskolan är av stor betydelse för 
barnens utveckling av motorik och rörelseglädje. Flera av dem anser att det är denna lek som 
ger barnen allra mest. Lek har stor betydelse för barns utveckling och den har många aspekter 
där lust, glädje och känsla av att kunna bemästra något är några. Människokroppen är gjord 
för rörelse och rörelsen finns som ett grundläggande behov hos barnet. Ett litet barn kan bli 
helt uppslukat av sin egen aktivitet, gå upp och ner för backar, gå i trappor, upp och nerför en 
trottoarkant, gång på gång. Detta kallas för övningslek och är mycket viktigt för barnet som är 
i stark utveckling och hela tiden upplever förändringar i sin kroppsstorlek, enligt Langlo 
Jagtöien m.fl. (2002). I den fria leken finns möjligheter till övningslek. Pedagogerna jag 
intervjuat lyfter även fram vikten av att lära sig samspel med andra barn och att få se att alla 
är olika och kan olika mycket. Möjlighet till detta finns i den fria leken i förskolan. Det som 
är viktigt för pedagogerna är att var uppmärksamma på de barn som är i behov av extra 
stimulans på grund av motorisk osäkerhet. Den fria leken är bra och utvecklande för de barn 
som tar för sig och vågar men det finns barn som kan behöva hjälp av pedagogerna för att öva 
in rätt rörelsemönster och att övervinna sin rädsla. Mellberg (1993) menar att ett barn som är 
passivt kan bli mer aktivt genom att lära sig behärska sin kropp. Den fria leken är viktigt i 
förskolan enligt de tillfrågade pedagogerna och den är något som man vill ägna mycket tid åt. 
Därför är det viktigt att pedagogerna kan hjälpa de motoriskt osäkra barnen att ändra attityd 
till rörelse och få dem att känna trygghet och glädje vilket leder till att de börjar härma andras, 
barns och vuxnas, rörelser och utvecklas positivt i fri lek, enligt Mellberg (1993). 
 
Något som jag ville ta reda på i min undersökning var om pedagogerna ansåg sig använda 
aktiviteter för att stimulera motorik och rörelseglädje för att uppnå något mål i läroplanen för 
förskolan (Skolverket 2001). Min tanke var i första hand målet som säger att: ”Förskolan skall 
sträva efter att varje barn - utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 
(s.13). Detta mål visar så tydligt på att aktiviteter som stimulerar, utvecklar och utmanar 
barnen på dessa områden ska finnas i verksamheten. En av pedagogerna tyckte inte att man 
kunde koppla de fysiska aktiviteter man genomförde på förskolan till läroplanen, ett något 
överraskande svar. Min tanke är att svaret handlar om att förskolan har motorik i vardagen 
och att motoriken ofta stimuleras utan att någon tänker speciellt på det, eller på att man 
planerat att göra något för att sträva efter att uppnå något mål. Övriga intervjuade pedagoger 
nämner alla något ur läroplanen, antingen något mål för utveckling och lärande eller något om 
läroplanen som styrdokument, som genomsyrar hela verksamheten. I dessa svar ser jag att 
man gör en tydlig koppling mellan de aktiviteter man gör för att stimulera motorik och 
rörelseglädje, något som också är naturligt eftersom läroplanen ska styra förskolan 
(Skolverket 2001). Inte heller i den här frågan är det en vanlig åsikt hos pedagogerna att man 
ska lära barnen att röra på sig ur ett hälsoperspektiv, något som annars sägs i målet ovan. 
Eftersom pedagogerna arbetar med små barn, 1-5 år, och där förmodligen de flesta anses vara 
aktiva, tror jag det är lätt att glömma bort den viktiga aspekten på motorik och rörelseglädje.  
Sigmundsson & Vorland Pedersen (2004) skriver: ”Det faktum att barn får lära sig att vara 
fysiskt aktiva och att lära sig att använda kroppen kan mycket väl visa sig positivt för framtida 
hälsobudgetar” (s.60). 
 



 

 18 

Genom mina resultat har jag fått reda på uppfattningar hos pedagoger i förskolan om hur man 
kan och hur de tycker man ska stimulera motorik och rörelseglädje hos förskolebarn. Detta 
gör att jag i mitt blivande yrke som lärare i förskolan är beredd på att bemöta de uppfattningar 
som finns hos de pedagoger som jag kommer att arbeta ihop med. För mig blir det en bra 
utgångspunkt att diskutera hur man ska planera verksamheten. Det stärker mig i min 
kommande yrkesroll. Fortsatta studier inom detta ämne skulle kunna vara att jämföra två 
förskolor där den ena har ett mer strukturerat schema för motorik och rörelse och den andra 
lägger större vikt vid fri och spontan lek. Man skulle kunna göra en jämförelse mellan barnen 
i de olika förskolorna och se hur långt de kommit i sin motoriska utveckling vid exempelvis 
skolstart.  
 
4.1 Tillförlitlighet 
 
Efterhand som jag utförde mina intervjuer blev jag bättre på att lyssna på svaren jag fick och 
på att ställa följdfrågor. Detta kan ha påverkat reliabiliteten något. Jag uppfattade det dock 
som att samtliga intervjuade pedagoger kände sig avslappnade och gärna ville delge mig sin 
personliga uppfattning som svar på frågorna. Jag anser att mina intervjufrågor tillsammans 
med en del följdfrågor var tillräckliga för att ge svar på min frågeställning, jag har undersökt 
det jag avsett att göra och därmed anser jag att validiteten i undersökningen är god. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

5.  Litteraturförteckning 
 
Eastman, Wayne (2000). The Active Living Approach: A Canadian Perspective for Physically  

   Active Young Children. College of North Atlantic. London.  
 
Ellneby, Ylva (1994). Om du inte rör mig så dör jag. Stockholm: Sveriges utbildningsradio    
   AB. 
 
Ericsson, Ingegerd (2004). Ge barnen tid och rum för lek. Svensk idrottsmedicin, 3, 17-20. 
 
Ericsson, Ingegerd (2005). Motorik ur ett samhällsperspektiv: finns det tid och rum för barn?.  
   Svensk idrottsforskning, 3, 24-27. 
 
Folkhälsoinstitutet (1996). Vårt behov av rörelse. Stockholm: Förlagshuset Gothia. 
 
Forsman, Birgitta (1997). Forskningsetik. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 
 
Grindberg, Tora & Langlo Jagtöien, Greta (2000). Barn i rörelse. Lund: Studentlitteratur. 
 
Johansson, Bo & Svedner, Per-Olov (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala:         
   Kunskapsföretaget. 
 
Langlo Jagtöien, Greta, Hansen Kolbjörn & Annerstedt Claes (2002). Motorik, lek och  

   lärande. Göteborg: Gyldendal Norsk Forlag och Multicare Forlag. 
 
Mellberg, Britt-Marie (1993). Rörelselek - en metod att stimulera barns utveckling.  
   Stockholm: Liber utbildning AB. 
 
Sigmundsson, Hermundur & Vorland Pedersen, Arve (2004). Motorisk utveckling - Nyare      

   perspektiv på barns motorik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Skolverket (2001). Läroplan för förskolan/Lpfö 98. Stockholm: Fritzes. 
 
Wang Hui-Tzu, Joanne (2003). The Effects of a Creative Movement Program on Motor 

   Creativity of Children Ages Three to Five. Philadelphia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 

Intervjufrågor    Bilaga 1 
     

 
1.   Hur ser du på vikten av motorisk träning för förskolebarn? 

 
2. Hur ser du på vikten av rörelseglädje för förskolebarn? 

 
3. Vilka aktiviteter som stimulerar motorik och rörelseglädje genomför ni på förskolan?  

 
4. Är dessa aktiviteter planerade eller oplanerade? 

 
5. Vilka faktorer avgör när ni ska genomföra en sådan aktivitet? (t.ex. barngrupp, 

personaltäthet, tid) 
 

6. Hur ofta ska planerade aktiviteter förekomma för att man på bästa sätt ska stimulera 
barnens motorik och rörelseglädje? 

 
7. Hur ser du på barnens egna fria lek när det gäller utveckling av motorik och 

rörelseglädje? 
 

8. Använder ni er av några aktiviteter som stimulerar motorik och rörelseglädje för att 
uppnå något mål i läroplanen (Lpfö 98)? Vilka, ge exempel hur? 

 
 

 
 


