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Abstract 

The purpose of my study was to investigate the child's gross motor movement activities as 
well as study of the educators planning of gross motor movement activities, and if so, how 
they are implemented. 

Methods used in the study is observational and interview. I observed children aged 3-6 years 
and interviewed two preschool teachers in two different kindergartens in a small municipality 
in northern Småland. The results showed that the teachers see positively movement in 
kindergarten and they work daily on children's gross motor skills most unplanned but even 
with a few planned activities during the week. In kindergarden there are many opportunities 
for children to exercise gross motor movement activities . 
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Sammanfattning 

Syftet med min studie var att undersöka barns grovmotoriska rörelseaktiviteter samt studera 

om pedagogerna planerar grovmotoriska rörelseaktiviteter och i så fall hur de genomförs.  

Metoder som används i undersökningen är observation och intervju. Jag observerade barn i 

åldern 3-6 år och intervjuade två förskollärare på två olika förskolor i en liten kommun i norra 

Småland. Resultatet visade att pedagogerna ser positivt på rörelse i förskolan och att de dagli-

gen arbetar kring barns grovmotorik mest oplanerat men även med ett fåtal planerade aktivite-

ter i veckan. I förskolan finns det många möjligheter för barnen att utöva grovmotoriska rörel-

seaktiviteter. 

Nyckelord 
Grovmotorik, motorik, pedagoger och rörelse.   
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1.   Inledning 
 
Barn är idag allt mer stillasittande framför tv:n, datorn och läsplattan. Det finns en oro för att 

barn som vuxna blir allt mindre fysiskt aktiva, vilket kan leda till hälsoproblem som t.ex. 

fetma och psykisk ohälsa (Berg, 2008). Att fysisk aktivitet är bra för hälsan har flera 

undersökningar visat (Langlo- JagtØien, Hansen & Annerstedt, 2002; Thors, 2007; Ågren, 

2008). 

 

Genom att pedagogerna medvetet tänker mer kring rörelse och motion samt att förskolan 

uppmuntrar till rörelse, kan verksamheten förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. 

Speciellt med tanke på att det är i förskolan som grunden till stor del läggs för vad som 

kommer att påverka barnen i framtiden. I förskolans läroplan står det att ”förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt 

förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 2010, s.10). 

Det är dessutom pedagogernas ansvar att se till att varje barn får stöd och stimulans i sin 

motoriska utveckling samt att barn utvecklar sin nyfikenhet och lust att leka och lära. Om 

pedagogerna är medvetna om hur de kan påverka barnen med hjälp av rörelse, kan barnen 

förhoppningsvis få en positiv upplevelse och därmed få ett livslångt intresse för rörelse och 

aktiviteter. Frågan är hur pedagogerna arbetar med barns motoriska utveckling? Är 

pedagogerna delaktiga och uppmuntrar barnen att rulla, krypa, hoppa, springa osv?  
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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka barns grovmotoriska rörelseaktiviteter på förskolan 

och om pedagogerna planerar grovmotoriska rörelseaktiviteter och hur de i så fall genomförs.  

2.1 Frågeställningar  
•   Vilka typer av grovmotoriska aktiviteter utför barnen? Vilka typer av grovmoriska ak-

tiviteter gör pedagogerna med barnen?  

•   Är pedagogen med och stimulerar till grovmotoriska rörelseaktiviteter?  

•   Märks det någon skillnad i barnens grovmotoriska rörelseaktivitet och engagemang 

om pedagogerna är delaktiga, jämfört med om de inte är delaktiga?  

•   Hur ofta planerar pedagogerna grovmotoriska rörelseaktiviteter för barnen? 

•   Hur resonerar pedagogerna kring barnens grovmotoriska aktiviteter? 
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3.   Forsknings- och litteraturgenomgång  
 
I denna del görs en genomgång av relevant litteratur och tidigare forskning kring barns 

rörelse. 

3.1 Begrepp och teoretiska utgångspunkter 
Motorik är ett samspel mellan kroppens olika delar. Dessa grovmotoriska rörelser är 

genetiska anlag som utvecklas genom fysisk tillväxt, mognad och lärande (Langlo- JagtØien 

m. fl., (2002). 

Grovmotorik är rörelser som sker med hjälp av stora muskelgrupper såsom armar, ben, rygg 

och mage. Exempel är krypa, gå, springa, hoppa, kasta, klättra och så vidare. (Hammar & 

Johansson, 2013; Langlo-JagtØien m. fl., 2002). 

Motorisk utveckling ”en förändring i motoriskt beteende som sker över tid” (Langlo-

JagtØien m.fl., 2002).  
Motoriska lärandet utvecklas efter hand. Det kallas för ontogenetiska rörelser och utgör 

grundformer som att kunna cykla eller studsa en boll. Dessa är förändringar i det motoriska 

beteendet som inte är medfött utan något som man måste öva sig till (Langlo- JagtØien m.fl., 

2002).  
Planerade grovmotoriska rörelseaktiviteter är aktiviteter som på förhand är bestämda utav 

pedagogerna, där pedagogen har som syfte att stimulera barnens grovmotoriska utveckling. 

Motorisk inlärning  kan definieras som olika slags processer, anslutna till träning eller 

erfarenhet som leder till permanenta förändringar i förmågan att utföra motoriska färdigheter. 

Detta är ingenting som kan studeras direkt, utan är något som sker gradvis under hela 

uppväxten (Langlo- JagtØien m.fl., 2002).  

 

3.2 Motorisk utveckling  
Det finns egentligen flera olika teoretiska perspektiv som använts för att studera barns 

motoriska utveckling, men i denna studie kommer jag utgå från antagandet att denna  

utveckling sker via interaktionen mellan barnet och personer som befinner sig i dess närmiljö.  

Barn tittar på andra barn för att lära sig att till exempel göra kullerbyttor, gunga och hoppa. 

Men även pedagogerna i förskolan har en viktig roll genom att inspirera och uppmuntra 
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barnens lärande (Sheridan, Pramling, Samuelsson & Johansson, 2010). Detta kallas för den 

proximala utvecklingszonen, vad barnet kan göra på egen hand och vad barnet kan klara med 

hjälp av en vuxen, t.ex. en pedagog. Det barnet lär sig göra med assistans kommer den senare 

klara av att göra på egen hand (Evenshaug & Hallen, 2001; Riesbeck, 2003; Säljö, 2014). 

 

Barn befinner sig i kontinuerlig utveckling, en likartad process som följer alla barn i livet. 

Utvecklingen går snabbast de första levnadsåren för att minska emot vuxen ålder. Redan hos 

spädbarn upptäcks individuella skillnader, hur aktivt eller tillbakadraget barnet är fysiskt och 

psykiskt. Den biologiska åldern visar barnets individuella utveckling (Langlo- JagtØien m.fl., 

2002). 

3.3 Rörelsens betydelse 
Barns motoriska rörelseförmåga har försämrats med åren, orsaken till detta tros vara att barn 

är allt mer stillasittande (Wagnsson, Löfdahl & Segerblom, 2012). Enligt en norsk studie är 

det endast hälften av alla barn som enligt rekommendation rör sig 60 minuter dagligen genom 

fysisk aktivitet från måttlig till hög intensitet (Ågren, 2008). Även fetma är ett ökande 

problem när det gäller den fysiska utvecklingen hos barn. Fetma ger en ökad risk för diabetes, 

högt blodtryck och kan påverka hjärta, lever och njurar. Detta är något som Evenshaug och 

Hallen (2001) nämner i sin bok och som författarna anser är viktigt att förebygga. Med hjälp 

av fysisk aktivitet kan detta minskas menar Ericsson (2005). Hon nämner även att fysisk 

aktivitet stärker vår benstomme, utvecklar vår muskelkraft och uthållighet samt förbättrar 

balans och koordinationsförmåga. Fysisk aktivitet ses även som social träning och lär oss att 

samarbeta.  

 

Barnet utvecklas stegvis i takt med sin ålder och blir allt skickligare på att använda sin kropp 

(Langlo- JagtØien m. fl., 2002). Motorisk utveckling sker under förutsättning att barnet vistas i 

en motoriskt stimulerande miljö. Där barnet lär sig hoppa, springa, rulla, kasta, fånga, hänga, 

lyfta, bära osv. Dessa grundläggande rörelser utvecklas sedan vidare så att barnet kan utveckla 

färdigrelaterade rörelser. Detta möjliggör deltagandet i olika former av lek och idrott (Wagns-

son m. fl., 2012). Dock kan utvecklingen se olika ut hos barn. En del barn tar längre tid på sig 

att gå igenom utvecklingsfaserna än andra. De allra flesta barn går igenom liknande utveckl-

ingsfaser men det är individuella variationer för när och i vilken ordning som barnet går ige-
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nom dessa (Malina, Bouchard & Bar-Or, 2004). Detta nämner även Langlo m. fl., (2002) som 

i tillägg menar att det tyvärr tycks bli allt fler barn som får svårigheter med sin motoriska ut-

veckling. Orsaker till detta kan bland annat vara ärftlighet, psykiska problem och hämmad 

utveckling. Barn med motoriska svårigheter kan vara ett hinder i leken. Dessa barn kan även 

hämmas i andra områden än den motoriska utvecklingen. Ericsson (2005) hävdar att barn med 

motoriska brister kan få konsekvenser av inlärningssvårigheter och läsinlärning.  

Evenshaug och Hallen (2001) nämner att miljöfaktorer, t.ex. skogen kan påverka barnets 

utveckling. Därför är det av stor betydelse att barnet får öva olika typer av grovmotoriska 

färdigheter.   

 

3.4 Utemiljön 
Fysisk aktivitet är avgörande för barns hälsa och utomhusmiljön är en viktig faktor i detta 

(Wikland, 2013). Fjørtoft (2001) visade med sin studie att de förskolebarn (5-7 år) som 

vistades 1-2 timmar per dag i skogsmiljö under ett års tid fick förbättrad balansförmåga, ökad 

muskulatur i armar, ben och magmuskler samt snabbhet och smidighet jämfört med barn som 

höll till på förskolegården 1-2 timmar dagligen. 

Dessa naturliga miljöer med backar, stenar och rötter utmanar barnen till motorisk aktivitet. 

Detta är även något som Boldemann m. fl., (2006) studerat och sett att en förskolegård som 

har nivåskillnader, buskar, träd och passager ger mer fysisk aktivitet än en gård som saknar 

dessa särdrag. Wikland (2013) nämner även att tillgång till lekredskap som exempelvis bollar 

och cyklar har visat sig stimulera till aktivitet. En studie av Venetsanou & Kambas (i 

Wagnsson m. fl., 2012) har visat att barn som får vistas i en miljö med tilltagna ytor för lek, 

tillgång till lekhall/idrottshall och där pedagogerna dagligen genomför fysiska aktiviteter, är 

barn som fått en bättre uppmätt grovmotorisk förmåga jämfört med barn som vistas på 

förskolor med en begränsad plats för lek och idrott, samt där pedagogerna inte hade några 

planerade fysiska aktiviteter.  

 

3.5 Inomhusmiljön 
Grindberg och Langlo-JagtØien (2000) nämner att förskolan oftast ägnar sig åt aktiviteter 

inomhus som kräver mindre utrymme än utomhus, exempelvis att sjunga, dansa, leka och 
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klättra på ribbstol. Medan Mårtensson, (2004) hävdar att många svenska förskolor använder 

sin inomhusmiljö som utrymme för rörelseaktiviteter och grovmotorisk lek, till exempel 

kuddrum och stora lekhallar. Enligt Stokke (2011) är nivån av fysisk aktivitet 88 procent lägre 

i innelek jämfört med i utelek. Hon drar slutsatsen att man borde främja fysisk aktivitet 

utomhus. Däremot har innemiljön sina begränsningar när det gäller fysisk aktivitet i hög fart. 

Som Grindberg och Langlo-JagtØien (2000) skriver är det viktigt att man tänker på att bereda 

plats för fysisk aktivitet när pedagogerna planerar inomhusmiljön. Stora, tomma golvytor 

skapar lust för barn att springa, hoppa och så vidare. Langlo-JagtØien m. fl. (2002) nämner 

även gymnastiksalen som en arena där barnen kan utöva fysisk aktivitet.  

I förskolan finns det goda möjligheter för barn att utveckla sin grovmotorik. Ericsson (2005) 

nämner hur viktigt det är att barnen får tillåtas mycket rörelse. Barn behöver mycket utrymme 

och tid för sina fartfyllda lekar. Hon beskriver att dessa lekar kan synas och höras, något som 

vuxna oftast tycker låter som kaos.  

3.6 Pedagogernas delaktighet  

Sigmundsson och Pedersen (2007) nämner i sin bok att fysisk inaktivitet leder till olika hälso-

problem. Författarna menar att det är viktigt som pedagog att fånga upp barnens intresse till 

rörelseaktiviteter samt visa på sitt egna intresse och engagemang.  

Studier har visat att pedagoger i förskolan påverkar barnen i deras rörelsevanor. Pedagoger 

som stod eller satt stilla utomhus, påverkade barnen, särskilt flickorna till att bli stillasittande 

(Wikland, 2013). Även Wagnsson m. fl., (2012) studie visar på att det finns en tudelad bild av 

hur pedagogerna arbetar kring grovmotoriska rörelseaktiviteter. Vissa pedagoger är aktiva 

genom att kontinuerligt planera, genomföra och utvärdera grovmotoriska aktiviteter medan 

andra pedagoger sällan planerar utan får in rörelseaktiviteter mer sporadiskt. De planerade 

rörelseaktiviteter som gjordes var t.ex. färdiga rörelseprogram som ”Röris”, ”Tuta och kör” 

och ”Bamsegympa”, samt att pedagogerna använder sig utav rörelselekar och rörelsesånger. 

Men Wagnsson m. fl., (2012) nämner att denna kvalitativa studie inte kan tas som generella 

slutsatser då det saknas tillräckligt stort underlag. Däremot visar internationella studier att 

barns koordinativa förmåga har försämrats med åren genom att barn bland annat inte 

stimuleras till att vara fysiskt aktiva eller får lika hög grad av motoriska utmaningar som man 
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fick förr i tiden. Dock finns det inga studier som visar på minskad tid för grovmotoriska 

rörelseaktiviteter i förskolan. 

Leken ses som en förutsättning för lärande och utveckling. Barn upplever att vuxnas delaktig-

het i lekar och aktiviteter är viktigt. Genom att pedagogerna deltar i barnens lek kan det ge 

barnen positiva rörelseupplevelser samt bidra till en socialutveckling hos barnen. Barn söker 

sig oftast till nya aktiviteter som de behöver öva för att bli säkra på att utöva sina grovmoto-

riska rörelsemönster. Om barnen hittar ett träd att klättra i eller en stock att balansera på ska 

pedagogen ta sig tid och uppmuntra barnen till den grovmotoriska träningen (Ericsson, 2005). 

Ericsson nämner även att motorikobservation i förskolan har gett en bättre motorik hos barn 

vid skolstart. Detta tros bero på att pedagoger samt föräldrar uppmärksammar motorik-

observationer genom att de fått en medvetenhet om motorikens betydelse och därför upp-

muntrar de barnen till mer rörelse. 

3.7 Faser i den motoriska utvecklingen 
Barns motoriska utvecklings sker gradvis genom att barnet börjar krypa, gå, springa, kasta 

och så vidare. Dessutom går barnet igenom olika stadier från att det föds till vuxen ålder. 

Dessa stadier är medfödda reflexrörelser, mognadsbestämda rörelser, grundläggande naturliga 

rörelser och tekniska färdigheter. Även miljön nämns som en stor påverkan på barnets 

utveckling av rörelse. Utvecklingen har även sett skillnader mellan pojkar och flickor där 

flickor anses mogna tidigare än pojkar (Langlo-JagtØien m. fl., 2002). 

 

Barns biologiska utveckling kan delas in i stadier utifrån förändringar som sker från födseln 

upp till vuxen ålder. Den motoriska utvecklingen kan delas in i fyra stadier, reflexiv, 

mognadsbestämd, grundläggande naturlig och tekniskt färdighetsrelaterad (Langlo- JagtØien 

m. fl., 2002).  

Barnet har medfödda reflexrörelser för att kunna orientera sig till näring och för att kunna 

skydda sig. Allteftersom hjärnan mognar blir vissa reflexrörelser mindre framträdande och 

andra mer synliga. Dessa permanenta reflexer är av betydelse för balans, kroppshållning och 

rörelser. De förstärks allt eftersom kroppen utvecklas och motoriken blir bättre (Langlo-

JagtØien m. fl., 2002). 
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Under barnets första levnadsmånader utvecklas mognadsbestämda rörelser, till exempel att 

lyfta huvudet, rulla runt och krypa. Dessa rörelser utvecklas i takt med fysisk tillväxt, mognad 

och arv. De mognadsbestämda rörelserna tillsammans med reflexrörelserna bildar grunden för 

all vidare utveckling av motoriken (Langlo- JagtØien, m. fl., 2002). 

 

De mognadsbestämda rörelserna är medfödda rörelsemönster. Dessa utgör grunden för att 

barnet bland annat börjar gå. Desto mer barnet går, desto mer erfarenhet får det att ta sig fram 

på olika underlag. Det sker även en fysisk utveckling och mognad som förbättrar rörelserna. 

Att kunna behärska gångfunktionen är en milstolpe i barnets utveckling. Barnet ökar sitt 

behov av aktivitet, sökande efter spänning och utmaning. Detta lägger grunden för vidare 

motorisk utveckling. Om den fysiska miljön är utmanande, utvecklar barnet allt fler, 

grundläggande, naturliga rörelser som att springa, hoppa, kasta, gunga, snurra osv (Langlo- 

JagtØien, m. fl., 2002). 

 

Med tekniska färdigheter är syftet att behärska olika tekniker med redskap för att kunna delta i 

idrottsaktiviteter och spel. Dessa tekniska rörelser bygger på tidigare rörelseutveckling och 

erfarenhet. Barn ser hur andra barn rör sig och tar efter. Barnet tillägnar sig ontogenetiska 

rörelser genom synen. Genom att barnet försöker skapa sig den rörelse som önskas så sänder 

hjärnan ut impulser till musklerna och det resulterar i att muskeln rör sig. Barnet upprepar en 

rörelse flera gånger och efter hand bildas ett motoriskt minne som gör att rörelsen är 

automatiserad. Barnet behöver inte längre tänka på hur rörelsen ska utföras (Langlo-JagtØien, 

m. fl., 2002). 

 

Barn har behov av fysisk aktivitet och det är viktigt att barn får röra sig i olika typer av 

miljöer såsom gymnastiksal, skogen, förskolegården och inne på avdelningen. Inomhusmiljön 

begränsar för fysisk aktivitet men det finns plats för sånglekar, danslekar och regellekar som 

t.ex. ”Fruktsallad” och ”Kims lek”. Utomhusmiljön ska däremot aktivera och inbjuda barnen 

till springlekar, bollekar, kurragömma, balans-, klätter- och hopplekar.  

Exempel på grovmotoriska rörelseaktiviteter som går att göra både inomhus och utomhus är 

krypa, rulla, åla, snurra, hoppa och springa (Langlo- JagtØien m. fl., 2002). 
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3.7.1 Stadier 
Utvecklingen sker på olika åldersnivåer men det kan dock råda stora skillnader mellan barn 

som är lika gamla i dess utveckling. Barn som inte kommit så långt i sin motoriska utveckling 

har svårare att leka tillsammans med andra jämnåriga barn, därmed försämras även deras 

sociala utveckling. Dessa barn kan även få problem med att utveckla kognitiva färdigheter 

som kräver en god motorik (Langlo- JagtØien m. fl., 2002; Malina m. fl., 2004).  

3.7.2 0-6 år 
Individutvecklingen är uppenbar redan från början av barnets liv vad gäller både utseende, 

storlek, aktivitetsnivå och sinnelag. I samband med motorisk utveckling påvisas ingen 

avgörande skillnad mellan pojkar och flickor under 6-års ålder. Båda könen tar sig an 

grovmotoriska färdigheter som att sitta, krypa, gå, hoppa och klättra. Dock så visas det att 

pojkar mellan 2-3 år har ett aggressivare beteende än flickor. Detta ger sig uttryck i fysiskt 

vildare aktiviteter, vilket även visas vad gäller aktivitetsnivån då pojkar är mer fysiskt aktiva 

(Langlo- JagtØien m. fl., 2002).  
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4.   Metodologisk ansats och val av metod 
 

I denna del kommer jag beskriva mitt tillvägagångssätt, vilka metoder som använts i studien 

och dess för- respektive nackdelar, urvalet av förskolor och respondenter samt hur 

genomförandet såg ut. Jag kommer även att ta upp etiska överväganden och tillförlitligheten 

med arbetet. 

 

4.1 Datainsamlingsmetoder 
 

Eftersom mitt syfte med arbetet var att undersöka barns grovmotoriska rörelseaktiviteter samt 

om pedagogerna planerar rörelseaktiviteter och i så fall hur de genomförs valde jag att 

kombinera två datainsamlingsmetoder. Dels observationer och dels kvalitativa djupintervjuer.  

Denna form av intervju gav mer djupgående svar och kunde även ge mig möjlighet att ställa 

följdfrågor för att kunna få ett så uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2010; 

Bryman, 2011). Frågorna formulerades i form av en intervjuguide (se bilaga 3), detta för att 

lättare se om att mina frågor blev besvarade. Johansson och Sveder (2010) nämner dock att 

svårigheten med intervju är att få fullständiga svar från den intervjuade och att svaren 

avspeglar hans/hennes inställning och erfarenheter. Att informationen jag får inte är helt 

sanningsenlig kan också vara en nackdel. Genom att använda metoderna observation och 

intervju utgår min studie från barns utvecklingsstadier och genom metoderna visades det 

vilket stadie som barnet är i vid en viss ålder. Detta nämner Emilsson (2014) som att forskaren 

tar på sig teoretiska glasögonen för att få syn på något som inte tidigare lagts märke till.   

 

Jag använde metoden observation först och sedan intervju. Detta för att jag skulle kunna ställa 

observationen i relation till det som pedagogerna sagt (Johansson & Svedner, 2002). När jag 

kom på besök till förskolorna berättade jag under samlingen för barnen vad jag skulle göra 

där. Observationen var ostrukturerad då jag noterade allt som var relevant för min studie och 

som dessutom hade en koppling till det som skulle studeras (Franzen, 2014). Jag undersökte 

vilka grovmotoriska rörelseaktiviteter som barnen utförde, vilka grovmotoriska 

rörelseaktiviteter som pedagogerna planerade och pedagogernas delaktighet. Fördelarna med 

denna metod är att jag på kort tid fick ett omfattande material där materialet visar tydliga 
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beskrivningar på vad som skett under undersökningen (Johansson & Svedner, 2002). Jag 

skrev en löpande observation, som innebar att jag skrev ner så mycket som möjligt under ett 

visst skeende. Det jag kan se som en nackdel med observation är att barnen känner sig 

iakttagna. 

 

4.2 Urval 
Under min studie valde jag två förskolor i en liten kommun inom Jönköpings län. Dessa 

förskolor valdes utifrån kriterierna att det var ”vanliga” verksamheter som skulle jämföras 

genom barnens grovmotoriska rörelseaktiviteter och pedagogernas delaktighet. Jag 

intervjuade två pedagoger på vardera förskola, med kravet att de var legitimerade 

förskollärare. Detta för att få en rättvis bild i undersökningen eftersom de har en pedagogisk 

utbildning inom det område som jag valde att studera, jämfört med en barnskötare. 

Undersökningen är gjord på två avdelningar med barn i åldern 3-5 år. Jag valde denna ålder på 

barnen just för att deras grovmotorik är mer utvecklad än hos yngre barn. Förskolorna döpte 

jag om i mitt material till förskola 1 och förskola 2, jag kallade även pedagogerna för pedagog 

1 och pedagog 2. 

  

4.3 Genomförandet  
Jag tog kontakt med en förskolechef inom kommunen via telefon och fick godkännande att 

höra av mig till förskolorna. Jag ringde två förskolor inom denna kommun och berättade 

syftet med min undersökning. Fick positiv respons och nästkommande dag lämnades 

samtyckesbrev på förskolorna. I brevet framgick det tydligt syftet med undersökningen, där 

vårdnadshavarna gavs möjlighet till att samtycke eller säga nej om att deras barn skulle 

komma att observeras. Undersökningen garanterades även som anonym. Jag fick tillbaka 

samtyckesbreven lagom till observationen skulle utföras och fick godkännande från samtliga 

vårdnadshavare.  

När jag kom till förskolorna berättade jag för barnen vem jag var. Jag berättade på ett enkelt 

sätt syftet med min studie och sa att jag hade en läxa från skolan som handlade om att jag 

skulle titta på hur barn rör sig i förskolan. Dessutom valde jag att inte berätta för barnen mer 

utförligt om vad grovmotorik är, ifall det kunde påverka barnen till att röra sig mer eller 
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mindre och att det skulle påverka resultatet. Jag var på förskolorna en dag var, från klockan 

8.30-13.30. Detta gjorde det möjligt för mig att få se hur barnen rörde sig både i inomhusmiljö 

och i utomhusmiljö. Under observationerna försökte jag vara en dold observatör som gick 

omkring och tittade på vad barnen hade för sig. När något intressant och relavant observerats 

gick jag diskret iväg och skrev ner det i mitt anteckningsblock. Detta nämner Franzen (2014) 

som en icke-deltagande observation där syftet är att påverka situationen så lite som möjligt. 

Jag frågade pedagogerna på plats efter att observationen var gjord om någon kunde tänka sig 

att ställa upp på en intervju. Detta för att jag ville få ett så sannhetsenligt svar som möjligt 

från pedagogen, utan att personen hade övat in svaret sedan tidigare. Intervjuerna gjordes 

innan lunch och pedagogerna fick bestämma plats där vi kunde sitta ostört. Löfgren (2014) 

nämner att det ska finnas gott om tid under en intervju. Detta för att varken intervjuaren eller 

intervjupersonen ska känna sig stressad, utan känner att man hinner tala till punkt, samt att 

intervjuaren ska hinna ställa sina frågor. Jag intervjuade pedagogerna individuellt och spelade 

in intervjun med hjälp av mobilen. Intervjun med pedagog 1 höll på i 15 minuter medan 

intervjun med pedagog 2 varade i 30 minuter. 

 

4.4 Bearbetning av insamlat material 
När samtliga observationer och intervjuer var gjorda renskrevs observationerna och 

transkriberades intervjuerna. Ljudfilerna döptes till förskola 1 och förskola 2 och under 

bearbetningen utav materialet ändrades pedagogernas namn till pedagog 1 och pedagog 2. 

Observationen lästes igenom och kategoriserades utefter mitt syfte. Intervjuerna analyserades 

för att finna likheter och olikheter. Jag jämförde intervjuerna fråga för fråga och fick fram 

ämnen och rubriker som skulle besvara mina frågeställningar.  

 

4.5 Etiska överväganden  
Under min studie blev samtliga pedagoger informerade med ett missivbrev inför observation 

och intervju. 

Jag har utgått från Vetenskapsrådets fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Som Löfdahl (2014) nämner är det viktigt att in-
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formera förskolechefen, vårdnadshavare och personal om min studie och dess syfte. Detta 

kallas för informationskravet och det har jag följt genom att lämna ut ett skriftligt samtyckes-

brev. Genom samtyckeskravet gavs vårdnadshavare möjlighet till att samtycka om att deras 

barn fick medverka eller tacka nej. Min data används endast under studien, detta nämner Löf-

dahl (2014) som nyttjandekravet. I Vetenskapsrådet (2011) nämns även konfidentialitetskra-

vet. Detta krav innebär att jag garanterar respondenterna full sekretess samt att all data som 

samlats in ska förstöras efter avslutad studie.  

Med denna studie har jag lärt mig hur viktigt det är att ta hänsyn till de etiska överväganden 

som finns. Med tanke på samtyckeskravet var jag tvungen att få godkännande från 

vårdnadshavare om att deras barn fick vara med i undersökningen samt ett godkännande från 

pedagogen. Det jag kan se som en konsekvens i min studie är mitt val av deltagare, då jag 

intervjuat förskollärare. Detta för att få ett så bra resultat som möjligt då jag anser att de flesta 

förskollärarna har läst en kurs om rörelse och motion medan en barnskötare skaffat sig egna 

erfarenheter. 

 

4.6 Resultatens tillförlitlighet och kvalitet 
Johansson och Svedner (2010) nämner att man kan diskutera mätnoggrannheten i metoderna 

observation och intervju. Detta för att undersöka trovärdigheten i ett arbete (Ross, 2014).  

Mina observationer gick till på samma sätt och skrevs i en löpande observation, detta ökar 

tillförlitligheten. Men mina båda intervjuer skiljde sig åt. På förskola 1 fick jag ställa flera 

följdfrågor då pedagogen gav korta svar medan pedagog 2 utvecklade sina svar och gav mig 

mer information. Detta gjorde att jag inte behövde ställa alla mina nerskrivna frågor, då jag 

redan fått svar på dem. 

En utav mina frågeformuleringar missförstods av pedagog 1. Jag ställde frågan om pedagogen 

var delaktig i barnens grovmotoriska rörelseaktiviteter, hon svarade att hon var delaktig under 

gymnastiken. Hon kan ha tolkat frågan som om jag frågade efter pedagogens delaktighet i de 

planerade rörelseaktiviteterna. Detta gjorde att jag inte fick det uttömmande svar som jag 

förväntade mig, vilket även Johansson & Svedner (2010) nämner kan påverka tillitligheten 

negativt. Min studie stämmer överens med tidigare forskning kring barns grovmotoriska 

rörelseaktiviteter och pedagogernas planerade rörelseaktiviteter (Wagnsson m. fl., 2012).  
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5.   Resultat och analys 
I denna del sammanställs resultatet från studien. Det redovisas i ordningen observation och 

sedan intervju.  

 

5.1 Observationer 
Under de två dagar som observationerna pågick studerades barnens grovmotoriska 

rörelseaktiviteter både inomhus och utomhus. Den enda planerade rörelseaktiviteten under 

besöksdagarna på förskolorna var en sångsamling med grovmotoriska rörelser.  

 

5.1.1 Grovmotoriska rörelseaktiviteter inomhus 
Observationerna på förskola 1 och förskola 2 skiljde sig vad gäller inomhusmiljön. Barnen på 

förskola 1 hade fri lek på förmiddagen och var grupperade efter eget intresse. Många av 

barnen hade svårt att hitta en bra lek. De lekte monster och zombies, en stökig lek som 

innefattade spring och höga ljud. Andra grovmotoriska lekar som observerades var några barn 

som gick skottkärra med hjälp utav varandra, de övade balans, styrka, smidighet och 

koordination. Resterande barn pärlade och spelade spel. Barnen på förskola 1 hade ett stort 

intresse för lego. Det byggdes både legobilar och legoflygplan. Barnen flög runt med bilarna 

och flygplanen i lekhallen, detta skapade rörelse.  

 

På förskola 2 lekte barnen på golvet med lego och klicks (plastbitar som man klickar ihop). 

Barnen på förskola 2 hade en lugnare inomhuslek och det upplevdes även som om barnen 

hade lättare att komma in i en lek. Barnen utnyttjade hela avdelningen och även tamburen. 

Ute i den stora, avlånga tamburen åkte barnen rutschkana. Barnen åkte på mage och rumpa 

sprang upp för rutschkanan och även ett flertal gånger upp och ner för rutschkanans trappa. 

Barnen inne på avdelningen ritade och lyssnade på musik, några av barnen sjöng med.  

Barnen brukade ofta dansa till musik fick jag berättat utav pedagogen, men detta var inget 

som observerades.  

 

Generellt för de båda förskolorna var att leken inomhus var stillsammare än leken utomhus. 

På förskola 2 förekom det under observationen mer grovmotorik inomhus än vad som 
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observerades på förskola 1. Förskola 1 jobbade mer med barnens finmotorik. Dessutom var 

pedagog 2 mer delaktig i barnens lek inomhus än vad pedagog 1 var.  

 

5.1.2 Barns grovmotorik i utomhusmiljö  
Barnen på förskola 1 hade ett stort intresse för att cykla, de kunde cykla runt förskolan när 

grindarna var öppna men många valde att cykla runt klätterställningen. Ibland stannade 

barnen utanför ”bensinstationen” för att tanka bilen. Barnen lekte mycket vid den stora 

klätterställningen och övade här sin motorik genom att klättra upp på en stege och dra sig 

uppför ett rep för att kunna komma upp i klätterställningen. Uppe i klätterställningen lekte 

barnen tafatt. Även förskolans kulle användes för att utföra grovmotoriska rörelseaktiviteter, 

barnen sprang upp och ner för backen, rullade nerför samt gick balansgång på rör som låg 

placerade neråt i backen. Förskola 1 hade en gård som gick runt hela förskolebyggnaden, men 

baksidan på gården var den del som användes mest. Där fanns klätterställningen, fem stycken 

gungor, en skog, en kulle, en sandlåda, en lekstuga, en mindre klätterställning och en 

diskbänk där man kunde leka med vatten. Mot framsidan hade förskolan en motorikbana, två 

gungor och en mindre lekställning med tillhörande sandlåda.  

 

Även på förskola 2 hade de en stor förskolegård, denna låg placerad på baksidan av förskolan. 

Cyklarna var populära men även gungställningen var en attraktiv plats att leka på. Det fanns 

åtta gungor sammanlagt, fyra gungor på varsin sida av gården. Förskolan saknade 

klätterställning men hade en kåta, två stora sandlådor och ett fotbollsmål. På denna förskola 

hade de även en liten skog där barnen fick öva sin grovmotorik genom att klättra över stenar.  

 

Förskolorna hade cykling som en populär aktivitet, förskola 2 hade fina uppmålade streck på 

sin asfalt som visade på vilken sida barnen skulle cykla. Detta var något som saknades på 

förskola 1. Både förskola 1 och förskola 2 hade varsin motorikbana, men på förskola 1 

användes inte motorikbanan, detta trodde pedagogen berodde på att motorikbanan låg på fel 

plats på förskolegården. Medan barnen på förskola 2 använde motorikbanan för att öva sin 

balans genom att hoppa mellan däck. Förskolornas utomhusgårdar visade stora möjligheter till 

grovmotoriska rörelseaktiviteter och här var det mycket aktiviteter för alla barn. 

 



 

16 
 

5.1.3 Planerade rörelseaktiviteter 
På förskola 1 observerades inte någon planerad rörelseaktivitet. De hade fri lek på 

förmiddagen och gick sedan ut på gården efter fruktstunden. Efter lunchen var det läsvila och 

fri lek. Förskola 2 däremot samlade ihop alla barn i en ring och hade sångsamling. Pedagogen 

spelade gitarr och sjöng tillsammans med barnen samtidigt som barnen fick göra stora 

grovmotoriska rörelser. Barnen fick klappa händer, vicka på rumpan, hoppa på stället, hoppa 

till sidan och snurra runt.   

 

5.2 Intervjuer  
Under mina intervjuer hade pedagogerna möjlighet att berätta och förklara sin syn på rörelse 

och motorik samt hur de arbetade med rörelse. Det framkom att rörelse ansågs som väldigt 

viktigt då många barn är alltför stillasittande samt att pedagogerna tyckte att rörelse sker 

spontant i de flesta aktiviteter som barnen utför.  

 

Pedagogerna som intervjuades var 

Pedagog 1 som är 38 år och har jobbat inom yrket i 13 år. Pedagogen gick under sin 

förskollärarutbildning en kurs med inriktning idrott.  

 

Pedagog 2 som är 55 år och har arbetat inom yrket i 30 år. Pedagogen har gått många 

utbildningar inom rörelse då det ligger i intresset med idrott och hälsa. Dessutom har 

pedagogen en tidigare utbildning som gymnastiklärare.  

 

5.2.1 Pedagogernas inställning till rörelseaktiviteter 
Båda förskollärarna som intervjuades hade liknande synsätt kring rörelse. Det ska vara roligt 

att röra på sig. Pedagog 1 beskrev det som att rörelseaktiviteter ska utveckla barns 

grovmotorik och pedagog 2 säger: 

 

Man behöver rörelse för att dels rensa hjärnan, för att kunna gå vidare och allting. 

Man behöver rörelse för att kunna krypa och för att lära sig språket. Allt hör ihop.  
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Genom rörelse ska barnen få lära känna sin kropp och förstå varför det är bra att röra sig. Som 

de båda pedagogerna nämner är det idag mycket stillasittande framför läsplattan och TV-spel. 

De tycker därför det är viktigt att barnen får komma ut och röra på sig när de är på förskolan. 

Pedagog 2 arbetar mycket med rörelse och vill få rörelse till något som sker spontant.  

 

5.2.2 Möjligheter till planerade rörelseaktiviteter  
Det finns inte så mycket tid som skulle önskas till att planera rörelseaktiviteter då det är så 

mycket annat som ska hinnas med på förskolan. Pedagog 2 nämner att rörelse och motorik 

ingår i förskolans läroplan, och tycker det är viktigt att barnen får röra på sig. Rörelse är 

någonting som sker spontant på förskolan. Det förekommer till exempel vid utevistelse på 

förskolegården men även inomhus vid barnens lek. 

 

Vad gäller planerade rörelseaktiviteter så nämner både pedagog 1 och pedagog 2 aktiviteter i 

gymnastiksalen som en planerad rörelseaktivitet. Genom gymnastiken får pedagogerna inte 

bara in rörelse, utan de förbereder även barnen inför skolan. Barnen får lära sig att byta om 

och duscha efter idrottslektionen, detta är något som de båda pedagogerna ser som något 

positivt. Dock har inte förskola 2 tillgång till en gymnastiksal längre, men förskola 1 går till 

gymnastiken varannan eller var tredje vecka.  

 

Vi försöker få in olika grovmotorik. Balansgång, kullerbyttor, bollteknik, lekar, 

samarbete (pedagog 1). 

 

Genom att planera lektioner för hela året får pedagogen med många olika delar som ska öva 

barnens grovmotorik.  

 

Pedagogerna talar även om skogen som en planerad rörelseaktivitet.  

 

Skogen, där får man ju verkligen med grovmotoriken. Rätt som det är kanske man 

hittar ett nerfällt träd, hoppa balansgång, eller kan ni klättra upp på den stenen. 

Man utmanar barnen hela tiden till att röra sig och utveckla sin motorik (Pedagog 1)  
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Skogen nämns som en bra plats att gå till med barnen, och även som en utvecklande miljö.  

 

Pedagog 2 nämner dagens samhälle som stressigt där många utav förskolebarnen har flera 

aktiviteter i veckan, simskola och gymnastik nämns som två aktiviteter.  Hon anser att man 

ska ta tillvara närmiljön som finns omkring förskolan och nämner skogen som en bra plats att 

gå till. 

 

Skogen, som är världens bästa gymnastiksal (Pedagog 2). 

 

Pedagog 2 berättar att skogen är en lugn och skön plats där man kan ta promenader, bygga 

kojor och göra barkbåtar. Förskolan har lagat mat ett flertal gånger i skogen tillsammans med 

barnen.  

Vad gäller planerade rörelseaktiviteter så nämner pedagog 2 att de hade fler planerade 

rörelseaktiviteter när gymnastiksalen fanns. Nu för tiden blir det mest planerad rörelseaktivitet 

under samlingen då pedagogen brukar planera in någon rörelsesång.  

 

Alltid bra att börja med lite rörelsesånger, sen får man sitta still lite och sen får man 

röra sig lite (Pedagog 2). 

 

Pedagog 2 tycker det är bra att varva samlingen med rörelse, sång och lite vila. Detta för att 

fånga barnens intresse men även för att hålla barnen aktiverade.  

Pedagog 1 nämner att det inte planeras så många rörelseaktiviteter på förskolan då 

rörelseaktiviteter sker dagligen, oftast spontant. Grovmotoriska rörelseaktiviteter inomhus 

sker inte så ofta eftersom det lätt skapar spring och det blir gärna en högre ljudnivå när det 

kommer till dessa rörelseaktiviteter. Inomhus är det stillsammare lekar medan utomhus får 

barnen gärna springa. 

 

Båda förskolorna anser sig duktiga på att ta tillvara barnens intressen och ändra sin planering 

utefter vad barnen vill göra. På förskola 1 nämns ”dansstop” och ”hela havet stormar” som 

populära lekar som barnen brukar fråga efter. Förskola 2 intresserar sig för rörelseaktiviteter 

inomhus såsom hinderbanor, danstävlingar och melodifestivalen.  
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5.2.3 Vikten av grovmotoriska rörelseaktiviteter utomhus 
Barnen anses vara väldigt rörliga på förskolan, speciellt utomhus. Cyklarna är ett populärt 

redskap nämner båda pedagogerna. Även skogen används nämner pedagog 1. På förskola 2 

nämns även sandlådan och kurragömma som populära aktiviteter. Pedagog 2 säger att 

förskolan har nära till det mesta. 

 

Vi kan gå till stallet, hälsa på hästarna, till sjön, fågeltornet. Vi har ju nära till allt, 

skogen. (Pedagog 2) 

 

Hon menar att det finns mycket att titta på som ligger omkring förskolan. Med en promenad 

till dessa platser utvecklar barnen sin grovmotorik.  

 

Pedagogerna nämner att deras förskolegårdar skulle behöva utvecklas mer. Pedagog 1 säger 

att deras gård innefattar det mesta men något hon saknar är en plan för barnen att spela bandy 

eller fotboll på, men att det tyvärr inte finns plats för någon plan. Pedagog 2 skulle vilja 

utveckla deras utegård genom att bygga ett kök och jobba mer på motorikbanan.   

 

5.2.4 Pedagogernas delaktighet i barnens rörelseaktiviteter 
När frågan ställs om pedagogerna är delaktiga i barnens lek svarar de båda med ett tydligt ja. 

Pedagog 1 nämner att hon är delaktig, speciellt när det är gymnastik.  

 

Då ska ju barnen ha ombyte med sig och då har jag också ombyte med mig för att 

visa att jag byter också om.  Det ska barnen göra när dem har gymnastik, och då ska 

jag göra det. Så det tycker jag. Går dem balansgång på balansbanan så gör jag det 

också. Så det tycker jag. (Pedagog 1) 

 

Hon nämner att hon är delaktig när de har planerade rörelseaktiviteter och tycker det är viktigt 

att vara en förebild för barnen.  

Pedagog 2 svarar att hon är delaktig i barnens lek och finns där om barnen behöver hjälp. När 

barnen vill bygga en motorikbana inomhus är hon gärna med och hjälper till.  
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5.2.5 Pedagogernas stimulans till grovmotoriska rörelseaktiviteter 
Båda förskolorna nämner motorikbanan som något som kan stimulera till grovmotorisk 

rörelse. Dock är det mycket regler om hur en motorikbana ska vara, att det stoppar 

pedagogerna i hur de själva skulle vilja bygga. Pedagog 1 säger  

 

Jag skulle vilja ha däck som man kan hoppa i, men det får man inte.  

 

Det får inte vara vilka däck som helst, allt för säkerhetens skull så att inget barn skadar sig på 

förskolan. Dessa regler och förskolans ekonomi stoppar pedagogernas idéer om hur de skulle 

vilja utveckla förskolan. Pedagog 1 nämner även att deras motorikbana inte stimulerar 

tillräckligt då hon tycker den ligger placerad på ett dumt ställe så att barnen inte går dit. 

Pedagog 2 berättar om hur hon vill utveckla utegården 

 

Vi har en ribbstol som jag funderar att vi kan göra en armgång av. Men vi måste 

bara komma på ett sätt att sätta fast den. (Pedagog 2) 

  

Men även hon berättar om de stränga reglerna som måste följas för förskolans säkerhet. Det 

måste vara ett säkert och hållbart sätt som gör att ribbstolen inte kan skada någon. Genom 

förskolans material stimuleras barnen till grovmotoriska rörelseaktiviteter. På förskola 2 

brukar barnen bygga ett mjukt golv inomhus med hjälp av färggranna plattor. Golvet används 

när de vill stå på händer, huvud och hjula. Pedagog 2 nämner att hon stimulerar barnens 

grovmotorik genom att själv vara delaktig och hjälpa barnen. Hon tycker förskolan är bra på 

att anordna aktiviteter som gör att barnens grovmotorik stimuleras. Hon nämner 

förskoleloppet där barnen får springa ett lopp, men även dans och gympa.  

 

Ibland ställer man ut en bandspelare och så kör vi lite gympa.  

 

Detta nämner hon som något barnen har ett stort intresse för, då dans och musik var en 

populär aktivitet på förskola 2.  
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5.3 Sammanfattning 
Båda pedagogerna tycker att rörelse är viktigt i vårt stillasittande samhälle och nämner att 

rörelse kan förebygga fetma. De har planerad rörelseaktivitet 1-2 gånger i veckan då 

pedagogerna går med barnen till skogen, har gymnastiklektion eller rörelsesamling. 

Pedagogerna anser att barnen får röra sig genom spontan rörelseaktivitet dagligen, därför 

planerar de inte in fler rörelseaktiviteter.  

Barnen utför många grovmotoriska rörelseaktiviteter dagligen, detta sker mest utomhus. Det 

fanns flera aktiviteter som barnen utförde, några av dem var cykla, klättra och gunga. 

Inomhus är miljön lugnare och där får barnen leka stillsammare lekar. Aktiviteter inomhus var 

bland annat bygga med lego, spela spel och rita. Varken pedagog 1 eller 2 var speciellt 

delaktig i barnens lek utifrån observationen men de svarade i intervjun att de ansåg sig som 

delaktiga. Det var ingen större skillnad mellan förskolorna gällande barnens grovmotoriska 

rörelseaktiviteter. Barnen på förskola 1 och 2 rörde sig likvärdigt, dock hade förskola 2 en 

rutschkana inomhus som främjade barnen till rörelse. Pedagogerna ville utveckla förskolornas 

utegård för att få barnen mer i rörelse. Detta visar att pedagogerna faktiskt vill uppmuntra 

barnen till rörelseaktiviteter.  
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6.   Diskussion  
 
Den här delen kommer att diskutera resultatet, där pedagogernas tankar är sammanfattade och 

kopplade till litteratur och mina egna slutsatser. Denna del ska även ge svar på studiens syfte 

och frågeställningar.  

6.1 Resultatdiskussion 
Studien har visat pedagogernas inställning till rörelseaktiviteter och gett en bild av att både 

pedagog 1 och pedagog 2 är positivt inställda till grovmotoriska rörelseaktiviteter i förskolan. 

De nämner att många barn är stillasittande, speciellt framför läsplattan och datorn. Detta vill 

pedagogerna förhindra genom mer rörelseaktivitet på förskolan och beskriver att rörelse 

främjar barnets hälsa men även barnets motoriska utveckling.  

 

Malina m. fl., (2004) nämner att barn uppnår sin motoriska utveckling genom olika stadier i 

livet. Barn utvecklas i olika stadier men det är individuellt i vilken ordning barnet går igenom 

dessa stadier. Utifrå min observation rörde sig barnen kontinuerligt i utomhusmiljön genom 

att bl.a cykla, springa, klättra i klätterställningen eller gunga. Det upplevdes som att dessa 

barn var i den grundläggande naturliga fasen. Langlo JagtØien m. fl., (2002) nämner det som 

en fas där barnet hunnit utöva sina medfödda basala gångmönster och nu är i behov av 

aktiviteter samt söker efter spänning och att bemästra utmaningar för att kunna ta sig vidare i 

den motoriska utvecklingen. Är miljön rik och utmanande så utvecklar barnet de 

grundläggande, naturliga rörelserna som att springa, hoppa, klättra, gunga osv. Utifrån 

observationen var det många barn som cyklade på förskolegården under hela utevistelsen 

medan andra barn bytte aktiviteter flera gånger. Detta tyder på att de barn som byter 

aktiviteter ofta söker efter spänning och vill att något nytt ska hända.   

 

6.1.1 Utomhusmiljön 
Det jag kunde se via mina observationer och intervjuer är att utomhusmiljön är den miljö som 

det läggs störst vikt på vad gäller att främja barnens grovmotoriska rörelseaktiviteter. Fjørtoft 

(2001) lyfter utemiljön som utmanade för barnens grovmotoriska rörelseaktivitet genom bland 

annat dess terräng. Observationerna visade att barnen fick utöva sin rörelseaktivitet utomhus 

genom att bland annat klättra, springa och cykla på gården, samt att förskolans skogsdel an-
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vändes till att leka springlekar i. Miljön är viktig för att stödja utvecklingen hos barn skriver 

Evenshaug & Hallen (2001) och menar att barnet ska få möjlighet att öva olika motoriska 

färdigheter. Detta ansåg jag att barnen fick genom att vara ute i förskolegårdens varierande 

miljö. Barnen sågs aldrig stillasittande, detta tyder på att förskolorna har en stimulerande ut-

omhusmiljö. Under intervjuerna berättade både pedagog 1 och 2 om hur de ville utforma ute-

miljön för att stimulera barnen till grovmotoriska rörelseaktiviteter. När det insamlade materi-

alet bearbetades kom jag att fundera över om en inbjudande utomhusmiljö är tillräckligt för 

att stimulera barnens grovmotorik? Utifrån observationerna rörde sig barnen med hjälp av 

olika lekredskap. Wikland (2013) nämner att lekredskap stimulerar barn till rörelse. Min ob-

servation visade att barnen använde cykeln, gungan och klätterställningen för att skapa rörelse 

och att barnen hade svårare att leka utan ett redskap. Även pedagogerna behöver visa sin del-

aktighet i barnens lek för att stimulera barnens grovmotorik. Wikland (2013) studie visar att 

pedagoger som är stillasittande även påverkar barnen till att bli fysiskt inaktiva. Detta stäm-

mer dock inte in på förskola 1 och förskola 2 då barnen som observerades var aktiva, men jag 

tror som Wikland (2013) nämner att pedagogerna är förebilder för barnen och att barn gör 

som vuxna. 

 

Pedagog 2 talade gott om utomhusmiljön under vår intervju. Hon hade från flera år tillbaka 

arbetat mycket utomhus med barnen och spenderat i stort sett hela dagar i utomhusmiljö. Hon 

tyckte det var viktigt att barnen fick frisk luft och att barnen fick röra sig och springa av sig 

utomhus, något som hindrar barnen inomhus. Wikland (2013) nämner att barn rör sig mer 

utomhus än inomhus. Detta anser jag helt naturligt då en utomhusmiljö har större tilltagna 

ytor än inomhusmiljön och främjar mer till spring än en inomhusmiljö. Wagnsson m. fl., 

(2012) beskriver i sin studie att barn som vistas i en miljö med stora ytor får en bra grovmoto-

risk förmåga.  

 

6.1.2 Inomhus 
Miljön inomhus var lugnare än utomhus. Pedagog 1 ansåg att det blev för hög ljudnivå när det 

var rörelseaktiviteter inomhus. Därför var det inte lika mycket grovmotoriska rörelseaktivite-

ter inomhus. Ericsson, (2005) nämner att barns fartfyllda lek tar plats och låter mycket, något 



 

24 
 

som för en vuxen kan upplevas som kaos. 

Jag håller med pedagogen om att rörelseaktiviteter inomhus kan skapa en hög ljudnivå men  

under observationerna på förskola 1 sågs ett stort intresse hos barnen för rörelseaktiviteter, 

något som jag ansåg att pedagogerna inte tog tillvara. Pedagogerna hade kunnat dela upp 

barngruppen så att ena hälften fick vara inne och andra hälften fick vara ute på gården. Detta 

stämmer varken överens med vad Mårtensson (2004) eller Wikland (2013) nämner i sina stu-

dier. Enligt deras studier tar många pedagoger tillvara på inomhusmiljön och utnyttjar försko-

lans stora ytor. Detta var inget som förskola 1 gjorde, men däremot nyttjade förskolan sin ute-

gård väldigt bra. Kan det vara så att pedagogerna är för bekväma när det blir mycket spring 

inomhus så att de väljer att klä på barnen och gå ut istället för att lyssna på barnen och hör vad 

de vill göra? Kanske barnen vill bygga t.ex. en hinderbana men inte kan klara ut det själva då 

de behöver hjälp av en vuxen?  Detta nämner Sheridan m .fl., (2010) som den proximala ut-

vecklingszonen. Vad barnet klarar av att göra på egen hand och vad barnet kan klara av med 

hjälp av en vuxen.  

 

Pedagogerna var enligt studien olika delaktiga i barnens lek. Jag anser att pedagog 1 inte var 

lika delaktig i leken som pedagog 2 utifrån observationerna, men det är svårt att ge en jäm-

ställd bild av pedagogernas delaktighet då pedagog 1 hade en stökigare barngrupp än pedagog 

2. Pedagog 1 kunde därför inte närvara på samma sätt som pedagog 2 i leken. Men det skulle 

även kunna vara så att pedagog 1 inte vet hur hon ska förhålla sig i leken? Grindberg och 

Langlo JagtØien (2000) understryker i sin bok att vuxna bör vara med i barnens lek då de ut-

vecklar barnen men också skapar en bättre lekatmosfär. Hade pedagog 1 gett barnen förslag 

till bättre lekar hade en bättre miljö skapats.  

Pedagog 2 hade en stor öppenhet för aktiviteter inomhus. Hon nämnde att när barnen ville 

bygga hinderbana så brukade hon vara med och hjälpa till. Genom min studie har jag upp-

märksammat hur viktig pedagogen är i barnens grovmotoriska rörelseaktiviteter. Ett levande 

exempel var pedagog 2 som verkade ha ett öppet sinne för alla former av aktivitet. Genom att 

som pedagog vara delaktig i barnens lek främjas den fysiska aktiviteten. 
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6.1.3 Pedagogernas planerade rörelseaktiviteter och delaktighet 
Vad gäller planerade rörelseaktiviteter så framkom det från både observationerna och inter-

vjuerna att pedagogerna inte utförde så många planerade rörelseaktiviteter. Pedagog 1 nämnde 

att de brukade planera att gå till gymnastiken och skogen. Gymnastiken gick de till varannan 

eller var tredje vecka och skogen försökte de gå till varje vecka, detta visas även i Wagnsson, 

m. fl., (2012) studie. Grindberg och Langlo JagtØien (2000) nämner att pedagoger som leder 

fysisk aktivitet oftast ställer upp mål som fokuserar på barnets färdigheter och tekniker, och 

gör återkommande mätningar på hur barnen springer, hoppar och kastar. Detta stämmer över-

rens med pedagog 1, hon ansåg att deras barngrupp utvecklade sin grovmotorik när de var i 

skogen och även under gymnastiken. Hon nämnde även hur hon planerade olika grovmoto-

riska övningar, detta tyder på att pedagogen vill utveckla barnen i olika tekniker.  

 

Pedagog 2 nämnde att hon brukade planera in rörelsesamling flera gånger under veckan, detta 

var något som observerades under min vistelse på förskolan. Men pedagogerna tyckte att rö-

relseaktiviteter sker spontant dagligen på förskolan och planerade därför inte in så många rö-

relseaktiviteter. De tog båda tillvara på barnens intressen och hjälpte gärna barnen med att till 

exempel bygga hinderbana eller leka olika rörelselekar.  

 

Pedagogerna svarade vid intervjuerna att de ansåg sig delaktiga i barnens lek, detta var dock 

något som var svårt att se under observationen på förskola 1. Men utifrån intervjun berättade 

pedagog 1 att hon var delaktig när barnen hade gymnastik.  

I utomhusleken sågs inte någon av pedagogerna som delaktiga i barnens lek. De stod under 

mina observationer tillsammans med någon annan pedagog och samtalade. I efterhand hade 

jag gärna velat fråga mer kring pedagogernas delaktighet. Vad anser pedagogerna är 

delaktighet? Och hur gör de när de är delaktiga? Känner pedagogerna sig delaktiga i den 

oplanerade leken som både sker utomhus och inomhus?  

Pedagogerna kanske stod och observerade barnen samtidigt som de höll ett samtal med en 

annan pedagog? Jag anser att det kan vara svårt som pedagog att hitta en balans mellan delak-

tighet och observation. För det är även viktigt att barnen får utforska leken själva och till-

sammans med sina kamrater utan att en pedagog är med. Ericsson (2005) nämner att pedago-

ger som för motorikobservationer även uppmuntrar barn till mer rörelse.  
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Pedagogerna vill arbeta med grovmotoriska rörelseaktiviteter, däremot planeras sällan 

aktiviteter utan pedagogerna tycker att rörelseaktiviteter kommer in automatiskt i 

verksamheten och framförallt i utelek. Utifrån observationer på förskola 1 och förskola 2 

undersökte jag hur barnens grovmotoriska rörelseaktiviteter påverkades om pedagogerna var 

delaktiga gentemot om de inte var delaktiga. Det som framkom med studien är att 

pedagogerna kan styra barnen till viss del i deras grovmotoriska rörelseaktiviteter. Pedagog 2 

berättade att förskolan ibland ställer ut en bandspelare på gården för att utöva gymnastik med 

barnen. Därav kan man konstatera att pedagogernas delaktighet bidrar till att barnen rör sig. 

Av min studie förutsätter jag att barnen påverkas till mer grovmotoriska rörelseaktiviteter 

genom att pedagogerna är med, jämfört med om de inte är delaktiga i barnens 

rörelseaktiviteter. Detta kopplas återigen till Wikland (2013) som nämner att vuxna ses som 

förebilder för barnen och kommer genom sitt deltagande påverka barnens eget förhållningssätt 

till fysisk aktivitet. 

 

6.1.4 Stimulerande miljö 
Pedagog 1 nämner motorikbanan och skogen som två miljöer som kan stimulera till grovmo-

toriska rörelser. Men hon säger att förskolans motorikbana används väldigt lite, det tror peda-

gogen beror på hur den är placerad, men dess syfte är att utveckla barns grovmotorik genom 

att barnen får balansera och hoppa på trästubbar. Wagnsson m. fl., (2012) studie visar att barns 

motoriska utveckling sker i en motoriskt stimulerande miljö. Motorikbanan på förskola 1 har 

förutsättningarna för att stimulera barns grovmotorik men den borde flyttas till något annat 

ställe på förskolegården, alternativt att pedagogerna medvetet får med sig barnen till motorik-

banan så att den kommer till användning. 

 

Pedagog 2 nämner att hon brukar introducera lekar för barnen, gärna lite äldre lekar som t.ex. 

bro bro breja, för att stimulera barnen till rörelseaktiviteter. Hon nämner även att förskolans 

balansplattor är bra för barnens motorik då den stärker höfter, knän, fotleder och övar balan-

sen. Pedagog 1 och pedagog 2 gav två helt olika svar, det tyder på att pedagogerna är med-

vetna om vad som stimulerar men även att pedagogerna arbetar olika med barns grovmotorik 

på förskolorna. 
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6.2 Metoddiskussion 
Under studiens gång har jag stött på problem. En pedagog  på förskola 1 hade berättat för ett 

barn vad jag skulle göra på förskolan. Hon hade förklarat det som att min studie skulle 

undersöka hur barnen kunde hoppa på ett ben eller göra kullerbyttor. Detta barn hade blivit 

ledsen och sagt att hon inte kunde något av det. En lärdom av detta är att jag formulerat mig 

otydligt i mitt samtyckesbrev, samt att jag skulle varit tydligare i telefon när jag talade med 

pedagogen. Jag kunde sagt att jag gärna ville informera barnen om syftet med min 

undersökning, för att det inte skulle bli några missförstånd. Påverkades detta barns rörelser 

den dagen som jag var där och observerade? 

 

Observationerna försökte göras diskret, likaså att föra anteckningar omkring barnen. Jag 

försökte istället gå iväg och anteckna för att inte dra till mig någon uppmärksamhet som 

kunde påverka mitt resultat. Men jag har funderat över hur barnen påverkas av att bli  

observerade. Rörde de sig mer för att jag var där? Eller hämmades deras rörelse? På förskola 

2 vågade inte barnen dansa till musiken när jag var där, något som de brukade göra i vanliga 

fall, berättade pedagog 2.  

Under samlingen informerades barnen på förskola 1 och förskola 2 om min studie. Syftet med 

studien förklarades på ett enkelt och tydligt sett, jag hade en läxa som gick ut på att undersöka 

hur barnen på förskolan rör sig.  

 

Pedagog 1 och pedagog 2 arbetade  på olika sätt ute i verksamheterna och jag uppfattade att 

pedagog 2 hade ett större intresse för rörelse än pedagog 1. Under mina observationer 

inomhus verkade även pedagog 2 var mer delaktig i barnens lek. Hon lekte inte med barnen 

men hon var hela tiden iakttagande, observerande och tillmötesgående mot barnen när de ville 

ha hjälp med något. Dock hade förskola 1 och förskola 2 barngrupper som skiljde sig åt. 

Förskola 1 hade en stökigare barngrupp än förskola 2. Kanske att det kunde påverka hur 

pedagog 1 arbetade, eftersom hon den dagen jag var och besökte förskolan hade fullt upp med 

att avstyra en stökig lek. Mina funderingar gick vidare till att jag inte vet hur pedagog 2 är en 

vanlig dag på förskolan, då jag inte är där och observerar. Visade hon sin bättre sida den 

dagen jag var där och observerade? 
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Om mer tid hade funnits till studien, hade jag observerat och intervjuat fler pedagoger samt 

studerat förskolorna under en längre tid. Detta hade säkerligen kunnat ge ett mer tillförlitligt 

resultatet. Trots tidsbrist anser jag att syftet med min studie har uppnåtts genom mina 

observationer och intervjuer.  

 

6.3 Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur barn använder sin grovmotorik i förskolan samt om 

pedagogerna planerar rörelseaktiviteter och i så fall hur de genomförs. Studien har visat att  

pedagogerna ser positivt på rörelse. Barnen använder sin grovmotorik mer utomhus än 

inomhus då det finns tillgång till större ytor utomhus samt en miljö som inbjuder till rörelse. 

Barnen använder sin grovmotorik när de t.ex. cyklar, gungar, springer eller leker i 

klätterställningen. Inomhus uppmuntrar pedagogerna barnen till stillsammare lekar. 

Pedagogerna planerar inte så många grovmotoriska rörelseaktiviteter utan tycker att rörelse 

sker spontant i verksamheten. De planerar rörelseaktiviteter 1-2 gånger i veckan men studiens 

resultat visade att det inte gjordes några större planeringar kring barns grovmotorik. 

Pedagoger och barn gick till skogen någon dag i veckan och hade gymnastik varannan eller 

var tredje vecka samt att en av förskolorna hade rörelsesamling med barnen. Pedagogerna var 

delvis delaktiga i barnens lek och kan som tidigare forskning visar påverka barnen till att röra 

sig mer. Detta var inget som observerades men en av pedagogerna berättade i intervjun om 

hur hennes delaktighet stimulerar barnen till mer rörelse. 

Slutsatsen från denna studie är att rörelse är viktigt av många anledningar bland annat för 

barnets hälsa och motoriska utveckling. Det är viktigt att barnen blir intresserade av rörelse 

eftersom det är i förskolan som grunden läggs för allt lärande. Pedagoger kan skapa en god 

förutsättning för barns grovmotoriska rörelseaktiviteter samt uppmuntra barn till rörelse. Detta 

ser jag som en lärdom och det kommer jag ta med mig i min framtida yrkesroll som 

förskollärare. 
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7.   Förslag till fortsatt forskning 
Efter att ha skrivit denna uppsats finns det intresse för att fördjupa sig mer inom detta ämne. 

Det skulle vara intressant att jämföra två förskolor där den ena förskolan har planerade 

rörelseaktiviteter och den andra inte, samt att få intervjua barn för att få reda på hur de tycker 

att pedagogerna planerar rörelseaktiviteter i förskolan. I en fortsatt forskning skulle metoderna 

observation och intervju användas för att få svar på studiens syfte. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev samt medgivandeblankett till 
vårdnadshavare 
 
Mitt namn är Olivia Ulmbrant och jag läser till förskollärare vid Karlstads universitet. Under 
denna termin håller jag på med mitt examensarbete, där jag vill undersöka barns 
grovmotoriska rörelseaktiviteter i i förskolan. 
 
För att jag ska kunna genomföra min undersökning kommer jag behöva observera barnen 
både inomhus och utomhus under en dag på förskolan. Jag kommer inte att videofilma eller 
fotografera, eller på annat sätt notera vilka barn som gör vad. Studien kommer att utföras efter 
de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet ligger till grund för. Det innebär att 
deltagandet är frivilligt, vårdnadshavare måste ge tillstånd till att barnen får medverka. 
Deltagarna kommer dessutom vara anonyma i undersökningen, inga namn kommer att 
nämnas. Materialet som samlats in är konfidentiellt, vilket betyder att det endast kommer 
användas i studiesyfte. Efter avslutad studie förstörs allt insamlat material.  
 
 
Kontakta mig gärna om ni har frågor kring studien. 
Mobilnummer: 072-XXXXXXX 
 
Hälsningar Olivia Ulmbrant 
 

Godkännande för medverkan i undersökningen 
 
Barnets namn:  
 
Förskola:  
 
Avdelning:  
 
 
Om du inte vill att ditt barn ska bli observerat, ber jag dig kontakta mig eller att du säger till 
förskolepersonalen på förskolan.  
 
Blanketten lämnas till barnets förskolepersonal snarast, eller senast tisdag 19/4 

 
Tack på förhand! 
Olivia Ulmbrant 
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Bilaga 2   
 
 

Informationsbrev 
 

Mitt namn är Olivia Ulmbrant och jag läser till förskollärare vid Karlstads universitet. Under 
denna termin håller jag på med mitt examensarbete, där jag vill undersöka barns motoriska 
rörelseaktiviteter samt hur ofta pedagogernas är delaktiga, inspirerar och påverkar barnen i 
rörelseaktiviteterna. Jag skulle även vilja undersöka pedagogernas inställning till planerade 
rörelseaktiviteter och hur de genomförs.  
 
Jag skulle vilja fråga Dig som förskollärare om det är okej att jag intervjuar Dig.  
Studien kommer att utföras efter de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet ligger till 
grund för. Det innebär att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Deltagarna 
kommer dessutom vara anonyma i undersökningen, inga namn kommer att nämnas. 
Materialet som samlats in är konfidentiellt, vilket betyder att det endast kommer användas i 
studie syfte. Efter avslutad studie förstörs allt insamlat material.  
 
 

Samtyckesblankett 
 
Pedagogens namn: 
 
Jag medger mitt samtyckte till att delta i intervju 
 
 

Ja       
 
    

Nej 
 
Underskrift: 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar  
Olivia Ulmbrant 
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Bilaga 3                         
Intervjuguide 

 
•   Hur	  gammal	  är	  du?	  

 
•   Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  inom	  yrket?	  

 
•   Har	  du	  någon	  utbildning	  inom	  barns	  rörelse	  och	  motorik?	  

 
•   Kan	  du	  berätta	  hur	  en	  dag	  ser	  när	  ni	  är	  ute	  på	  gården?	  

 
•   Vad	  anser	  du	  om	  rörelseaktiviteter?	  	  

 
•   Hur	  arbetar	  ni	  med	  att	  utveckla	  barnens	  grovmotorik?	  

 
•   Hur	  ofta	  planerar	  ni	  rörelseaktiviteter?	  	  

 
•   Var	  brukar	  du	  vara	  och	  genomföra	  de	  planerade	  rörelseaktiviteterna?	  

 
•   Anser	  du	  att	  du	  är	  delaktig	  i	  rörelseaktiviteterna?	  	  

 

•   Hur	  kan	  pedagogen	  vara	  med	  och	  stimulera	  till	  grovmotoriska	  rörelseaktiviteter?	  	  

 
 
 
 
 


