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Sammanfattning 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur förskolor arbetar med rörelse och motorik 

och även ta reda på hur deras syn på området ser ut. Vi har även valt att fokusera på hur miljön 

kan vara utformad för att stimulera barns motoriska utveckling. De forskningsfrågor som vi har 

valt att behandla är: vilka motiv anser pedagogerna att det finns för att ha rörelse och motorik i 

förskolan, hur kan man som pedagog få in rörelse och motorik i verksamheten, hur anser 

pedagogen att miljön påverkar barns utveckling av rörelse och motorik, samt vad är rörelse och 

motorik enligt pedagogerna. Vi har valt att intervjua åtta förskollärare, utifrån en 

halvstrukturerad intervjuform, på åtta olika förskolor. Resultatet visar att alla pedagoger hade 

samma synsätt på motorik och ansåg att man bör börja med rörelse och motorik redan i yngre 

åldrar. Flera av förskollärarna såg ett stort hinder med lokalerna för att utföra rörelse- och 

motorikaktiviteter som de hade velat. 
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1 Inledning 
Vi alla vet att barn övar sin rörelse och motorik i den fria leken, behövs då planerade rörelse 

och motorik-aktiviteter? I dagens samhälle blir det lätt att barnen sitter stilla framför till 

exempel TV:n och iPad i jämförelse med hur det såg ut för 10-15 år sedan när sådant inte 

fanns. Hur har det påverkat barns motorik? Nöjd (2011a) menar att det är viktigt att vara 

medveten om grovmotoriken och att röra på sig, inte minst för vår fysiska hälsa. Hon trycker 

även på att forskning visar att kroppsmedvetenhet kan påverka koncentration, självförtroende, 

inlärning och självbild. Hon menar att det från många håll finns en oro för att rörelse har 

hamnat i skymundan för mer stillasittande aktiviteter. Vi anser att barn idag bör röra på sig för 

att kunna utveckla sin motorik och kroppsuppfattning. Vi vet, från tidigare erfarenheter som 

vi själva observerat under våra vfu-perioder, att barnen idag rör sig mycket på förskolan under 

utevistelsen under den fria leken, men hur ser det ut inomhus? Där har vi fått uppfattningen att 

det mer är fokus på finmotoriken och att sitta stilla, till exempel pärla och måla, än 

grovmotoriken och rörelse. 

 

I läroplansmålen finner vi att "förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning ...  utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama". (Skolverket, 2010:10) 

 

"Genom att träna upp den grundläggande motoriken tidigt i livet kan man förebygga framtida 

inlärningsproblem och koncentrationsproblem och optimera möjligheterna för inlärning" 

(Nöjd, 2011b). 

1.1 Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur förskolor arbetar med rörelse och motorik, 

samt ta reda hur synen på rörelse och motorik är hos förskollärarna och om det skiljer sig 

mellan de olika förskolorna. Vi vill även ta reda på om förskolor tar vara på miljön när det 

kommer till rörelse och motorik. 

 

Utifrån syftet med vårt examensarbete har vi kommit fram till dessa forskningsfrågor: 

 

 Vilka motiv anser pedagogerna att det finns för att ha rörelse och motorik i förskolan? 

 Hur kan man som pedagog få in rörelse och motorik i verksamheten? 

 Hur anser pedagogerna att miljön påverkar barns utveckling av rörelse och motorik? 

 Vad är rörelse och motorik enligt pedagogerna? 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden behandlas områdets, dvs. rörelse och motorik i förskolan, olika delar utifrån vad 

litteratur och forskning säger. Vi kommer att börja med att behandla olika centrala begrepp 

kring motorik och rörelse samt barns utveckling genom åren för att sedan gå in på hur det ser 

ut i verksamheten och miljön på förskolan. 

2.1 Centrala begrepp inom rörelse och motorik 
Motorik kan vara ett rörelsemönster, en rörelseförmåga eller en studie kring hur vi utvecklar 

och lär oss olika rörelser (Molander, u.å.). 

 

Med finmotorik menas de rörelser som sker när barnet gör små, precisa rörelser med till 

exempel händerna och fötterna. Det kan till exempel vara att klippa, pärla ett halsband, rita 

och måla, klistra, gripa med tår och fingrar etc. (Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 

2002). 

 

Med grovmotorik menas de rörelser som görs med hjälp av de större muskelgrupperna såsom 

ben och armar. Det kan till exempel vara att springa, hoppa, åla, cykla, klättra, rulla, gunga, 

snurra, stå, sitta, kasta och gå etc. Grovmotoriken utvecklas dels före men också parallellt 

med finmotoriken och det är något som utvecklas under hela livet (Langlo Jagtøien, Hansen 

och Annerstedt, 2002). Man skulle även kunna koppla grovmotoriken till den grundläggande 

motoriken där rörelser såsom att åla, krypa, rulla och balansera faller in. (Nöjd, 2011c) 

 

När det kommer till kroppsmedvetenhet så menar Osnes, Skaug och Eid Kaarlby (2012) att 

det är hur vi upplever vår egna kropp, både hur vi rör oss och medvetenhet om hur olika 

rörelseuppgifter går till samt estetiskt, om vi är nöjda eller missnöjda. De menar också att 

kunskapen vi har från vår kropp och som visar sig i vårt sätt att röra oss är 

kroppsmedvetenhet. Så med kroppsmedvetenhet menas det att våra minnen lagras i vårt 

nervsystem utifrån kroppens olika delar.  

 

Koordinativa egenskaper är grunden för all inlärning av de dagliga rörelserna såsom att leka 

(Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002). Gjerset et al. (refererad i Osnes, Skaug och 

Eid Kaarlby, 2012, 91) menar att "koordination är förmågan att klara rörelseuppgifter utifrån 

den information som kommer från sinnesapparaten och anpassa den till kroppens olika delar 

och omgivningen". Det vill säga att vi behöver integrera all den information som kroppen får 

in från alla våra olika sinnen samtidigt som den ska anpassa rörelserna till omständigheterna 

så att vi får bra och användbara rörelselösningar. 

 

Med kvasinatur innebär att man bygger upp en konstgjord miljö utifrån hur den befintliga 

miljön ser ut. (Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt & Ågren, 2010) 

 

Sensomotorik menar Danielsson (2001) att det är genom våra yttre sinnen som vi får den 

information om vår omgivning och de inre sinnena för information om vår egen kropp och 

relationen till omvärlden, vilket är väldigt betydelsefullt för barnen i de yngre åldrarna. 

 

Enligt Ellneby (2007) så kan man översätta perception till varsebildning, vilket betyder att vi 

kan uppfatta saker via våra olika sinnen. Det vill säga att det vi och/eller barnet känner, ser 

och hör sätts ihop till en enda helhet och för att förstå det som vi just upplevt så använder vi 
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oss av tidigare erfarenheter. Utöver att använda våra sinnen vid perception så använder vi 

även hjärnan och gör en tolkning av det vi just upplevt. 

 

Det vestibulära systemet menar Ellneby (2007) även kan kallas för balanssinnet och som sitter 

inne i örat. När barnet är i rörelse så stärks det vestibulära systemet, men alla olika rörelser 

stärker det olika mycket. Det handlar om hur mycket kroppen och huvudet rör på sig, till 

exempel så rör man sig inte så mycket när man åker vagn eller bil medan när vi går i skogen 

eller gungar så rör vi oss desto mer. 

 

När det kommer till sensorisk integration så påstår Ellneby (2007) att det är när vi grupperar 

och strukturerar våra sinnesintryck i hjärnan som vi kan använda dem för att lära oss nya 

saker och kunna använda det på rätt sätt. Om vi vill kunna utveckla bland annat vår 

koncentration, förmågan till teoretisk inlärning samt organisationsförmåga så underlättar det 

att ha en bra sensorisk integration. 

2.2 Barns motoriska utveckling 
På medeltiden förmodades att spädbarn föddes färdigutvecklade, det behövde bara växa på sig 

både på längden och bredden. Men att vi idag vet att det inte stämmer utan det är mycket som 

händer i kroppen efter födseln, speciellt under de första åren (Osnes, Skaug och Eid Kaarlby, 

2012). Sedan början av 1800-talet så har man på ett vetenskapligt sätt studerat motoriken hos 

människan, med det sågs inte som ett eget forskningsområde förens i slutet av århundradet 

(Molander, u.å.). 

 

Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) anser att det sker en utveckling successivt i 

takt med att barnet blir äldre och växer, samt att barnet då blir kunnigare att använda sin 

kropp. I och med denna utveckling så lär sig barnet nya rörelser och blir även skickligare på 

att samspela tillsammans med andra barn i dess närhet.  

 

Barn vid ettårsålder kan resa sig upp och stå en kortare stund utan att hålla i sig och om de 

faller kan de ta emot sig själva, en del barn har även börjat ta sina första steg. Vid tvåårsålder 

kan barnet backa bakåt när det går, även gå i trappor men att de stannar upp på varje trappsteg 

med båda fötterna. För att sedan vid treårsålder kunna hoppa runt utan att hålla i sig. Barnet 

lär sig också bemästra en trehjuling samt hur man trampar runt pedalerna. Vid fyraårsålder 

kan barn utan problem promenera och springa runt samt hoppa högt och långt, Ellneby (2007) 

påstår även att barnet är stabilt när det kommer till motoriken. Vid femårsålder kan barnet 

stödja sig på ett ben och kan pendlar med armarna samtidigt som de promenerar, samt hoppa 

ännu lite längre än vad de kunde som fyraåringar och hoppa framåt på ett ben. Sexåringarna 

kan hoppa både högre och längre än vad de kunde för ett år sedan men även stå stilla på ett 

ben en längre stund samtidigt som de blundar. (Ellneby, 2007) 

 

Rörelseutvecklingen sker i fyra faser enligt Danielsson (2001). Reflexrörelser menar hon är en 

ofrivillig rörelse skapad av sinnesintryck och det är här som barnet får sina första lärdomar. 

Symmetriska medrörelser är när barnet rör på flera delar samtidigt och har svårt att göra 

enskilda rörelser. Sen finns det viljestyrda rörelser som har med att storhjärnan utvecklas och 

att barnet då med vilja kan kontrollera sina rörelser. Den fjärde och sista fasen kallar hon för 

automatiserade rörelser som går ut på att barnet gör en rörelse så pass många gånger att den 

tillslut automatiseras, dvs. inte behöver tänka på hur rörelsen utförs. Det kan till exempel vara 

att springa och sjunga på en sång samtidigt.  
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Det finns fyra områden som tillsammans bildar en helhet i barnens utveckling. Först nämner 

hon det fysiska som har med alla vävnader i kroppen att göra som behöver aktiveras för att 

utvecklas, till exempel ben, muskler och nervsystem. Men även emotionellt vilket innebär att 

barnen som får känna att de har övervunnit en rörelse och därmed fått en självsäkerhet kring 

sin egen kropps potentialer och stärker även sin jag-känsla. Det sociala handlar om att barnet 

har lättare att samspela i lekar tillsammans med andra barn om de känner att de hanterar sina 

kroppsrörelser och  upplever en bra jag-känsla, än om de skulle vara mer otrygga. Sista 

området är det kognitiva som handlar om att förmågan som barnet använder genom rörelse 

bidrar till att tillfällena för att undersöka världen omkring dem och på så sätt får dem sig nya 

lärdomar samt upptäcker problem som de behöver lösa. (Danielsson, 2001) 

 

Ericsson (2005) menar att den motoriska utvecklingen redan börjar i fosterstadiet och sen 

fortsätter livet ut, dvs. en livslång process. Medan Ellneby (2007) antyder att ett barn lär sig 

grunderna för olika rörelser utan att tänka på hur de rör på armar och ben. Barnet har heller 

ingen aning om hur tungan ska vara i munnen för att olika ljud ska komma ut. Barnet testar 

även att ställa sig upp i sängen tills de lyckas, utan att någon säger hur barnet ska göra. Så fort 

barnet har lärt sig en teknik så fortsätter den att utforska nya och andra tekniker. Barn som får 

röra på sig i magläge när de är små utvecklar en godare motorik när de blir äldre. Langlo 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) anser att behärska de primära fysiska förmågorna är 

av stor vikt för barnets utveckling och dess förmåga att kunna leka. Osnes, Skaug och Eid 

Kaarby (2012) påpekar att det är viktigt att barnen ska få upptäcka sin egen kropp samt få 

känna att de kontrollerar den via rörelser. "Kroppen och rörelseerfarenheterna är tätt 

förknippade med deras utveckling av självuppfattning" (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012, 

11).  

 

Utvecklingen, motoriskt sett, sker efter bestämda principer som följer en viss ordningsföljd 

som ser likadan ut för alla människor. Detta i sin tur kommer i uttryck i utvecklingsstadier och 

mognadsnivåer, som påverkas även av fysiska och psykiska faktorer (Grindberg & Langlo 

Jagtøien, 2000). "Kroppens motoriska utveckling sker uppifrån huvudet och neråt mot 

fötterna. Den sker också inifrån och utåt mot fingerspetsarna och tårna. Grovmotoriken 

utvecklas alltid före finmotoriken" (Parlenvi & Sohlman 1984, 49). Dessen (1990) påstår att 

man efter ett års ålder inte kan se barnens kroppsrörelser utifrån åldersaspekten då både 

psykiska faktorer samt fysiska faktorer, såsom miljön, spelar för stor roll. Ellneby (2007) 

menar att barns utveckling sker olika snabbt i olika delar av uppväxten och vi ska då inte 

kunna peka ut vad som är normalt eller inte med hjälp av våra pedagogiska ögon, för att vi då 

sätter barnen i olika fack kring vad som är normalt och inte för varje ålder. Vi ska i stället 

förstärka och inspirera barnet där de är just nu i sin utveckling.  

 

Enligt Ericsson (2005) så påverkas barnens rörelseutveckling av deras levnadsvillkor och hur 

deras ute- och innemiljö ser ut där de växer upp, något som har kommit att bli ett 

problemområde under de senaste decennierna. Hon menar även att kunskaperna är mycket 

bristfälliga när det kommer till effekterna som kommer av motorisk/fysisk träning hos barn. 

Ellneby (2007) beskriver att det måste ske en interaktion mellan de olika 

perceptionsområderna, motoriken och språket för att det ska ske en utveckling hos barnet. 

Hon menar att barns utveckling följer för det mesta förutbestämda mallar, men att det sker i 

olika tempon hos barnen. Även Danielsson (2001) menar att grovmotoriken påverkar hjärnans 

utveckling. När hjärnan utsätts för sensomotoriskt utmanande handlingar blir den mer 

användbar och utvecklad blir i vuxen ålder. Därför är det viktigt att barnen letar sig till 

situationer där de stimulerar hjärnans utveckling och inte bara för för rörelsens skull. Sedan 

1960-talet så har det kommit ett flertal teorier om kring motorik och sambandet till den 
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kognitiva förmågan. I en norsk studie visar man på att det finns ett samband mellan 

lässvårigheter och brister i motoriken. När barn utmanas med fysiska aktiviteter som även 

stimulerar den kognitiva förmågan så förbättras inte bara deras motorik och kroppskontroll 

utan även deras sätt att lära sig nya saker. Att sparka i väg en boll kan antingen vara en 

motorisk färdighet eller en kognitiv förmåga beroende på vilket perspektiv man använder. 

(Harvard, 2004) 

 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) antyder att när vi hjälper det individuella barnet har vi 

som mål att gynna deras motoriska utveckling, främst deras egna styrka att kunna göra flera 

saker samtidigt samt skapa ett kontinuerligt funktionsmönster. Författarna menar att barnet 

både ska kunna röra sig men samtidigt kunna fundera på annat. Parlenvi och Sohlman (1984) 

menar att innan barnet har automatiserat rörelserna så är det svårt för barnet att göra två saker 

samtidigt, till exempel att ta instruktioner från en vuxen samtidigt som barnet klär på sig. Vi 

vuxna kan då uppleva att barnet trotsar men i själva verket inte har automatiserat rörelsen för 

att kunna lyssna samtidigt som det klär på sig. Grindberg och Langlo Jagøien (2000) har för 

åsikt att när vi ska öva in en ny motorisk teknik, ett nytt rörelsemönster eller en viss typ av 

rörelse så krävs det ett kognitivt förberedande arbete. Vi fokuserar oss på den nya förmågan 

som ska verkställas och kan därmed inte i någon större utsträckning kunna tänka på fler saker 

på samma gång. Och när sedan den nya förmågan är noggrant invand så automatiseras den 

rörelsen. 

 

"Vi uppfattar barn utifrån deras kroppsliga beteende, och det är genom kroppen och rörelserna 

som de lär känna sig själva och världen omkring dem". När vi ser på barns motorik 

koncentrerar vi oss ofta på en sämre motorik och hur vi då ska anpassa oss till 

utvecklingsområdet. Då kan den observansen leda till att vi främst riktar vår uppmärksamhet 

mot vad barnet inte kan samt barnet då måste öva på de förmågor som det ännu inte råder 

över (Osnes, Skaug och Eid Kaarlby 2012,11). Barnets skelett är mjukt, att deras senor och 

ledband är elastiska samt att de har fler ben än oss vuxna vilket gör barnen väldigt rörliga. 

Men ändå måste vi vara eftertänksamma om hur viktigt det är att låta barnen röra på sig. 

Undersökningar som gjorts av Pedersen och Brodersen (1997, refererad i Osnes, Skaug och 

Eid Kaarlby, 2012, 91)  visar att ända ner i 6-8 års ålder har en försämrad rörlighet för att de 

sitter stilla för mycket. 

2.3 Motorik som begrepp 
Vad är egentligen motorik? Osnes, Skaug och Eid Kaarlby (2012, 98) menar att "motorik är 

allt som har med rörelse att göra", det innefattar alltså alla funktioner och alla förlopp som 

hjälper oss utföra våra kroppsliga rörelser. Att vi kan behärska våra kroppar, självuppfattning 

och kroppsmedvetenhet, och utföra de rörelser som krävs av oss i vardagen. " En motorisk 

rörelse kan vara enkel eller komplex, genetiskt bestämd eller inlärd. Blinkreflexen är ett 

exempel på en enkel, genetiskt bestämd rörelse, medan en baklängesvolt är exempel på en 

inlärd, komplex rörelse" (Molander, u.å.). 

 

Något som påverkar motoriken är fysiska och psykiska faktorer såsom vilken miljö barnen 

vistas i samt vilka möjligheter som ges till rörelse och lek i vardagen - både i hemmet och på 

förskolan, något som både Osnes, Skaug och Eid Kaarlby (2012) samt Huitfeldt et al. (2010) 

menar. Ellneby (2007) anser att motorik är en progress av rörelse. Det nyfödda barnet går från 

medfödda reflexer till att kunna kontrollera sina leder samt kunna röra på sig. 

 

"Den motoriska utvecklingen sker efter fasta principer i en viss bestämd ordningsföljd som är 

lika för alla människor, oavsett etnisk tillhörighet eller kön". Ordningsföljden för vilken 
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motorisk färdighet som kommer efter vilken sker i utvecklingsstadier eller mognadsnivåer, 

och hur snabbt och hur det artar sig för det enskilda barnet när det överkommer de olika 

stadierna beror på faktorer så som miljön (Grindberg och Langlo Jagtøien 2000, 33). Enligt 

Annerstedt (1988, refererad i Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000,31) så pratar han om att 

motorisk utveckling är hur barnet i en viss följd lär sig att resa huvudet, sitta upp, stå osv. Att 

motorisk utveckling betyder att barn successivt tillskriver sig olika förmågor kring rörelse och 

förflyttning. Ellneby (2007) menar att den grovmotoriska utveckling sker från att barnet är 

nyfödd upp till sjuårsålder, och då anses barnet vara nästan fullt utvecklat när det kommer till 

det motoriska. Den motoriska utvecklingen hos barn interagerar med det centrala 

nervsystemets utveckling, och den processen tar lång tid vilket betyder att barn behöver få den 

tid de behöver för att få utvecklas i sin egen takt. 

 

Hur barn ser på sig själv menar Osnes, Skaug och Eid Kaarlby (2012) är en viktig del utav 

deras personlighet. Skaalvik (refererad i Osnes, Skaug och Eid Kaarlby, 2012, 72) anser att 

hur ett barn tolkar och bedömer sig själva kan variera från en situation till en annan. Ett barn 

som känner sig ha bra självuppfattning när det kommer till att klättra i träd eller gunga kan ha 

en sämre självuppfattning när det kommer till den finare motoriken som att trä pärlor eller 

måla. Danielsson (2001) pekar på att det intellektuella och motoriska hos barn är lika 

beroende av varandra. Barn har ofta bättre självförtroende om de även känner en stor trygghet 

i rörelse och motorik än om de skulle vara osäkrare. Och självförtroendet kan då sprida sig till 

fler utvecklingsområden och påverkar inlärningen positivt. 

 

Barnet vågar gå in i lekar tillsammans med andra barn när det känner en säkerhet kring 

motoriken. Det betyder att barnet inte behöver fokusera på själva rörelsen under tiden det 

leker utan kan i stället i lugn och ro koncentrera sig på att leka tillsammans med de andra 

barnen. "Barn som är aktiva och rör sig mycket ges tillfälle att känna på och undersöka sin 

omgivning. Därför borde det vara viktigt att ha många olika rörelseaktiviteter för barn redan i 

3-6-årsåldern." (Svanbäck-Laaksonen, 2014) 

2.4 Rörelse och motorik i verksamheten 
Dessen (1990) menar att ett glatt och skrattande barn som tillsammans med andra barn leker 

rörelselekar stärks på alla sätt, och Klinta (1990) antyder att desto fler rörelser som ett barn 

kan blir det lättare att lära sig nya rörelser och mönster. Läroplanen för förskolan säger det att 

"leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan" (Skolverket, 2010, 

6). 

 

Folkhälsan (u.å. a) anser att de spontana och organiserade rörelseaktiviteterna är lika viktiga. 

Vid den spontana leken ska förskollärarna enligt dem hålla sig på ett tryggt avstånd samtidigt 

som den organiserade rörelse- och motorik aktiviteterna behövs för att även locka med de 

barn som inte självmant är med och deltar. För att locka med alla barn krävs det att aktiviteten 

är utan prestationskrav och är rolig. Barnen behöver även få lugna stunder under dagens gång 

där de får möjlighet till vila och avslappning, och inte bara rörelseaktiviteter. 

Pedagogerna bör observera barnens inviduella rörelseinlärning. De menar att pedagogerna 

borde iaktta barnen när de leker, både själva och tillsammans med andra barn, och hur de rör 

sig i själva leken. Exempel på frågor som pedagogerna då kan ställa sig själva är hur barnen 

hanterar rörelseutmaningar samt hur de är delaktiga i den kroppsliga leken. Liknande frågor 

bör pedagogerna fundera kring för att hålla en tät uppföljning kring varje barns motoriska 

utveckling (Osnes, Skaug och Eid Kaarleby, 2012). 
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Ericsson (2005) anser att motoriska övningar och kroppsrörelse bör ingå i förskolans dagliga 

verksamhet. Hon säger vidare att förskollärare bör få delta i rörelseglädje på jobbet, som 

sedan kan influera utgångspunkterna  för att kunna använda rörelseglädjen tillsammans med 

barnen på förskolan. Små barn borde få aktivera sig på ett åldersanpassat sätt så mycket som 

det ges möjlighet till varje dag menar Folkhälsan (u.å b). När barnen är små så behöver 

rörelse inte vara planerade aktiviteter tillsammans med alla andra barn på förskolan utan det 

handlar om att barnet självmant i den fria leken rör på sig tillsammans med andra. Genom att 

få möjlighet visa sina känslor och utveckla sina sociala färdigheter får barnet goda upplevelser 

från rörelseaktiviteter. Det främjar även barnets personlighet och bidrar till en bättre 

självkänsla. "Små barn ska sitta stilla så lite som möjligt och högst två timmar i ett sträck. 

Därför borde tiden framför en skärm eller i t.ex. bil begränsas till högst två timmar per dag." 

(Folkhälsan, u.å. b) 

 

Klinta (1990) antyder att innan vi introducerar rörelser för barnen så bör vi vuxna testa på 

dessa rörelser först för att undersöka hur de ter sig, vilket kräver en grundligare förberedelse. 

Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att om ett barn förlitar sig på sin 

förmåga att ha kontroll över något vid fysisk aktivitet och känner sig bekant med sin kropp 

och dess rörelsemöjligheter är alla sorters lek tillgänglig. Vi vuxna behöver sätta på oss våra 

"barnglasögon" för att vid de stunder man inte är utomhus så kan man inrätta en kvasinatur i 

gymnastiksalen för barnen. Barnen kan då få utlopp för sitt behov av rörelse vilket för många 

barn ger möjlighet att öva på att göra kullerbyttor och hoppa hopprep (Huitfeldt et al. 2010). 

För att ett barn ska bi bättre på att kontrollera en rörelse så menar Ellneby (2007) att barnet 

måste träna mycket på rörelsen/momentet. Lusten att klättra, hoppa och balansera ökar när 

barnet känner sig tryggt och litar på sin kropp, och det leder i sin tur till att barnet blir ännu 

bättre och skickligare. Barnets jagmedvetande blir bättre och självkänslan stärks när barnet 

känner att det behärskar sin egen kropp och därmed även känner en inre säkerhet. 

 

Enligt Ellneby (2007) har många förskolor ofta massage på vilan då personalen erfar att de 

under massagen har lättare att se varje individ i barnen. Hon märker, i observationer inför 

skrivandet av litteraturen, att barnen blir lugnare och koncentrationen bättre samt att 

konflikterna minskar när barnen på förskolan får arbeta med massage dagligen. Om barnen får 

möjlighet att röra på sig varje dag så är det den bästa träningen för deras motorikutveckling. 

Barnet får svårt att sitta stilla om det inte får möjligheten att röra på sig under dagen. "Barnen 

ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö" (Skolverket, 2010). Folkhälsan (u.å. a) menar att "barn har också olika behov av 

att röra på sig. En del barn behöver faktiskt mycket rörelse för att alls kunna koncentrera sig". 

 

Bunkeflomodellen är ett projekt som övergått till ett arbetssätt i skolor, med sitt ursprung i 

Bunkeflostrand utanför Malmö. Modellen går ut på att främja barns hälsa genom att ha fysisk 

aktivitet på skolschemat varje dag. Motorikens betydelse och den fysiska aspekten för att få 

en bättre hälsa integrerades först vid Bunkefloprojektets start i samband med att 

hälsoutvecklingsplanen reviderades. Grundarna menar på att under de senaste decennierna så 

har undervisningstiden för idrott och hälsa och friluftsdagar, i skolan, konstant minskat samt 

att tiden för ämnet har minskat i läroplanerna.  Med projektet så hoppades grundarna få en 

granskning av hur den fysiska aspekten i skolan tas till vara för våra barn som växer, och se 

vad som händer om man utökar tiden för idrott och hälsa i skolan till den mängd som var 

tidigare när skolorna hade betydande större mängd rörelseträning.  Inom modellen så gör man 
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på rutin vid skolstart motorikobservationer på barnen, och vid behov kan barnen få träna på 

motoriken i mindre grupperingar utöver den gemensamma träningen. (Ericsson, 2006) 

 

2.4.1 Motorisk osäkerhet 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) påstår att det kommer fler och fler larm från både 

förskola och skola om försenad motorisk utveckling hos barn. Och att det kan se ut som att 

barn inte får  nog med tid för de fysiska aktiviteterna som krävs för den motoriska 

utvecklingen. I skolan så finns det enligt Ericsson (2003) ett samband mellan 

koncentrationssvårigheter och brister i motoriken hos eleverna.Vidare tar  Grindberg och 

Langlo Jagtøien (2000) upp att de barn som inte har automatiserat de grundläggande 

rörelserna på ett betryggande sätt. Så när vi möter barn som har svårt med motoriken är det 

betydelsefullt att ta reda på var problemet sitter. Att vi måste ha som utgångspunkt om vad 

som är betydelsefullt och viktigt för barn när det kommer till deras utförande av olika 

färdigheter. Ellneby (2007) menar att när ett barn inte vill är det sällan lätt att motivera till att 

göra det ändå. Hon menar att det försvåras av att samhället idag översvämmas av olika slags 

roliga spel till dator, tv och surfplattor. Och att barn måste aktivitera sig och röra på sig om de 

har svårt med motoriken eller är sena i utvecklingen. Något som Dessen (1990) påstår är att 

det finns en risk då i samhället som rådde under under slutet av 80-talet att barnen växer upp i 

en miljö som innefattar väldigt lite rörelse. Hon menar att vi går från att bli burna till att sitta i 

vagn för att sedan gå över till hissar, bilar och stolar. Och att kroppsrörelse men även 

kroppsarbete blir mer och mer ovanligt i vårt samhälle samtidigt som vi har övertagit genom 

arv en kropp som genom rörelse utvecklats under millioner års tid. Och på så sätt menar 

Dessen att uppväxtårens rörelseaktiviteter blir extra viktiga. Kroppen anpassar sig även efter 

hur mycket rörelse som den får och inte minst behövs aktivitet för att kroppens alla funktioner 

ska utvecklas så som de bör (ben, muskler, senor, nervsystem etc.). 

 

När vi pedagoger gör motorikobservationer ger det oss viktiga kunskaper och fungerar ofta 

som en väckarklocka för föräldrar - som har en rätt att få reda på om sitt barns utveckling, inte 

bara den allmänna utvecklingen hos barnet utan även mer specifik utveckling inom de olika 

områdena till exempel motorik och matematik. Blir föräldrarna medvetna om barnets 

eventuella brister i motoriken kan de själva tillsammans med förskollärarna hjälpa barnet i 

utvecklingen. (Ericsson, 2007) 

 

Klinta (1990) anser att om barnet är omedvetet om sin kropps förmåga och planeringen 

upplever det många gånger att kroppen är svårkontrollerad och ofta är i vägen. Barnet kan då 

komma i situationer där "den onda cirkeln" bara växer och växer och till slut blir det för svårt 

att bryta det. Det är även något som Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) nämner, 

men de nämner även att barnets lekvärd begränsas om barnet känner osäkerhet kring sin 

kroppsmedvetenhet. Utöver att vi ska erbjuda barnen stimulerande miljöer för att hjälpa den 

motoriska utvecklingen ger man dem även stöd i att utvecklas genom att ge dem helhetsbilder 

av rörelser som de vill lära sig. Då får barnen en inre bild av hur rörelsen ser ut och man 

undviker att ge dem enskilda delar av rörelsen, annars blir det lätt att de låser sig när de ska 

genomföra rörelsen (Huitfeldt et al. 2010). 

2.4.2 Miljöns betydelse 

Enligt Huitfeldt et al. (2010) ska miljöerna som barnet vistas i erbjuda en variation i spänning 

och upplevelser samt inbjuda till möjligheter att tillsammans med andra göra saker, såsom att 

leka tillsammans och utforska den aktuella miljön. Får barnen detta menar Huitfeldt et al. att 

det inte är omöjligt att barnen utvecklar sina motoriska färdigheter som man kanske inte hade 

förväntat sig att de skulle göra. 
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”Miljön påverkar också hur barns motorik utvecklas. En viktig möjlighet att aktivt påverka 

barns motoriska utveckling kan därför vara att påverka den miljö de vistas i" (Ericsson, 2005, 

123). I en studie som Gran (1982) gjort skriver hon för att vi ska kunna stödja det enskilda 

barnets utveckling kan förskolan på ett varierat sätt erbjuda många olika aktiviteter. Hon 

fortsätter med att förklara att vi pedagoger bör engagera oss att skapa lustfyllda och lärande 

aktiviteter för att främja barnets motoriska utveckling. 

 

På förskolan menar Fagerli, Lillemyr & Søbstad (2001)  att uteplatsen en väsentlig arena för 

barnens fria utlevelse och lek. Både de yngre och äldre barnen behöver sandlådor, gungor, 

stora lekredskap och klätterställningar. Vilket innebär mycket för barnen för att få den 

möjlighet som de behöver för att få springa, hoppa, klättra, cykla, gräva, gunga, leka med 

bollar och att balansera samt att barnen på vintern ska få tumla runt i snön och åka skidor. 

Och då behövs det naturligtvis redskap såsom cyklar, brädor, hinkar, bollar och spadar. De 

bör även få gå i ojämn terräng och i trappor. Danielsson (2001) menar att det inte finns några 

bestämda regler ute om vad som är rätt eller fel sätt att utföra rörelser på och därför har alla 

barn potential att lyckas med rörelsen. På förskolan ska miljön stimulera barn såväl som 

förskollärare att utveckla sin balans, och utomhusmiljön kan ses som undervisningsmiljö 

oavsett om den är planerad eller inte - för att få utforska och lära av naturen, menar Fagerli, 

Lillemyr & Søbstad (2001). Förskolegården, skogen och så väl som närmiljön ger barnen, 

både de yngre och de äldre, flera möjligheter till att utveckla och utforska sin balans och 

stabilitet. Men även inomhusmiljön låter barnen få öva och studera sin balans och även 

motorik. (Skolverket, u.å.) 

 

Inomhus på förskolan så anser Fagerli, Lillemyr & Søbstad (2001) att barnen ska få dansa, 

krypa över och under hinder, stå på huvudet men även få träna finmotoriken, och inte bara 

grovmotoriken, såsom att klistra, måla och klippa. Vilket betyder att inomhusmiljön ska ge 

utrymme och möjlighet till att få utnyttja kroppen på ett varierat sätt. Osnes, Skaug och Eid 

Kaarleby (2012) menar att om förskolan vill gynna barnens erfarenheter av olika och allsidiga 

rörelser, förbättra sin grov- och finmotorik och rytm, samt att kunna få kontroll över sin kropp 

måste förskolan anpassa sina rörelselekar inomhus och utöver detta även tillämpa lokalerna 

efter barnens behov. I lokalerna ska barnen kunna vara högljudda, springa runt, klättra, hoppa 

osv. För att få utforska sin kropp behöver barnen en miljö där det finns material att använda 

sig av. Genom att det finns mycket material att välja bland får barnen möjlighet att upptäcka 

sin kropp. (Skolverket, u.å.) 

3 Metod 
Detta kapitel beskriver hur vi valde vår metod och hur vi gick tillväga när vi samlade in 

empiriskt material. Vi beskriver hur vi har utfört urvalet av förskolor, samt hur vi använt 

materialet som vi fått och dess tillförlitlighet. 

3.1 Val av metod 
Vi har valt intervju som metod för att få  ett nyanserat och utformligt svar från våra 

informanter där vi även ges möjlighet till att ställa följdfrågor vid behov av tydligare svar. Vi 

har utifrån våra frågeställningar samt intervjufrågor (se bilaga 1) valt att genomföra 

halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär kommer följa den intervjuguide som vi har tagit 

fram men att vi tillåter oss att följa upp frågorna med följdfrågor som kan variera mellan de 

olika informanterna. (Jansson & Svedner 2010) 
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3.2 Urval och avgränsningar 
Vi har valt att intervjua pedagoger på åtta förskolor i olika skolområden, både fristående och 

kommunala, för att få spridda svar då förskolor inom samma skolområde kan arbeta med 

rörelse och motorik på liknande sätt – vi vill få en bredare syn på hur det kan se ut på olika 

förskolor runt om i kommunerna. Förskolorna har olika inriktningsområden, vissa är Reggio 

Emilia-inspirerade, några förskolor har mycket rörelse på dagschemat och några andra 

förespråkar utevistelsen – vi försökte få komma till förskolor som inte hade samma 

inriktningsområde utöver att de ligger i olika skolområden. 

3.3 Genomförande 
När vi bestämt oss för att vi ville göra intervjuer till vårt examensarbete samt bestämt vårt 

syfte och frågeställningar började vi knåpa på vad vi ville ställa för frågor och tog fram en 

intervjuguide (se Bilaga 1) utifrån dem. Intervjuguidens utformning tog vi från Kvale (2009), 

där vi har kopplat samman våra forskningsfrågor med intervjufrågorna för att få en tydligare 

bild över hur de hänger ihop med varandra. 

 

Vi valde sen att mejla till ett antal förskolor som låg i olika skolområden, med förfrågning om 

deltagande i intervju tillsammans med oss till vårt examensarbete. Efter tre-fyra dagar utan 

svar beslutade vi oss för att ringa istället, för att få ett snabbare svar ifall de ville ställa upp 

eller inte. När vi ändå pratade i telefon med pedagogerna och de var villiga att ställa upp 

passade vi på att boka in en dag och tid som passade för intervjun. Vi har även fyllt på med 

förskolor under arbetets gång, till en början hade vi fem förskolor men vi har nu landat med  

åtta förskolor. Det är både kommunala och fristående förskolor som vi har valt att ha med i 

vår uppsats.  

 

Vi valde att åka till förskolorna tillsammans, men valde att en intervjuar och den andra sitter 

och lyssnar samt antecknar små stödord utöver inspelningen som sker. Vi tog ungefär 

varannan intervju (fyra intervjuer var), det vill säga att vi turades om att intervjua och sitta i 

bakgrunden för att få det så jämlikt som möjligt med arbetsuppgifterna. Trost (2010) säger det 

att det kan bli ett maktövertag om man är två som intervjuar en person och att den personen 

då kan känna sig i underläge. Men det var inget som vi upplevde, kanske för att den ena höll 

sig mer i bakgrunden och antecknade. 

 

Väl på plats på förskolan där vi skulle intervjua en förskollärare började vi med att presentera 

oss följt av att informera hen om de fyra forskningsetiska principer som går ut på att de ska få 

ta del av vårt syfte med uppsatsen, att det är frivilligt att ställa upp på intervjun, de är 

anonyma och att intervjun bara kommer att användas till vår uppsats. Vi frågade även om det 

är okej att intervjun spelas in, och att även inspelningen bara kommer att höras av oss – och 

det var okej för alla att vi spelade in intervjun. Trost (2010) menar att många kan bli 

hämmade av att intervjun spelas in men efter ett tag glöms det ofta bort. 

 

Den första intervjun som vi genomförde, genomfördes dock hemma hos förskolläraren då hen 

blivit sjukskriven men fortfarande ville delta i vår intervju. Hens familj befann sig hemma och 

det blev ett slags störningsmoment. Resterande intevjuer gjordes i enskilda rum på 

förskolorna, exempelvis personalrum eller liknande, ensamma med förskolläraren som 

intervjuades. 

 

Vi har valt att benämna pedagogerna som förskollärare 1-8 i vår uppsats för att avidentifiera 

dem men ändå ge dem en identitet. Ibland skriver vi istället förskola 1, 2, 3 etc. för att det är 

själva förskolan vi syftar på. Och sedan har vi vid vissa tillfällen valt att inte presentera dem 
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invidiuellt utan som grupp eller par då de är samstämmiga i vissa punkter när det kommer till 

rörelse och motorik. 

3.4 Forskningsetiska överväganden  
Vid varje enskild intervju delgav vi förskolläraren de fyra forskningsetiska kraven utifrån 

Vetenskapsrådet (2011), dvs informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Vilket betyder att förskolläraren fått ta del av syftet med vår uppsats, att det 

är frivilligt att ställa upp och att de själva får bestämma över sitt deltagande, informationen vi 

tar del av kommer endast användas till denna uppsats samt att vi även kommer att 

avidentifiera allt material vi får in innan vi använder det i uppsatsen och att det enbart 

kommer att användas i vår uppsats. 
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4 Resultat 
På de åtta förskolorna som vi har besökt har vi intervjuat åtta pedagoger, varav sju är 

förskollärare och en är utbildad barnskötare men som arbetar som en förskollärare. Alla har 

arbetat i förskolan (som utbildade pedagoger) mellan tre och sexton år. Sex av de intervjuade 

är kvinnor och två är män. På avdelningar där förskollärarna arbetar varierade barnens ålder - 

det kunde vara 1-3, 2-4, 3-5, 4-5 eller 1-5 åringar. 

4.1 Pedagogernas syn på rörelse och motorik  
Alla förskollärare som vi intervjuade hade liknande synsätt på vad motorik är för något. En av 

dem ansåg att rörelse och motorik är att få uppleva sin kropp, men även att få använda 

kroppen till det den är till för – att kunna använda kroppen i vardagen, samt för att må bra. En 

annan menar att det för honom är ett fysisk upplevelse som till exempel kan vara att  träna. 

Han menar även att motorik för honom kan vara att kroppen är med i en kommunikation 

mellan döda och levande ting eller i förhållande till sig själv såsom balansövningar. 

 
Motorik så tänker jag ju direkt på de minsta automatiskt och när de håller på att lära sig allt från 

att lära sig gå uppför en backe till att göra avancerade övningar som att gå balansgång, 

kullerbyttor och sådant som är svårare har väl med motorik att göra. (F-5) 

 

Ytterligare en förskollärare lyfter fram att det är glädjen av att få använda kroppen, glädjen att 

få röra på sig och känna att man klarar av sin egen kropp. Inte bara lära sig nya saker/rörelser 

utan även att lära känna sin kropp. 

4.2 Rörelse och motorik i förskoleverksamheten 
En förskollärare påstår att man gör rörelse och motorik-aktiviteter ganska automatiskt och 

omedvetet från start. Alla förskollärare, utom en, anser att man bör börja med rörelse och 

motorik direkt när de börjar på förskolan vid ett årsålder och att man bör ha planerade rörelse 

och motorik-aktiviteter 1-2 gånger i veckan, men att det utöver dessa tillfällen tillkommer 

flera spontana men även mindre aktiviteter.  

 
Det finns så mycket lärdomar genom att använda det och just barn rör sig ju, så man ska 

använda sig av det som de gör naturligt. (F-6) 

 

Förskollärare 6 anser att det är viktigare att ha rörelse och motorik-aktiviteter med de yngre 

barnen än med de äldre, just för att de äldre gör det mycket mer självmant i den fria leken. 

 

På avdelningen i förskola 4 försöker de att få in mer rörelse och motorik-aktiviteter i det 

vardagliga och inte bara planerade aktiviteter. Inne använder sig en annan förskola sig av 

bollar av olika slag, storlek och utformning. Sedan är de inte rädda att uppfylla barnens 

drömmar, inom rimliga gränser, till exempel har de haft som en cirkus inne för att barnen 

tyckte det var roligt och ville det. Då tog de in sittbänken från hallen och använde den för att 

balansera på, eller att de lade ett rep på golvet som de fick balansera över. 

 
Så länge man gör det roligt så är det väldigt uppskattat. (F-2) 

 

Flera av förskollärarna som vi har pratat med säger det att de vill försöka få in mer 

rörelse/motorik på samlingarna, och inte bara som enskilda aktiviteter.  

Något som förskollärare 1 nämnde var att de på avdelningen använde sig av 

massagesagor/massagesånger, där de bröt ner  vanliga sånger och lade till rörelser som barnen 

sedan fick titta på och även känna. 
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Förskollärare 3 nämner att de brukar köra sagoteman veckovis och ett exempel som hon gav 

som förslag på hur ett tema kunde se ut var Törnrosa. Då kunde de till exempel läsa boken, 

sjunger sången samt leker leken - de har där en röd tråd som pedagogerna tänker igenom som 

hon själv säger och det känns för barnen att det är ett tema. 

 
Vi använder oss väldigt mycket av musik, för som stöd för språkutvecklingen och där är det ju 

också väldigt mycket rörelse involverade. (F-6) 

 

Förskollärare 3 nämner även att kontraster i rörelse är viktigt. Som ett exempel angav hon att 

vid matbordet efter en förmiddag ute och innan maten serverades använde de sig av 

yogaandning för att komma ner i varv, som en slags rörelse där vi använder luftorganen. 

 

På förskola 5 har de nyligen börjat med att ha Bamsegympa en gång i veckan på avdelningen, 

där de har beställt hem material. När de har Bamsegympa brukar de dela upp barngruppen för 

att kunna göra det mer åldersanpassat. Men en gång valde de att ha det ute i stället för inne 

som de brukar, och det slutade med att hela förskolan var med på även om det bara var tänkt 

att bara deras avdelning skulle ha Bamsegympa. Efter detta har förskollärarna på avdelningen 

börjat fundera mer aktivit på i fall de skulle ha mer planerade aktiviteter ute på gården 

tillsammans med de andra avdelningarna. 

4.2.1 Samling 

På en av förskolorna som vi besökte vid intervju av förskollärare berättade hon att de 

använder sig väldigt mycket av en matta på golvet där de har sina samlingar men där de även 

gör enklare motorikövningar med alla barnen. Som exempel då nämnde hon att med de yngsta 

brukar de sitta på mattan och rulla bollar till varandra och öva på det, men att de också brukar 

ha sångsamlingar där på mattan, och göra rörelser till sångerna. Extra tydliga är hon och 

kollegorna med att visa rörelser med händer och fingrar, och hon menar att barnen kommer in 

att använda kroppen och få en kroppsuppfattning ganska fort. Även en annan förskola 

använder de sig av rörelselek på samlingarna, på den avdelning där denna förskollärare 

jobbar. 

 

Förskollärare 8 försöker att blanda in rörelselekar i samlingen eftersom hon märker att barnen 

har lättare att sitta stilla och koncentrera sig bättre efteråt. 

  
Man märker ju det på samlingen om det är liksom en lång samling och de ska sitta stilla och det 

är mycket koncentration då kryper det i kroppen och dom sitter och snurrar och de far och det är 

ben och armar hit och dit, så de måste ju få röra på sig. (F-8) 

 

4.3 Miljön påverkar utvecklingen av rörelse och motorik 

4.3.1 Inomhus 

En förskollärare tog upp ett exempel på en aktivitet med de allra yngsta barnen på förskolan, 

men som inte riktigt tillfredsställer de äldsta barnen då de kan behöva ett större utrymme vid 

rörelse och motorik-aktiviteter då det är lätt att det blir yvigare och större rörelser med 

kroppen. 

 
Har man till exempel 1-2 åringar kan man ganska lätt ha ett upplevelserum med olika känslor, 

material, olika tyger, taktila, olika material man kan känna på. (F-1) 
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Två av de intervjuade förskollärarna, vid två olika förskolor, nämner att de har möjlighet och 

utrymme att plocka undan och ta fram material vid behov för bland annat rörelse och motorik. 

 

En annan förskola har ett så kallat dramarum där barnen får bygga banor (till exempel 

hinderbanor) och göra olika slags rörelse och motorik-lekar. Medan förskollärarna på en 

annan förskola gjort om ett rum att det har blivit mer anpassat för de äldre barnen där de kan 

få träna sin motorik, framförallt deras grovmotorik. 

 
Det måste ju finnas något ställe där motoriken är tillåten... (F-8) 

 

På en förskola vill de inte att det ska finnas mycket utrymme att springa på inne utan de 

försöker att jobba med rörelse på mattan, och då menar förskolläraren att det är tänkt att alla 

ska rymmas och göra lite dans och mindre rörelser utan en massa spring. 

 

Dock är inte innemiljön utformad utifrån rörelse och motorik på en av förskolorna, men 

förskolläraren menar att de ändå har stora lokaler så att det går att använda ett av rummen 

ändå till rörelsedans. 

4.3.2 Utomhus  

På förskola 3 och 7  berättar förskollärarna att cyklingen är väldigt populär men även att 

springa runt och röra på sig. Förskollärare 3 berättar då att de även försöker få in annan lek 

också och inte bara cyklingen, såsom att introducera lekar tillsammans med barnen eller olika 

slags hinderbanor. Hinderbanor är även något som förskollärare 2 och 4 nämner att de brukar 

göra ute ibland tillsammans med barnen. Men förskollärare 5 menar att man skulle kunna göra 

hinderbanor som man skapar tillsammans med barnen istället för att de vuxna bara ska stå och 

observera barnen medan de leker, som hon själv uttrycker. 

 
Bland annat så har man ju tagit bort vanliga gungor, för det är så enformigt och inte ger något 

egentligen. (F-5) 

 

Förskollärare 1 menar att de på förskolan arbetar mycket med skogen och går gärna dit och 

övar på grovmotoriken genom att bara gå runt på stigar och utanför stigar men även att kliva 

upp på stubbar och hoppa ner i gropar som finns runt om i skogen. På två av de andra 

förskolorna där vi intervjuade förskollärare berättade att även de går på många promenader 

både i stadsmiljö och till skogs samt utnyttjar närmiljön, som en del av motorikutvecklingen. 

 
Barn behöver tränas på att gå, och att gå lite längre, stärka sina ben. (F-7) 

 

På förskola 1 har de även varannan vecka en gemensam rörelseaktivitet utomhus med alla 

avdelningarna, där de testade på att göra olika rörelser till olika rytmer och takter,  och han 

förklarade det så här: 

 
Det är rörelse till musik, 'stamp, stamp, stamp, stamp, gå, klapp', och så är det dem som berättar 

vad man ska göra för rörelse och så gör vi då det här i hela förskolan utomhus varannan vecka. 

(F-1) 

 

4.3.3 Idrottshall/lekhall 

Förskollärare 1 menar att om man har tillgång till en lekhall/idrottshall blir det mer 

systematiskt att man har rörelse och motorik-aktiviteter en gång i veckan, och att man då kan 

ha aktiviteter som lämpar sig bättre där än i lokalerna på förskolan eller utomhus. 
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Förskollärare 4 försöker på loven, när det är färre barn, att låna skolans idrottssal och på det 

sättet få tillgång till större lekyta inomhus samt mer och annat material än det som finns på 

förskolan. Förskollärare 5 tror även att de har möjlighet att låna närliggande skolas idrottshall, 

om de är ute i god tid. På förskola 8 har femåringarna gymnastik en period 10 gånger per 

termin, antingen höst eller vår. Förskollärare 2 påstår däremot att man inte ska vara i en 

idrottshall med de yngsta barnen utan först när barnen närmar sig 4-5 år. 

4.4 Hinder i vardagen 
En av förskollärarna som vi intervjuade kom in på det här med vikarie och att det då inte alltid 

lämpar sig att fortsätta alternativt genomföra ett temaarbete just då. Det kan även vara svårt 

att genomföra tänkta rörelseaktiviteter just då. 

  
Om det inte är en sådan där vecka då man har vikarie och kanske känns liksom - nu är vi ur den 

där temat som vi tänkte, men det blev det inte men då får vi försöka komma tillbaks till det. (F-

3) 

 

Sedan nämner flera av förskollärarna att lokalerna är ett hinder för rörelse och motorik-

aktiviteter, att lokalerna är för små och barngrupperna för stora. Flera av dem önskade sig 

tillgång till någon form av idrottshall utöver förskolans lokaler för större aktiviteter. 

 
Men man skulle ju kanske önska sig ett rum som alltid fanns tillgängligt för barnen. (F-4) 

 

På en förskola berättade förskolläraren för oss att för att de skulle få tillgång till ett 

rörelserum/större rum på avdelningen var de tvugna att använda förskolans sovrum och 

därmed behöva plocka fram och tillbaka sängarna varje gång. Det är något som en annan 

förskola och avdelning också har problem med, men de däremot orkade inte göra det utan 

valde andra lokaler för att slippa plocka fram och tillbaka. 
 

De ansåg att gården är för liten mot barngruppens storlek. Att gården inte är lika utmanande 

för de äldre barnen som för de yngre är något som två av de intervjuade förskollärarna nämner 

som ett hinder med utemiljön. 

 

Två av förskollärarna ser inga större hinder med lokalerna. En av dem menar att det är upp till 

pedagogerna på avdelningen hur man utformar miljön, medan den andra pedagogen menar att 

man kan utnyttja gården ute för att hålla i rörelse och motorik-aktiviteter om man vill ha mer 

utrymme än det som erbjuds inne. 

 
Jag ser inga hinder utan bara möjligheter. (F-6)  
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5 Analys 
Vi problematiserar litteratur och tidigare forskning mot det som de intervjuade förskollärarna 

har nämnt. Det kan finnas begrepp, i delen centrala begrepp under kapitlet bakgrund, som vi 

inte kommer att behandla men vi anser att dessa ändå är viktiga att känna till även om vi inte 

använt dem. 

5.1 Synen på motorik och rörelse 
På förskolorna märkte vi att synen på rörelse och motorik var väldigt snarlik mellan 

förskollärarna, utan några större avvikelser. De flesta förskollärarna menar att det handlar om 

att få uppleva sin kropp och få använda sin kropp för att må bra och det är även något som 

Osnes, Skaug och Eid Kaarlby (2012) nämner, att det handlar om allt som har med rörelse att 

göra. Vidare nämner förskollärare att det kan handla om balansövningar för att få utforska och 

använda kroppen, och att det är glädjen av att använda kroppen. En av de intervjuade 

förskollärarna ansåg att sitta och djupandas (även kallad yogaandning), efter uteleken, vid 

matbordet innan maten serverades var en typ av rörelse - medan en annan förskollärare ansåg 

att träna kunde vara en motorisk utmaning. Osnes, Skaug och Eid Kaarlby (2012) beskriver 

att en viktig del av barnets personlighet är hur det ser på sig själv. Även Skaalvik (som är 

refererad i ovanstående litteratur) menar att det kan växla från ett tillfälle till ett annat hur ett 

barn tolkar och bedömmer sig själv. 

 

Det finns studier och forskning, som vi har tagit del av i kapitlet bakgrund, som tyder på att 

motoriken, det kognitiva, det vestibulära systemet samt det sensomotoriska har ett samband. 

Det betyder att vi vuxna behöver utmanar barnen med aktiviteter som både är stimulerande 

för motoriken men även sinnen och hjärnan.  

 

Förskollärare som vi har talat med anser att man bör ha planerade och styrda motorik och 

rörelse-aktiviteter åtminstone en gång i veckan, gärna fler gånger och gärna aktiviteter som 

blir spontana i vardagen. Och de berättade även att det då inte måste vara stora aktiviteter med 

mycket rörelse utan även aktiviteter som är mer stillsamma och fokuserar på det kognitiva och 

finmotorik. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) anser att det är viktigt att det enskilda 

barnet får den hjälp av oss vuxna som gynnar deras motoriska utveckling och för att sedan 

kunna göra två saker samtidigt, vilket skulle kunna vara att ta instruktioner från pedagogerna 

samtidigt som de deltar i en rörelseaktivitetet och pedagogerna samtidigt som de sitter och 

ritar. 

5.2 Miljön på förskolan och dess betydelse 
Ute på gården berättar ett par av förskollärarna att cyklingen är populär bland barnen, men att 

de även försöker göra lite andra lekar tillsammans med barnen. Ett exempel på gemensam lek 

som görs på förskolor är hinderbana. Något som Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) nämner 

är att det är viktigt för barnen att få möjlighet att få klättra och cykla. Danielsson (2001) 

menar att det inte finns några rätt eller fel ute när man rör på sig. En förskollärare berättar att 

de en gång testade att ha sin Bamsegympa ute på gården, och det slutade med att alla barnen 

på förskolan var med fast det var tänkt att det bara skulle vara för avdelningens barn. Och alla 

barnen tyckte det var riktigt roligt att göra det tillsammans ute. 

 

Många av förskollärarna anser att deras utegårdar på förskolorna inte tilltalar de äldre barnen 

på samma sätt som de yngre. De äldre har utforskat hela gården och har inget nytt ställe att 

utforska, vilket de yngsta fortfarande har, samt att de äldre barnen kräver mer stimulans för att 

utveckla sin motorik ännu mer. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) menar att det 
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hela tiden sker en utveckling hos barnet ju äldre det blir och att de då kräver nya utmaningar 

av utegården som de vistas på varje dag under närmare fem år. 

 

Flertalet litteraturer säger att barnen behöver få springa runt och vara högljudda vid den fria 

leken även inomhus, men förskollärarna som vi har talat med vill undvika springa och skrik 

inomhus med risker för krockar och skador samt att få en lugnare arbetsmiljö för alla på 

förskolan. Inne vill förskollärarna att barnen ska leka lugnare lekar såsom att bygga och 

konstruera, pyssla, leka i köket eller med dockor och att barnen utomhus får springa av sig 

och leka mer fartfyllda lekar där. Men samtidigt så berättade flera av förskollärarna att de 

ibland har tillgång till idrottssal i närliggande skolor, där de kan utnyttja lokalen på ett annat 

sätt än vad förskolans lokaler erbjuder. Där tillåts barnen att springa runt, klättra och vara 

högljudda. 

 

De flesta av förskollärarna påpekar att lokalerna är för små gentemot barngrupperna för att de 

ska kunna göra de rörelseaktiviteter som de vill. Osnes, Skaug och Eid Kaarlby (2012) 

antyder det lokalerna måste anpassas efter barngruppens behov för att de ska kunna få 

kontroll över sin egen kropp. Men samtidigt är det några förskollärare som inte ser lokalerna 

som ett hinder, utan använder det de har, är det för trångt inne så går de ut och gör aktiviteten 

istället. Fagerli, Lillemyr och Søbstad (2001) beskriver det att uteplatsen är en väsentlig arena 

för barnens fria lek. Och vissa av förskollärarna väljer istället att låna närliggande skolas 

idrottshall för större rörelseaktiviteter, till exempel under skolloven. Huitfeldt et al. (2010) 

påpekar det att när vi inte är utomhus ska vi sätta på oss våra "barnglasögon" att vi 

förskollärare kan skapa en påhittad värld, dvs. en kvasinatur, i gymnastiksalen för att främja 

lekandet. 

5.3 Lek och aktivitet på förskolan 
Ericsson (2005) tycker att i förskolans dagliga arbete bör det ingå motoriska övningar. Och 

förskollärarna nämnde alla många bra exempel på aktiviteter som man kan göra tillsammans 

med barnen, både inne och ute. Det var allt i från hinderbanor till massagesagor på samlingen. 

Ellneby (2007) anser att många förskolor använder sig av massage för att barnen ska komma 

ner i varv, men även menar hon att konflikterna mellan barnen minskar och koncentrationen 

blir bättre som även en av våra intervjuade förskollärare nämnde att hon kände av det bland 

barnen. Men även att vara ute på promenader tillsammans med barnen, både i skog och 

stadsmiljö, var något som alla var eniga om var bra för motoriken - både för de yngsta  och 

även de äldre barnen har nytta av promenaderna. På förskolorna får barnen öva på sin 

grovmotorik bland annat genom att gå på promenader i olika terränger men även att få leka 

den fria leken utomhus på gården är stimulerande menar förskollärarna, för att barnen då får 

möjlighet att springa, hoppa, cykla, öva på att klättra etc. Något som även Fagerli, Lillemyr 

och Søbstad (2001) pekar på att barnen bör få möjligheten att testa på ute, samt att gå i 

trappor, för att utveckla sin grovmotorik. Förskollärarna menar då att det är något som inte 

barnen i samma utsträckning får öva sig på inomhus då lokalerna inte inbjuder till den sortens 

lek, inne handlar det mer om stillsammare lekar och att öva på finmotoriken såsom att måla 

och rita, pärla halsband eller limma och klippa. 

 

Några förskollärare nämnde vid intervjun att de skapar hinderbanor tillsammans med barnen, 

både ute och inne, där de bland annat får öva på att  balansera samt klättra. I samband med att 

barnen tar sig igenom hinderbanan så över de upp sitt vestibulära system, något som Ellneby 

(2007) menar att man tränar upp när man befinner sig i rörelse. Det vestibulära systemet 

kallas även för balanssinnet i vardagligt språk. 
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På en förskola har de precis påbörjat arbetet med Bamsegympa som de har en gång i veckan 

tillsammans med barnen på avdelningen, och Ericsson (2005) menar att det är viktigt att även 

förskollärarna får ta del av rörelseglädjen tillsammans med barnen. Langlo Jagtøien, Hansen 

och Annerstedt (2002) nämner om barnen har en god kroppsmedvetenhet och 

kroppskännedom har de lättare att kontrollera sin kropp samt känner sig tryggare vid olika 

rörelselekar och situationer. 

5.4 Den motoriska utvecklingen 
Förskollärarna anser att man bör introducera motoriska aktiviteter redan när barnen börjar på 

förskolan just för att det som Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002)  säger om att 

utvecklingen sker successivt i samband med att barnen blir äldre och växer. Allt börjar när 

barnet föds och övar på att hålla upp huvudet till att de börjar krypa och gå för att sedan kunna 

kontrollera sina rörelser med armar och ben.   

 

Merparten av den litteratur som vi har tagit till oss styrker att den motoriska utvecklingen sker 

i bestämda steg och faser, men att tempot för utveckling är individuell beroende på faktorer 

såsom barnens fysiska och psykiska miljöer som de vistas i. Faser som barnet går i genom är 

bland annat när barnet lär sig hålla upp huvudet, krypa, gå, att kunna kontrollera sina rörelser 

med armar och ben samt hoppa både högt och långt etc. 

 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) vill påstå att man får in fler och fler larm där man ser 

en försenad motorisk utveckling. Dem menar att det är på grund av att barnen inte får tid för 

de fysiska aktiviteter som krävs för att den motoriska utvecklingen sker korrekt. De 

förskollärare som vi intervjuat pratade bara gott om rörelse, och såg det som att det framför 

allt var det barnens fria lek som utvecklar motoriken automatiskt utöver de aktiviteter/lekar 

tillsammans med förskollärarna. Det finns en hel del litteratur som även lyfter fram vikten av 

att få röra på sig under dagen för att kunna koncentrera sig bättre, vilket även en del 

förskollärare berättade att de upplevt och har därmed insett vikten av att barnen måste få röra 

på sig och aktivera kroppen flera gånger om dagen. Men också vikten av att variera 

aktiviteterna, växla mellan att sitta stilla och röra på sig med hela kroppen är något som 

förskollärare anser är av stor vikt för barnens koncentration. 
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6 Diskussion 
I det här kapitlet diskuterar vi vårt tankesätt kring det resultat som framkommit i 

examensarbetet. 

6.1 Litteraturdiskussion 
Vi märker att synen för motorik har förändrats genom åren, från att de på medeltiden ansåg att 

nyfödda var färdigutvecklade motoriskt sätt till att vi idag förstår vikten av att erbjuda barnen 

motoriskt stimulerande aktiviteter inte främst för att utvecklingen med internet och surfplattor 

som nått de yngsta barnen gör att de är mer stillasittande nu än för 10-20 år sedan. När vi gick 

i förskolan har vi inga direkta minnen av att vi hade motoriska aktiviteter, men vi märker 

skillnad nu sedan nya läroplanen kom där det står mer specifikt att förskolan ska erbjuda 

rörelse att det har blivit rörelse- och motorikaktiviteter. Även det faktum att när vi var små 

fanns det knappt datorer och mobiler medan det nu finns flera av dem i varje hem och 

förskola som barnen lätt får tillgång till, därför misstänker vi att barnen blir mer stillasittande i 

dagens samhälle än när vi själva var små för 20-15 år sedan.Vi tycker att det är skrämmande 

hur utvecklingen med surfplattor och mobiler ser ut, och hur långt ner i åldrarna barnen får 

tillgång till dessa medel. Det är först nu på senare år som vi börjar se små barn (1-5 år) ha full 

koll på hur man startar upp till exempel youtube på surfplattan, även att söka reda på klipp vet 

de hur de ska gå tillväga trots att de inte kan läsa. 

 

Alla har någon gång upplevt att barn är trotsiga när de inte gör som vi ber dem att göra. Men 

att det i själva verket egentligen är att barnen inte kan göra flera saker samtidigt, såsom att 

lyssna på oss vuxna samtidigt som de kanske leker med något/någon. Det var något som vi 

inte har tänkt på förut att det kan vara så, utan vi har alltid tänkt att de inte vill lyssna på oss - 

men nu kommer vi inför nästa situation tänka om och istället invänta barnet så att det inte 

behöver göra två saker samtidigt. 

 

Vi har både tänkt, hört och läst att man inne vill hålla en lugnare miljö utan en massa spring 

och högljudda lekar. Så vi blev överraskade när vi läst i vår litteratur att barnen skulle få 

springa runt och vara högljudda även inomhus, och inte bara ute. Det känns som att det går 

emot normerna på förskolan, och litteraturen var även relativt ny (bara några år gammal) så 

den är fortfarande relevant. Det enda stället som man idag på förskolan får springa runt och 

vara högljudd på är i en lekhall/idrottshall som inbjuder till sådan lek. Sen anser vi att på de 

förskolor som vi har varit på så inbjuder inte lokalerna till sådan lek, även om barnen gärna 

försöker springa runt ändå, eftersom de ofta är små och barngrupper är stora. Vilket inbjuder 

till många krockar om pedagogerna skulle tillåta spring inne på förskolan. 

 

För oss var det här med motorisk osäkerhet något nytt, det är inget som vi har tänkt på innan 

utan kom i kontakt med det först nu under arbetets gång. Vi upplevde det som intressant och 

lärorik läsning. Samtidigt så upplever vi som litteraturen säger att barn i dagens samhälle ofta 

blir burna i stället för att gå själv och vuxna blir mer och mer beroende av sina bilar - åker 

korta sträckor i stället för att gå till exempel. Men även det här med att det är så lätt att sätta 

barnen i soffan med en surfplatta medan man fixar sig själv eller lagar mat, enkel 

underhållning som sysselsätter barnen en längre stund. Vi tycker det är bra att litteraturen som 

vi har tagit del av beskriver att barns motoriska utveckling är individuell och tar olika lång tid 

för enskilda barn, även om den motoriska utvecklingen följer samma steg så kan det ske inom 

olika tidsaspekter hos barn - och att det inte ska vara lika för alla barn, för det är det inte! Till 

exempel kan inte alla fyraåringar samma saker utan alla kan olika mycket i samma ålder. 
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6.2 Metoddiskussion 
Första kontakten med förskolor/förskollärare var att vi mejlade till flera förskolor, men vi 

märkte att ingen hade svarat på en vecka så beslutade vi oss i stället för att ringa upp förskolor 

för att få ett snabbare svar. Vid samtalen fick vi på en gång ett ja eller nej vid frågan om de 

vill ställa upp på intervju, samt bokade in en tid. 

 

Vår första tanke med arbetet och intervjuerna som gjordes med förskollärare var att ta reda på 

deras kunskap om rörelse och motorik, dock fick vi inte fram det utan i stället framkom deras 

uppfattning. Så vi fick efter intervjuerna ändra våra forskningsfrågor utifrån den faktiska 

informationen som vi fick fram. 

6.3 Resultatdiskussion 
Även om förskollärarna gick sina utbildningar olika år, allt från runt milleniumskiftet till nu 

för några år sedan, så märker vi ändå att de är relativt samspelta när det kommer till vad de 

symboliserar med motorik, många sade att de lär av varandra och tar till sig vad andra gör för 

rörelse- och motorikaktiviteter. Det är något som vi håller med – att vi alla lär och tar av 

varandra, det som vi anser fungerar bra och det som barnen verkar gilla. 
 

Något som vi diskuterade med alla förskollärare som vi intervjuade var om de såg något 

hinder med planerade rörelse- och motorikaktiviteter på förskolan, och nästan alla svarade att 

lokalerna var ett hinder för att de är för små mot barngruppernas storlek och att man då inte 

kunde göra det som önskades. Det här är något som vi hör dagligen när vi är ute på förskolor,  

det är inget specifikt för just de här förskolorna. Men vad två förskollärare sade var att de i 

stället såg möjligheter med lokalerna och de anpassade sina aktiviteter utifrån deras storlek, 

och om lokalerna inte räckte till så gick de ut och höll aktiviteten i stället. Vi tycker det var 

skönt att få höra att det fanns de som inte ansåg att lokalernas storlek var ett hinder för det är 

något som vi som sagt hör hela tiden och själva har upplevt då och då. 

 

Vi tycker det var intressant det förskollärarna berättade om att de ansåg att rörelse- och 

motorikaktiviteter skedde relativt automatiskt redan från start, och att mycket av utvecklingen 

hos barnen sker inom den fria leken. Att ha planerade rörelse- och motorikaktiviteter 1-2 

gånger i veckan som förskollärarna sade att de hade. Det upplever vi som en bra grund men 

även att få in några spontana aktiviteter varje vecka anser vi kan vara bra, vilket även flera av 

förskollärarna försökte med. Många av förskollärana försökte  koppla samman rörelse- och 

motorikaktiviteter med samlingarna, mycket för att barnen koncentration blev bättre efter lite 

rörelse och de kunde då fokusera och sitta stilla lättare under resten av samlingen. Vi har 

upplevt detta när vi har börjat samlingen med lite rörelse innan vi sätter oss ner. Har vi 

däremot inte gjort någon rörelse på samlingen så märkte vi att det var svårare att fånga deras 

uppmärksamhet under hela samlingen. 

 

Vi fick inspiration av flertalet intervjuade förskollärare när de berättade om möjligheten att 

låna/boka närliggande skolas idrottssal när de själva inte har någon lekhall på förskolan. Den 

möjligheten har inte vi tänkt på att den har funnits innan dessa intervjuer, och det är något 

som vi tror att vi kommer att försöka använda oss av i framtiden om möjligheten finns. Vi 

fick även inspiration till nya rörelse- och motorikaktiviteter som förskollärarna själva nämnde 

under intervjuerna att de gjorde på förskolorna, allt från massagesagor till större aktiviteter 

såsom gympa. 

 

Något som vi har upplevt när vi varit på förskolor och varit ute med barnet så har vi, precis 

som många av förskollärarna, upplevt att cyklarna är väldigt populära bland barnen. Men 
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också det faktum att många förskollärare ofta bara står stilla på en bra utsiktspunkt och 

observerar medan barnen leker, det är inte många förskollärare som frivilligt är med i barnens 

fria lekar. Detta är något som vi själva lätt hamnar i också genom som ett slags grupptryck. Vi 

tyckte det var bra att en av förskollärna, tillsammans med sina kollegor på avdelningen, 

upptäckt och ville ändra på och börja hålla i gemensamma aktiviteter med barnen även ute. Vi 

känner också att vi vill ändra på det och få fler att börja vara med i utelekarna också och inte 

bara stå stilla för barnen tycker att det är kul när vi vuxna är med och leker i stället för att stå 

och titta på! 

6.4 Vidare forskning 
I efterhand känner vi att det hade varit intressant att undersöka vidare hur förskolor använder 

sig av surfplattor och/eller datorer i verksamheten. I vårt examensarbete kom vi i kontakt med 

litteratur som talade för attt den motoriska utvecklingen hämmades på grund av dagens stilla 

sittande aktiviteter, som främst har med tv, surfplattor och datorer att göra. Det hade varit 

intressant att med detta som grund ta reda på hur förskolor ställer sig till den här 

informationen.  
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Bilaga 1 

Frågeställningar 

 

 

 

 

 

 

Varför ska man ha rörelse 

och motorik i förskolan? 
 

 

 

 

 

 

Hur kan man få in rörelse 

och motorik i 

verksamheten? 

 

Vad är rörelse och motorik 

enligt pedagogerna? 

 

 

 

Hur påverkar miljön på 

förskolan barns utveckling 

av rörelse och motorik? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Intervjufrågor 

1. Hur länge har du arbetat inom 

förskolan? 

2. Vilken ålder är det på barnen på din 

avdelning? 

 

3. När tycker du att man ska introducera 

rörelse och motorik (aktiviteter) för 

barnen i förskolan? Redan bland de 

yngre åldrarna eller först med de lite 

äldre? 

 

4. Hur arbetar er förskola/avdelning med 

rörelse och motorik? 

5. Hur ofta anser du att man bör ha 

planerade rörelse och motorik-

aktiviteter för barnen? Och hur ofta har 

ni? Vad brukar ni göra för några 

aktiviteter då? 

 

 

6. Vad är rörelse och motorik för dig? 

 

 

7. Hur har ni utformat miljön, både inne 

och ute? Har haft något speciellt i 

tanken? 

Följdfråga vid ev. ombyggnad: 

Har ni märkt någon skillnad på barns 

rörelse/motorik-utveckling efter 

ombyggnad? 

 

8. Ser ni något hinder med planerade 

aktiviteter och/eller miljön när det 

kommer till rörelse och motorik? 

 


