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Barn i rörelse 

Hur prioriteras rörelse på förskolan? 

Physical movement 
How is physical movement prioritised in the Nursery School?                          Antal sidor: 32 

 

Vårt syfte och intresse var att undersöka hur rörelse prioriteras inomhus på några olika förskolor 

i vår kommun. För att avgränsa vårt arbete har vi fokuserat oss på rörelse i lekhallen. 

 

Vi har genom ostrukturerade observationer och kvalitativa intervjuer med både pedagoger och 

barn på tre olika förskolor tagit reda på om rörelse prioriteras inomhus och i så fall hur?  

 

Resultatet visar utifrån frågeställningar, observationer och intervjuer med både pedagoger och 

barn att rörelse prioriteras utomhus. Förskolans lekhallar inbjuder till rörelse men rörelseytan är 

begräsad, lekhallen används både som matsal och för mer stillasittande lekar. Överlag 

uppmuntras barn inte till rörelse inomhus. 

 

I första hand är avsikten med vårt arbete att vi som blivande förskollärare ska inse och förstå 

vikten av barns behov av rörelse och hur den behöver prioriteras. I andra hand är vår önskan att 

vårt arbete ska väcka nya tankar hos fler pedagoger om rörelsens betydelse så det kommer till 

barnens fördel! 
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1. Inledning 
Vi är två barnskötare med lång arbetslivserfarenhet inom barnomsorg som läser på distans till 

förskollärare vid Växjö universitet. Vårt intresse är att vara ute i naturen och röra på oss.  Vi är 

hälsoguider på våra respektive arbetsplatser i en hälsodiplomerad kommun. Hälsoguidens 

uppgift är att fånga upp de behov och önskemål som finns på arbetsplatsen samt inspirera och 

motivera de övriga medarbetarna till att aktivt delta i friskvårdsarbetet. 

 

Eftersom vi båda har gått två valbara kurser, Skogens skatter och Barns hälsa och lärande genom 

musik, bild och rörelse under vår utbildning, har vi upptäckt och fått djupare kunskap om hur 

stort rörelsebehov barn har. Därför är vi nyfikna och intresserade och vill undersöka om och hur 

mycket barn rör sig och hur rörelsen prioriteras inomhus på några olika förskolor i vår kommun. 

Ytterligare har vi under våren inspirerats under en friskvårdsdag av kursen Mini-Röris, ett 

lekfullt gymnastikprogram riktat till barn mellan tre och sex år. 

 

Från att barn förr var mer aktiva har de nu blivit mer stillasittande. Dagens aktiviteter inbjuder 

inte så mycket till rörelse. Av erfarenhet vet vi att små barn vistas många timmar både framför 

Tv/video och vid dator. Bilen är ett snabbt och bekvämt färdsätt för barn och föräldrar till och 

från förskolan. 

 

Våra egna reflektioner är att under de senaste åren har barngrupperna blivit större. Efterfrågan att 

få en plats på förskolan är stor, överinskrivningar är vanligt. Många förskolor är inte byggda och 

anpassade till de stora barngrupper som vi har i dag. I stora barngrupper finns inte plats för stoj 

och lek. Det blir alldeles för höga ljud och följden blir att barnen tystas ner. Barn vistas en stor 

del av dagen på förskolan vilket betyder att där bör också det mesta av barnets rörelsebehov 

tillgodoses. Lekhallen som en gång var tänkt som ett enda stort rörelserum för fysisk aktivitet ser 

idag annorlunda ut.  

 

Genom observationer och intervjuer med både pedagoger och barn på tre olika förskolor vill vi ta 

reda på om rörelse prioriteras inomhus och i så fall hur? Vi har använt litteratur från tidigare 

kurser och lånat böcker på biblioteket som vi anser relevanta för vår undersökning. Vi har också 

sökt på nätet, hittat artiklar, samt hänvisat till föreläsningar och relaterat till en vetenskaplig 

doktorsavhandling.  
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1.1 Syfte 

Vårt syfte och intresse är att undersöka hur rörelsen prioriteras inomhus på några olika 

förskolor i vår kommun. För att avgränsa vårt arbete fokuserar vi oss på rörelse i lekhallen. 

Vi vill genom observationer och intervjuer med både pedagoger och barn på tre olika 

förskolor ta reda på om rörelsen prioriteras inomhus och i så fall hur? I första hand är 

avsikten med vårt arbete att vi som blivande förskollärare ska inse och förstå vikten av barns 

behov av rörelse och hur den behöver prioriteras. I andra hand är vår önskan att vårt arbete 

skall väcka nya tankar hos fler pedagoger om rörelsens betydelse så det kommer till barnens 

fördel. 

1.2 Problemformulering 

Våra egna reflektioner är att under de senaste åren har barngrupperna blivit större. Efterfrågan att 

få en plats på förskolan är stor, överinskrivningar är vanligt. Många förskolor är inte byggda och 

anpassade till de stora barngrupper som vi har i dag. I stora barngrupper finns inte plats för stoj 

och lek. Det blir alldeles för höga ljud och följden blir att barnen tystas ner. Barn vistas en stor 

del av dagen på förskolan vilket betyder att där bör också det mesta av barnets rörelsebehov 

tillgodoses. Lekhallen som en gång var tänkt som ett enda stort rörelserum för fysisk aktivitet ser 

idag annorlunda ut. För att komma närmare kärnan i vårt arbete kommer vi att använda följande 

frågeställningar.  

 
• Hur prioriteras rörelse inomhus på förskolan?  

• Hur inbjuder förskolans lekhall till rörelse?  

• Hur uppmuntrar pedagogerna till rörelse inomhus på förskolan? 

1.3 Disposition 

Vårt arbete fortsätter med metoddelen där vi redovisar hur vi har gått tillväga med 

observationerna och intervjuerna, samt hur dessa har genomförts. Sedan kommer 

reliabilitet/validiteten för att avslutas av etiska övervägande.  

 

Därefter kommer litteraturgenomgång som avslutas med en sammanfattning. Efter detta 

redovisar vi resultaten på observationerna och intervjuerna. Sedan börjar diskussionen 

varefter ett förslag om fortsatt forskning. 
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2 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för vilka tekniker vi använde oss av i vår empiriska undersökning. 

Det vill säga ostrukturerade observationer och kvalitativa intervjuer med både pedagoger och 

barn på tre olika förskolor. 

 

Författarna Runa Patel & Bo Davidsson till boken Forskningsmetodikens grunder lyfter fram 

olika typer av observationer. Den första de nämner är strukturerad observation som bland 

annat kräver ett i förväg utvalt observationsschema. Vi har valt ostrukturerade observationer 

därför att de oftast används i utforskande syfte och för att kunna inhämta så mycket 

information som möjligt kring ett visst problemområde. Vid dessa observationer har vi inget 

utprovat observationsschema utan istället valde vi att registrera ”allting”, vilket i och för sig 

är en omöjlighet även för den skickligaste av observatörer (Patel & Davidson, 2003: 94).  

 

Vi har valt kvalitativa intervjuer därför att de uppfyllde de egenskaper vi behövde för vår 

undersökning. I boken Samhällsvetenskapliga metoder skriver Alan Bryman att i en 

kvalitativ forskning använder man sig av en kvalitativ intervju och intresset riktas mot den 

intervjuades åsikter, frågorna behöver inte följa något speciellt schema utan kan anpassas och 

ändras utifrån svaren man får vid intervjun. Vidare nämner författaren att man bör spela in 

intervjun på band och att man väljer ut intervjupersonerna och därmed får man fylliga och 

detaljerade svar (Bryman, 2006: 323).  

 

Både pedagoger och barn intervjuades för att både få ett barn- och vuxenperspektiv om hur 

rörelser prioriteras på våra förskolor. Det överensstämde också med beskrivningen utifrån 

boken Observation och intervju i förskolan. Där menar författarna Gunvor Lökken och Frode 

Söbstad att:  

 
En egenskap hos kvalitativa intervjuer är därför att vi kan fånga andras perspektiv och 

formuleringar. Detta förutsätter att svarspersonen får använda sitt eget språk och 

formulera sina egna åsikter och erfarenheter. Det förutsätter i sin tur ett aktivt 

lyssnande från intervjuarens sida. Det är också denna typ av intervjuer som är mest 

aktuell när det gäller barn (Lökken & Söstab, 1995: 98). 

 

Författarna Elisabeth Doverborg & Ingrid Pramling Samuelsson har i Att förstå barns tankar 

betonat att; ”motiven för att göra intervjuer med sina barn och analysera dessa är med andra 
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ord flera, dels att som pedagog bli bättre på att förstå barns tankevärld och därmed kunna 

skapa en bättre lärandemiljö, dels för att utvärdera sitt eget pedagogiska arbete” (Doverborg 

& Pramling Samuelsson, 2004: 8). 

 

I Observation och intervju i förskolan menar författarna Gunvor Lökken & Frode Söbstad för 

att få ta del av barns tankar och önskningar om hur de känner, räcker det inte bara med 

observationer därför har vi också valt att intervjua. Det är nödvändigt för att kunna få en 

inblick i hur barnen tänker (Lökken & Söbstad, 1995: 94). Vid intervjuerna har vi valt att 

använda oss av bandspelare, det blir lättare att koncentrera sig på att lyssna ordentligt och 

kanske kunna se mimik och gester. Det är också viktigt att få fullständiga och riktiga citat 

(Ibid, 1995: 197). Det var inte lätt att komma på bra frågor och det nämns också i litteraturen. 

Många menar att formuleringen av frågorna tillhör det svåraste med att göra intervjuer. 

2.1 Genomförande 

Vi började med att ta kontakt med de tre olika förskolor som skulle ingå i vår undersökning.  

Hädanefter kommer vi att benämna förskolorna som A, B och C. Därefter överlämnade vi 

personligt en skriftlig information till pedagogerna. Inför observationerna informerade vi 

föräldrarna genom att lägga ett skrivet brev på barnens klädhyllor som finns i tamburen på 

förskolan. Vi blev positivt bemötta på samtliga förskolor vilket gjorde att vi kunde börja vår 

undersökning (Bilaga 1). 

 

Observationerna genomfördes vid tre förskolor på utsatt tid och vid samma tidpunkt, en 

timma på förmiddagen mellan 8.30 – 9.30, men veckodagen har varierat. Vårt urval var en 

”tillgänglig grupp” barn i åldrarna 3-6 år, bestående av både pojkar och flickor som befann 

sig i lekhallen vid den tidpunkten. Vårt förhållningssätt var en icke-deltagande observation, 

det vill säga sitta bredvid i lekhallen. Visserligen kunde vår närvaro påverka barnen till en 

början, men genom att vänta något med observationerna återgick barnen till det vanliga och 

observationerna kunde börja. Vi fokuserade på rörelsen i lekhallen, hur den prioriteras och 

hur förskolans lekhall inbjuder till rörelse. Det vi också inriktade oss på var om och i så fall 

hur pedagogerna uppmuntrar barnen till rörelse i lekhallen? Under tiden var vi noga med att 

skriva löpande anteckningar och stödord som var intressant för vår undersökning.  

 

Författarna Runa Patel & Bo Davidsson menar ”att vi kan också < lagra > verkligheten så att 

registreringarna kan göras i efterhand” (Patel & Davidsson, 2003: 103).  Det har vi tagit fasta 
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på och använt oss av bandspelare som tog upp ljud under vissa delar av observationen. 

Eftersom ett av våra sökord är rörelseglädje var vi nyfikna på om vi kunde uppfatta den. 

Fördelen med att verkligheten är lagrad, är att vi kan ta den i repris flera gånger för att 

försäkra oss om att vi uppfattat allt rätt.  

 

För att ytterligare få den information vi behövde för vår undersökning har vi använt oss av 

kvalitativa intervjuer av både pedagoger och barn.  

 

Efter observationen delade vi ut intervjufrågorna till den pedagog vi valt att intervjua. Detta 

för att pedagogen i lugn och ro skulle kunna läsa igenom frågorna och känna sig lite mer 

förberedd inför intervjun. På förskolan A och B som är våra respektive arbetsplatser frågade vi 

själva om vi fick göra intervjuer med barnen, samt visade föräldrarna vilka frågor som skulle 

användas vid barnintervjun. På förskolan C bad vi pedagogerna om hjälp med att fråga 

föräldrarna om vi fick göra en intervju med deras barn. Ingen av föräldrarna hade några 

synpunkter. De barn vi valt ut för intervju fick också i förväg veta att de skulle intervjuas så att 

de kunde känna sig lite förberedda (Bilaga 2). 

  

På varje förskola intervjuades en pedagog och två barn, en flicka och en pojke. Alla 

intervjuer genomfördes på respektive förskola och de tog ungefär 10-15 minuter. Både barn 

och pedagoger intervjuades var för sig och i ett avskilt rum där vi inte blev störda. En 

pedagog önskade att få sitta på sin avdelning och det mötte inga hinder. Intervjufrågorna var 

nedskrivna och togs i tur och ordning, (se bilaga) med reservation för följdfrågor. Vid 

intervjuerna använde vi oss också av bandspelare, detta för att kunna koncentrera oss på 

pedagoger och barn och slippa göra anteckningar under tiden. Samliga tillfrågades och de 

tyckte det kändes bra att vi använde bandspelare.  

2.2 Reliabilitet/Validitet  

Vår analys är en liten undersökning. Vi intervjuade tre pedagoger och sex barn. Vi är 

medvetna om att om vårt urval varit större hade vi fått ett bredare underlag och större 

tillförlitlighet. Om vi frågat andra pedagoger och barn hade resultatet kanske sett annorlunda 

ut. Men eftersom vi valt både ostrukturerade observationer och kvalitativa intervjuer med 

pedagoger och barn anser vi undersökningen vara nog tillförlitlig.  
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2.3 Etiskt övervägande  

Alla personer som varit med i vår empiriska undersökning har informerats om arbetets syfte 

och innehåll. Alan Bryman redogör för i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder om vissa 

etiska ställningstagande.  De etiska krav som författaren beskriver är att vi ska informera 

berörda personer om undersökningens syfte och innehåll. Dessutom ska de tillfrågade kunna 

bestämma över sin medverkan. Eftersom det var barn som intervjuades krävdes föräldrarnas 

samtycke. För att skydda personernas anonymitet i vårt arbete har vi använt oss av fingerade 

namn på personer och förskola. De uppgifter vi samlat in kommer endast att användas i 

forskningssyfte (Bryman, 2006: 440f). 



 10 

3. Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning och litteratur som är relevant för vår 

undersökning samt de styrdokument som reglerar vår verksamhet. Ett begrepp som vi ofta 

använder oss av är pedagoger som kanske behöver förtydligas. I vår undersökning menar vi 

förskollärare som arbetar bland de yngre barnen på förskolan  

3.1 Barns rörelsebehov 

Författaren Gunilla Ericsson har i Lära ute, upplevelser och lärande i naturen hänvisat till 

Grindberg & Langlo som sammanfattar argumenten för att erbjuda barnen rörelseträning på 

följande sätt:  
• Fysisk aktivitet är en källa till glädje, Att må fysiskt bra främjar koncentrationen och 

därmed inlärningsförmågan. 

• Fysiska färdigheter är viktiga för barn både i skolarbetet och i vardagssituationer. De 

påverkar andras uppfattning om barnet och har betydelse för barnets självuppfattning. 

• Genom fysisk aktivitet förbättras uthålligheten och barnets förmåga att skärpa sin 

uppmärksamhet. 

• Genom rörelseerfarenheter kan barnet få hjälp att bli medvetet om tid- och 

rumsbegrepp. 

• Fysisk aktivitet ger i många sammanhang möjlighet att t träna socialt umgänge och 

samarbete. Man blir medveten om sig själv och andra, både fysiskt och psykiskt. 

• Rörelse existerar aldrig isolerat, Den åtföljs av känslomässiga och perceptuella 

upplevelser. 

• Uppfattningen av ordningsföljd och orsak/verkan kan övas upp genom olika typer av 

fysisk aktivitet, 

• Barnet tränas att förstå instruktion genom att höra och se. 

• Kroppsuppfattning och kroppskontroll är viktiga förutsättningar för inlärning av 

begrepp och färdigheter (Ericsson, 2002: 7f ). 

 

Författarna Gun Sandborgh & Birgitta Stening-Furén skriver i boken Inlärning genom 

rörelse att barn har behov att röra sig, de är inte födda att sitta stilla. Pedagogen måste ge 

barn möjligheter till rörelse varje dag för att de ska kunna sitta stilla. Författarna skriver 

vidare att ”man lär sig om man gillar vad man gör” (Sandborg & Stening-Furén, 1985: 17).   
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3.2 Inomhusmiljö  

Som ett led i arbetet att hävda alla barns rätt till en bra förskola så har Skolverket tagit fram 

Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan. Syftet med allmänna råd är att 

förtydliga verksamheten utifrån skollag och läroplan samt stödja kvalitetsarbetet i förskolan. 
  

För att personalen skall kunna arbeta i enlighet med läroplanens mål och riktlinjer måste 

inom- och utomhusmiljön vara utformad så att det går att bedriva en varierad verksamhet 

anpassad till de barn som deltar i verksamheten. Lokaler, miljö och material bör möjliggöra 

ett arbetssätt som bygger på lek och temaarbete. Miljön behöver vara utformad för 

aktiviteter i såväl stora som små grupper och för både lugna och livliga aktiviteter. Den 

måste också vara anpassad till barnens behov av en god daglig omsorg (Skolverket, 2005: 

21). 

 

Förskolans läroplan lyfter fram att miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 

Förskolan skall erbjuda en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet. Förskolan 

skall sträva efter att varje barn; 

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande 

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och 

erfarenheter i många uttrycksformer som, lek, bild, rörelse, sång musik och dans och 

drama (Lpfö, 98: 5, 8). 

 

Skolor och förskolor styrs av en mängd olika lagar, regler och mål. En del är fastställda på 

statlig nivå andra på kommunal och en del på skolnivå. Av skollagen framgår att en kommun 

ska ha en skolplan. Vår kommun har en skolplan fastställd av kommunfullmäktige den 20 

november 2002. I skolplan 2002 - 2003 Vetlanda Kommun, framgår en tydlig viljeyttring och 

vision från kommunens förtroendevalda ”att rörelse och fysisk aktivitet skall vara en naturlig 

del i verksamheterna” (Velanda kommun, BOU, 2002: 1).  

 
Författarna Tora Grindberg & Greta Lango Jagtoien lyfter fram i Barn i rörelse vikten av ”att 

inrätta en miljö som låter leken blomstra” (Grindberg & Lango, 2000: 98). De anser att det 

finns specifika möjligheter både ute och inne som kan utnyttjas och skall komplettera 

varandra. Förskolans innemiljö har begränsningar när det gäller fysisk aktivitet, men ändå bör 

möjligheter ses över att bereda plats för livliga rörelser, det ska också ges möjlighet för lekar 

som kräver balans, tystnad och för lättare ansträngning. Tomma golvytor inspirerar barn till 
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lusten att springa, rulla, hoppa, ligga, sitta och gunga och det är bra om man ger utrymme för 

sånglekar, ringdanser och att barn kan hänga, gunga och klättra (Ibid, 2000: 98f.).  

 

Författarna Gun Sandborgh & Birgitta Stening-Furén skriver att rörelseträning ska präglas av 

en positiv, trygg tillåtande atmosfär och att vi ska ta tillvara på barns egna lekar och att det 

ska vara i en stimulerande miljö. De menar att pedagoger ska ge barnen rörelseglädje 

(Sandborgh & Stening-Furén, 1985: 18). Samma författare menar också att pedagoger måste 

tillfredställa barns behov av rörelse inomhus även under det långa kalla vinterhalvåret och 

även soliga varma dagar (Ibid, 1985: 54).  

 

I boken Om barn och stress och vad kan vi göra åt det tar författaren Ylva Ellneby upp att 

ljudnivån är hög på förskolor. Många förskolor är inte byggda och anpassade till de stora 

barngrupper vi har idag. Under den tidsperioden de flesta förskolor byggdes fanns inte heller 

samma kunskap som finns i dag hur viktigt det är med bra akustik i inomhusmiljö. 

Ljudabsorberande material var inte heller så aktuellt. Hon understryker ändå vikten av att 

högljudda lekar bör finnas de hör till barns utveckling (Ellneby, 1999: 178). 

 

Författarna Gun Sandborgh & Birgitta Stening-Furén skriver att rörelseträning ska präglas av 

en positiv, trygg tillåtande atmosfär och att vi ska ta tillvara på barns egna lekar och att det 

ska vara i en stimulerande miljö. De menar att pedagoger ska ge barnen rörelseglädje 

(Sandborgh & Stening-Furén, 1985: 18).  

3.3 Motorik  

Författarna Tora Grindberg & Greta Lango Jagtoien menar att motorisk utveckling innebär 

att ett barn följer olika utvecklingsfaser. Det kan vara samspel mellan nerv och muskel det är 

något man gör praktiskt. Motorik är också en handling och en rörelseförmåga. Vidare är det 

något barn gör för att sedan tillägna sig färdigheter som innebär olika rörelser som till 

exempel förflyttning (Grindberg & Langlo Jagtoien, 2000: 31). 

 

Under en föreläsning poängterade Inger Johansson att barn ska vara väl förberedda inför 

skolstarten och att de ska ha aktiviteter att syssla med. Pedagogerna ska se till att de har en 

rörelserik miljö, ”de ska tycka att det är roligt”. Hon säger vidare att vi ska erbjuda barnen 

varierande aktiviteter så att de vågar vara aktiva. Vi pedagoger ska titta på hela människan 

och inte bara på motoriken (Johansson, 060407). 
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Detta har även läkaren Jan-Olof Johansson skrivit om i en tidningsartikel att rörelse utvecklar 

människans hjärna positivt. Han nämner om ett projekt Bunkefloprojektet, 

(http://www.bunkeflomodellen.com/, Internet 1) där elever har idrott i skolan minst en timma 

varje dag. Det finns en utvärdering som pågått i tre år och den visar att eleverna i den 

rörelsegruppen uppvisade bättre koncentration och hade bättre skolprestationer i svenska och 

matematik jämfört med dem som hade vanlig skolgymnastik två gånger i veckan. Johansson 

berättar vidare att en studie i Kungsbacka där också eleverna hade extra idrott i skolan 

dagligen visade lika positiva effekter för att hantera stressupplevelser. Resultat visar att fysisk 

aktivitet var bättre än schemalagd avslappning för att öka koncentration och välbefinnandet 

hos barn (Vetlanda – Posten, 070519).  

3.4 Fysisk aktivitet  

Generaldirektör Gunnar Ågren vid Statens folkhälsoinstitut har gått ut i en rapport Den nya 

folhälsopolitiken, nationella mål för folkhälsan ( www.fhi.se, Internet 2) och hävdar att fysisk 

aktivitet är en förutsättning för god hälsoutveckling. Den nya svenska folhälsopolitiken utgår 

från elva målområden som fokuserar på de faktorer i samhället som påverkar folkhälsan. 

Målområde nio framhåller mer fysisk aktivitet i förskola och skola (Ågren, 2003: 14). 

 

Tora Grindberg & Greta Langlo Jagtoien utgår från läroplanen (Lpfö 98) i boken Barn i 

rörelse, ”Det är förskolans plikt att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet” 

(Grindberg & Langlo, 2000: 15). Detta är en följd av att barn har behov av rörelse och att vi 

hela tiden blir mer uppmärksamma på hur viktig en mångsidig rörelseerfarenhet är för barnets 

hela utveckling. Författarna menar vidare att det krävs att pedagogerna har kunskap om;  

  
• barns fysiska utveckling och växande 

• barns motoriska utvecklingsgång 

• sinnenas betydelse för rörelse 

• integrering av sinnena och motoriken 

• samband mellan motorik och lärande (Ibid, 2000: 21). 

 

Slutligen framhåller författarna att om alla barn och unga får positiva upplevelser av fysisk 

aktivitet under hela sin uppväxt kommer de att ha nytta av det i olika sammanhang. De menar 

att ”de flesta kommer även att kunna behärska det mesta som krävs för att kunna delta i 

sociala aktiviteter som är betydelsefullt för olika åldersgrupper” (Ibid, 2000: 22). 
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3.5 Grundrörelse 

Författarna Agneta Danielsson & Kerstin Auoja & Margareta Sandberg & Boel Jonsson 

förklarar i Rörelseglada barn att de grovmotoriska grundrörelser som utvecklas under 

förskoleåldern är att balansera, stödja, åla, krypa, rulla, gå, springa, hoppa, klättra, hänga, 

kasta och fånga. Men de klarlägger att alla barn är unika och måste inte följa dessa 

grundmönster. Ändå kan det vara en god hjälp att vara insatt i när barn i allmänhet kan utföra 

vissa rörelser för att kunna bedöma eventuella avvikelser (Danielsson, m.fl. 2001: 15). 

3.6 Naturlig rörelse 

Författaren till Rörelse, gymnastiklärare och rörelsepedagog Gun Sandborgh anser att barn 

har en naturlig lust till rörelse. Hon menar att röra sig och leka är lika naturligt som att äta, 

andas och sova. Om omgivningen hämmar barnets rörelseaktiviteter kan det leda till 

fysiologisk omogenhet, långsammare växt och viktökning, försening i kroppslig, 

känslomässig och mentala framsteg (Sandborgh, 1982: 1). 

 
Författarna Agneta Danielsson & Kerstin Auoja & Margareta Sandberg & Boel Jonsson 

skriver vidare att lek och lärande går hand i hand i förskolan och rörelse är en naturlig och 

daglig del av verksamheten. Förskolan är fylld av lek och aktiviteter som utmanar barnet och 

därmed ger möjlighet till barnets egen utveckling. Lekens stora betydelse för utveckling och 

lärande är också något som poängteras i läroplanen (Danielsson, m.fl. 2001: 8,19 f.). 

 
Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla 

verksamheten i förskolan I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 

skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor 

och erfarenheter (Skolverket, Lpfö: 98: 6). 

 

Återigen vill författarna Grindberg & Langlo lyfta fram att leken är en del av barnens liv. 

Barnet är i leken och leken är viktig. För att få denna fysiska aktivitet måste pedagoger ge 

barn tillfällen till en stimulerande inne- och utemiljö så att de kan bli inspirerade och utforska 

sin omvärld (Grindberg & Langlo, 2000: 79). 
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3.7 Automatiserad rörelse 

I Barn i rörelse skriver författarna Tora Grindberg & Greta Langlo Jagtöien att barn som inte 

har automatiserat grundläggande rörelser såsom att gå, löpa, kasta, hoppa och fånga måste 

pedagogerna ge dem extra träning i de grovmotoriska aktiviteterna För att barn ska få en 

automatiserad rörelse måste det enskilda barnet nå en utvecklingsnivå där funktionerna 

används samtidigt och skapar ett sammanhängande funktionsmönster utan att de stör 

varandra. Med andra ord att barn rör på sig och samtidigt tänka på något annat. Detta ger 

träning att utöva flera saker samtidigt (Grindberg & Langlo, 2000: 58 f.). 
 

Föreläsaren Inger Johansson betonar också i sin föreläsning, för att barn inte ska få problem 

med sin motorik är det viktigt att pedagogerna får barn till att röra på sig och att de får de 

grundläggande rörelserna automatiserade innan skolstarten. Hon påstår vidare att 

pedagogerna måste se vad barnen kan, alla barn kan lära sig och vi måste se möjligheterna. 

(Johansson, 060407). 

3.8 Rörelseglädje 

I sin doktorsavhandling Kamratspel på småbarnsavdelningar konstaterar psykolog Elin 

Michélsen att när barn ägnar sig åt gemensamma kroppslekar med stora rörelser så ger de 

prov på glädjeuttryck. Hon menar att under förutsättning att kvaliteten är hög på förskolan och 

att barngrupperna inte är för stora, innebär det något positivt för barns utveckling att ingå i ett 

positivt samspel med andra barn så tidigt i livet (Michélsen, 2004: 94 ff.). 

 

I Att lära fysisk aktivitet bedömer författaren Anders Raustorp att ”får vi inte utlopp för vår 

rörelseglädje och överskottenergi kan följden bli oro, aggressivitet och rastlöshet” (Raustorp, 

2004: 15).  

 

Författarna Gun Sandborgh & Birgitta Stening-Furén menar att musiken fungerar som 

inspiration till rörelser, här kan vi locka fram både glädje och kreativitet. ”Tillsammans med 

rörelsen kan musiken ge oss upplevelse som vi kan koppla till de grundläggande 

färdigheterna tala, läsa, skriva och räkna” (Sandborg & Stening –Furén, 1985: 46). 
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Föreläsaren Marianne Rosgren från företagshälsan berättar att barns spontana rörelse minskar 

bland barn i samhället därför är det viktigt att locka barn till rörelse i förskolan. Hon 

uppmuntrar oss pedagoger att använda sig av musik. Hon presenterar och tar oss med i 

Friskis och Svettis nya lekfulla gymnastikprogram ”Mini-röris”, 

(http://friskisochsvettis.demo.tankbar.net/, Internet 3) för barn mellan 3 och 6 år men den 

rekommenderas även för yngre barn.  Hon menar att det roligt och enkelt att röra på sig till 

musik och samtidigt är det bra för humöret, självkänslan, glädjen och kreativiteten. 

Rörelserna ger barnet den träning det behöver för inför fortsatt inlärning. Som avslutning 

framhåller föreläsaren att ”är man aktiv som barn är man aktiv som vuxen” (Rosgren, 

070619). 

3.9 Sammanfattning av litteraturen 

Efter att ha läst litteraturen har vi upptäckt att barns rörelsebehov är stort. Många utav 

författarna framhåller att det är förskolans plikt att erbjuda barnen goda möjligheter till fysisk 

aktivitet. Förskolans läroplan (Lpfö: 98) lyfter fram att inomhusmiljön skall vara öppen, 

innehållsrik och inbjudande samt locka till lek och aktivitet. Lek och lärande går hand i hand 

i förskolan och rörelse är en naturlig och daglig del av verksamheten.  

 

Det framkommer också att när barn ägnar sig åt gemensamma kroppslekar med stora 

kroppsrörelser så ger de prov på glädjeuttryck. Under förutsättning att kvaliteten är hög på 

förskolan och att inte barngrupperna är för stora, innebär det något positivt för barns 

utveckling att ingå i ett samspel med andra barn tidigt i livet. Slutligen framhåller författarna 

att om alla barn och får positiva upplevelser av fysisk aktivitet under hela sin uppväxt 

kommer de ha nytta av det i olika sammanhang hela livet igenom. 
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4. Resultat  
Vi börjar med att beskriva våra observationer samt pedagogernas och barnens svar på 

intervjuerna. För att få svar på frågeställningarna så avslutar vi med att koppla ihop 

ovanstående med litteraturstudierna.  

4.1 Observationer 

Observationerna genomfördes på tre olika förskolor på utsatt tid och vid samma tidpunkt, en 

timma på förmiddagen mellan 8.30- 9.30, men veckodagen har varierat. Vårt urval var en 

”tillgänglig grupp” med barn i åldrarna 3 och 6 år. För att avgränsa vårt arbete fokuserade vi 

oss på rörelse i lekhallen. Vi vill genom våra observationer se hur rörelse prioriteras 

inomhus, hur lekhallen inbjuder till rörelse och hur pedagoger uppmuntrar till rörelse 

inomhus på förskolan. Under tiden var vi noga med att skriva löpande anteckningar och 

stödord som var intressanta för vår undersökning. Vid observationen användes också 

bandspelare för att fånga upp ljud och framförallt för att se om vi kunde uppfatta 

rörelseglädje bland barnen i lekhallen. 

 

Förskolan A: s lekhall är ett långsmalt rum med fönster längs ena långsidan som vetter ut mot 

gården. På andra långsidan är det fönster och en dörr som är mot en korridor. Det finns en 

ribbstol, en tjock madrass, bollar och en bilmatta. På ena kortsidan av rummet finns en 

bokhylla och en soffa, sedan finns det ett bord som användes till matbord. Där är även ett 

eget tillverkat träd och en koja. Denna lekhall används både till rörelse och lek och för att 

sitta och äta lunch, barnen kan även sitta och bygga med lego eller spela spel. Barnen får vara 

där efter att de har ätit frukost och även de barn som kommer till förskolan vid denna tid 

kommer in i lekhallen. De får gå fram och tillbaka som de själva tycker.  

 

Några av barnen klättrar i ribbstolen och hoppar sedan ner på madrassen, pratar, skrattar och 

skriker. Några flickor undrar vad vi gör, vi berättar för dem vad vi gör. En flicka sitter i en 

plastsnurra medan några barn kastar med bollar. Efter en stund går en pojke som är lite tyst in 

och sätter sig i kojan som barnen har byggt, han vill vara ensam. Två flickor kommer och 

sätter sig vid bordet och börjar bygga med plastbrickor som bildar stjärnor och kuber, under 

tiden kommer pedagoger och tittar vad de gör. Är barnen för högljudda säger de till dem att 

ta det lite lugnt och går tillbaka till avdelningen. Det kommer ytterligare en pedagog, sätter 

sig vid madrassen och hjälper barnen att göra kullerbyttor, hon uppmuntrar dem och säger att 
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de är duktiga. Efter en stund går också hon iväg och barnen är ensamma igen. Barnen går in 

på avdelningen men efter en stund kommer de tillbaka och klättrar, hoppar och kastar med 

bollar. Vid ett tillfälle försvann pojkarna och då hörde vi att de sprang och skrek på 

avdelningen, just då blev det tyst i lekhallen. Sedan kom ett par flickor och snurrande på 

plastsnurran och pojkarna kom till lekhallen igen och började leka. När pojkarna är i 

lekhallen är det mycket spring och höga ljud medan det är lugnare lekar när flickorna är i 

lekhallen. 

 

Förskola B har en stor lekhall med kuddar, två soffor, ribbstol, tre madrasser, klätterborg som 

kallas ”Tornet”, en scen, piano, rutschkana, bollar och bobbycars. Denna lekhall används i 

huvudsak till rörelse och lek men även till teater, sångstunder och sagoläsning. Barnen fick 

vara i lekhallen efter frukosten men inte hur många som helst utan 5-6 stycken åt gången. 

Fyra flickor och två pojkar finns där, de är nyfikna på vem jag är och vad jag gör. Flickorna 

leker på studsmattan och klättrar i ribbstolen som finns i anslutning till studsmattan. Pojkarna 

kryper omkring och är katter, de kommer närmare flickorna och oroar dem. Flickorna sitter 

högt uppe på ribbstolen och ”fräser”, de är lejon. Det är höga ljud och glada skratt barnen 

hoppar upp och ner, nu är alla ”katter”. En flicka som kom in sist är lite försiktig, hon håller 

sig lite runt omkring de andra barnen.  

 

Pedagogen tittar till barnen ibland och nu säger hon till dem att nu ska de byta barn. Nu 

kommer de nya barnen, två flickor och en pojke. De är alla på madrassen och leker och drar 

upp varandra på madrassen, de har dragkamp och de har roligt. En flicka klättrar upp i tornet 

och de andra följer efter de klättrar upp och ner för att sedan återgå till leken på madrassen. 

De leker att de är hajar och flickorna rör sig snabbt de hoppas omkring och hänger i 

ribbstolen för att ta skydd för hajarna, pojkarna tar skydd för getingar. 

 

När det är dags för byte av barn i lekhallen kommer fyra pojkar som vill spela bandy, de 

frågar pedagogen om lov och de får spela men de måste plocka bort kuddarna. Pedagogen 

kommer tillbaka och uppmanar pojkarna att ta det lugnt, de diskuterar hur reglerna ska följas 

och då föreslår pedagogen att de ska göra något annat. De börjar köra runt kuddarna som 

racerbilar och krockar kuddarna samtidigt som de sitter på kuddarna i rutschkanan och åker 

ner, pojkarna är högljudda. Nu leker de en annan lek ”tjuv och polis”, springer och jagar 

varandra, diskuterar mycket och bestämmer sig för att leka monster istället. Pedagogen 
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kommer tillbaka och tittar till dem om allt är lugnt. Även här på förskolan B är det livligare 

när pojkarna är i lekhallen än när flickorna är där. 

 

Förskola C: s lekhall är ett fyrkantigt rum med en scen, ett hus som används till dockhus 

”Gula villan”, utklädningskläder, spegel, två barnstolar, böcker, många bollar, bilmattor, 

garage, bilar, basketkorg och en plastsnurra som man sitter i och snurrar.  Lekhallen används 

till rörelse, lek, rollekar, läsning och att leka med bilar. Efter frukost får barnen vara i 

lekhallen men bara sex barn åt gången, och detta sköter de bra själva. Det är fyra pojkar som 

kastar och sparkar bollar, de ser ut att ha roligt. 

 

En pojke är lite nyfiken och kommer fram till oss och frågar vad vi gör, vi berättar för dem 

att vi vill titta på vad de gör i lekhallen. Många gånger tittar pojken på oss och vill bli 

bekräftad, han sa också ”titta vad jag kan”. Det är en flicka som är nära oss hela tiden hon är 

lugn, tittar på oss och frågar vad vi gör. Några flickor klär ut sig och kommer med 

dockvagnar för att gå och handla, en flicka bjuder oss på glass. Hon ger oss plasttallrikar där 

hon placerar stora fina mjuka bollar i olika färger. Hon säger att det är glass, röd boll är 

jordgubb, gul boll är citron och grön boll är päron. 

 

Vid ett tillfälle sparkar en pojke upp bollen i taket så att en platta lossnar, en flicka springer 

och säger till en pedagog att hon skulle hjälpa dem. Pedagogen kommer och hjälper barnen 

och säger samtidigt att ”nu får ni lugna ner er lite och inte sparka bollar i taket”.  Pedagogen 

stannar inte kvar utan går till avdelningen igen. En flicka sätter sig för att läsa, en snurrar i en 

plastsnurra. Pojkarna kastar och sparkar boll under spring och skrik. Pedagogen ser till 

barnen och tystar ner dem men ger inte någon uppmuntran utan går till avdelningen igen. 

 

Pojkarna drar för draperiet för att inte bollarna ska rulla ut i vestibulen, pojkarna är livliga så 

pedagogen säger ifrån. Pojkarna går därifrån men pedagogen säger till dem att städa innan de 

går. Det kommer in ett par andra pojkar i lekhallen som inte hade varit där innan, det ser ut 

som att de får chansen att vara där. Pedagogerna går fram och tillbaka och tittar till dem. Mot 

slutet är det en pedagog i lekhallen men ger ingen uppmuntran utan säger hela tiden ”ta det 

lite lugnt, sparka inte bollarna”. Det kommer även fram på förskolan C att när pojkar är i 

lekhallen är det livligare än när flickorna vistas där. 



 20 

4.2 Intervjuer med pedagoger 

Alla pedagoger tycker att möjligheter finns till att klättra, hoppa och springa men att det blir 

högljutt inomhus på förskolan, därför tar de vara på möjligheterna att vara ute. Pedagogen på 

förskolan A tycker personligen att möjligheter finns att vara inomhus men föredrar att vistas 

ute i skogen. Medan pedagogen på förskolan B tycker att hinder för rörelse finns för 

avdelningarna är små till barnantalet och man kan inte alltid vara i lekhallen för den är 

upptagen. Det beror på att många avdelningar vill vara där och det kan vara att det är dålig 

planering. Pedagogen på förskolan C menar att hinder finns för det blir mycket spring och 

skrik, men möjligheterna är att de har inplanerat musik och sång, även redskap och bollar. 

Alla pedagoger sa; 
                                              Att rörelsen prioriteras genom att man har gympa, rörelselek och musiklek i 

lekhallen, men att man är ute så mycket man kan. 
 

På förskolan A säger pedagogen att barnen tycker om rörelse därför försöker de ha gymnastik 

och rörelse. Medan på förskolan B tycker pedagogen att det är svårt att ha rörelse i lekhallen 

för den är ofta upptagen, många avdelningar som vill vara där, men man försöker ha rörelse 

ändå. På förskola C prioriterades redskap och bollar och en musikstund med rörelse.  

 

Pedagogen på förskolan A berättade att för tillfället har lekhallen den funktionen att halva 

används till matrum, därför att barngruppen är för stor att få rum på avdelningen. Nästa 

termin kanske det går att äta på avdelningen om barnantalet har minskat då får kanske 

lekhallen sin rätta funktion igen. Pedagogen tycker att det är ”på gott och ont” det blir 

mycket spring och höga ljud och därmed stökig miljö. 

 

Pedagogen på förskolan B tycker att lekhallen används som avlastning till avdelningen bara 

för att barngruppen är för stor, det blir lätt konflikter. Vistas man på avdelningen blir det 

mycket spring och för höga ljud. På förskolan C svarade pedagogen att lekhallen har många 

funktioner som till exempel lek med bollar, rollekar i dockhuset, lek med bilar på 

lekmattorna, men även rörelselekar och musikstunder. Pedagogerna på alla tre förskolorna 

tyckte;  
Att rörelse påverkar barn positivt de blir glada och mår bättre.  

 

Pedagogen på förskolan A sa att musklerna stärks och ryggbesvär kan förebyggas om man 

börjar redan i förskolan, det är viktigt för inlärningen och för att de ska kunna sitta ner i lugn 
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och ro. På förskolan B säger pedagogen att barnen påverkas av rörelsesånger, man ser säger 

pedagogen ”att glädjen lyser i ögonen på dem”. Pedagogen på förskolan C sa;  

 
Att barn behöver röra sig de har ett behov att röra sig hela tiden.  

 

Pedagogerna uppmuntrar barnen till att röra sig utomhus. På förskolan A låter de sina barn 

vara ute på gården och i en skogsdunge, går på utflykt och har även gymnastik. På förskolan 

B uppmuntrar pedagogerna barn att röra på sig ute för inomhus är man för många barn på 

liten yta. De går till skogen och försöker att aktivera dem med till exempel att sparkar fotboll 

eller kurragömma. På förskolan C försöker pedagogen vara med och spela fotboll och hoppa 

rep på det viset får hon med sig flickorna. Pedagogen sa; 

 
Som vuxen måste man vara med och uppmuntra dem och visa dem vägen. 

4.3 Intervjuer med barn  

Namnen som vi använt i våra intervjuer är fingerade namn, alltså inte barnens rätta namn. Av 

naturliga skäl har inte alla barnens svar kunnat tas med, men det som är viktigt är att alla barn 

har fått med något av det de svarade under barnintervjuerna.  

På första frågan var vi nyfikna och ville veta om barnen tycker om att röra på sig, springa, 

hoppa och nästan alla barn svarade ”att det var roligt”. På förskola A berättade Pelle ”att jag 

är ganska snabb på att springa, ganska bra på att klättra och så är jag ganska bra på att 

räkna”. På förskola B svarade Lena först ”att det är roligt ibland” men ändrade sig och sa hon 

att ”det var jobbigt och inte så roligt”. Lisa på förskola C tycker ”att det är roligt att dansa”. 

På förskola C svarade Kalle att han ”gillade basket”.  

 

Vi frågade vidare och undrade var på förskolan de får röra på sig och de flesta barn svarade 

att de får röra sig mest utomhus, inte inomhus. Medan Lena på förskola B svarade ”lite var 

stans, men mest ute”. Utifrån deras svar förstod vi att det var i lekhallen man fick röra sig. 

Kalle på förskola C sa ”att man får röra sig utomhus”. Han fortsätter att förklara ”vet du… 

när jag springer, då springer jag så fort” Han betonar att detta kan han bara göra ”ute… inte 

inne”!     

 

Sedan frågade vi barnen vad de gör när de är i lekhallen. De svarade att de lekte i lekhallen, 

klättrade i ett lekhus och att de kastade med bollar. Stina från förskola A berättar ”att hon 
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tycker om att klättra i ribbstolen”, Nisse på förskola B svarar att han tycker ”det är roligt att 

bygga kojor”, Kalle på förskola C fortsätter att berätta att han ”gillar att spela basket”. Några 

var intresserade att leka med bilar på bilmattan, medan Lisa på förskola C berättar att hon 

”tycker om att bygga med kapplastavar”. 

 

Till sist bad vi barnen berätta vad som är bäst med lekhallen. Det var att bygga kojor, dansa, 

spela basket osv. Pelle på förskola A tyckte det bästa med lekhallen var ”att leka monster”, 

vidare tyckte barnen om att hoppa och skutta. Stina från förskola A förklarar att det bästa 

med lekhallen är att där kan hon ”göra konster och klättra i ribbstolen”, hon sa också att ” när 

lekhallen ser ut som den gör nu, då gillar hon mest att sitta ner och bygga stjärnor ”. Ett barn 

tyckte att ”nu blir det jobbigt, det kan jag inte svara på” men ändå tyckte han att det var roligt 

att vara i lekhallen 

4.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar efter noga bearbetning av våra formulerade frågeställningar, observationer 

och intervjuer med pedagoger och barn, att rörelsen prioriteras mest utomhus på våra 

förskolor. 

 

Lekhallen som en gång varit ett enda stort rörelserum för fysisk aktivitet ser idag annorlunda 

ut, förskolans lokaler inbjuder mer till lugna och stillsamma lekar. I stora barngrupper finns 

inte plats för stoj och lek, det blir alldeles för höga ljudnivåer och följden blir att barnen 

tystas ner. Under tiden vi observerade kom en av pedagogerna in i lekhallen en stund och 

uppmuntrade barnen till rörelse genom att hjälpa barnen att slå kullerbyttor, vilket blev 

mycket uppskattat!  

 

Genom intervjuerna med barnen har vi fått reda på att de flesta barn tycker det är roligt att 

hoppa, kättra, springa och dansa i lekhallen. Några av barnen föredrar stillsammare lekar som 

bygga kojor och leka med kapplastavar. Författarna Tora Grimberg & Greta Lango Jagtonien 

menar i Barn i rörelse att det är viktigt att erbjuda en miljö som inbjuder till rörelse både 

inom - och utomhus. De är medvetna om att förskolans innemiljö har begränsningar när det 

gäller fysisk aktivitet men ändå bör möjligheter ses över (Grindberg & Lango, Jagtoien, 

2000: 98). 
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Intervjuerna med pedagogerna visar att rörelse prioriteras mest utomhus. Pedagoger upplever 

att med rörelse inomhus och med stora barngrupper blir det alldeles för stökigt och stimmigt. 

Skolverket har tagit fram Allmänna Råd och kommentarer Kvalitet i förskolan som vill 

förtydliga att verksamheterna utifrån skollag och läroplan skall stödja kvalitetsarbetet i 

förskolan, då måste både inom- utomhusmiljön vara utformad så att den lockar både till 

lugna och rörliga aktiviteter i så väl stora som små grupper (Skolverket, 2005: 21). 
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5. Diskussion  
Vi börjar med att diskutera vår undersökning därefter går vi över till resultatet och avslutar 

med ett förslag till fortsatt forskning.  

 

Vårt syfte och intresse har varit att undersöka hur rörelse prioriteras inomhus på några olika 

förskolor i vår kommun. För att avgränsa vårt arbete fokuserade vi oss på rörelse i lekhallen, 

hur den prioriteras och hur förskolans lekhall inbjuder till rörelse. Det vi också inriktade oss 

på var om och i så fall hur pedagoger uppmuntrar barn till rörelse i lekhallen. 

Observationerna genomfördes vid tre olika förskolor på utsatt tid och vid samma tidpunkt, en 

timma på förmiddagen mellan 8.30-9.30, men veckodagen har varierat. 

 

Vi har gjort en liten undersökning och använt oss av ostrukturerade observationer och 

kvalitativa intervjuer. Vårt val av observation var att sitta med i lekhallen och se hur barnen 

använder sig av rörelse. Vi valde kvalitativ intervju därför att ville ta reda på vad barnen 

tyckte och genom att de fick svara med egna ord det var ett lätt sätt att samla fakta. Man är 

heller inte beroende av ett visst frågeschema utan kan ställa följdfrågor direkt. 

 

Vid intervjun använde vi oss av bandspelare för att kunna vänta med att skriva ner precis vad 

de svarade, samtidigt kunde vi se deras ansiktsuttryck och deras mimik (Bryman, 2006: 323). 

Om vi valt en strukturerad observation hade vi fått använda oss av ett observationsschema, 

detta var inte den sortens undersökning vi behövde för vårt arbete. Att skicka ut enkäter hade 

känts opersonligt, vi hade inte fått den närkontakten som vi fick genom våra intervjuer. Vårt 

val av metod har känts personligt och vi har på trevligt sätt fått veta vad pedagoger och barn 

tycker om rörelse på förskolan. Frågeställningarna har varit välformulerade vilket har bidragit 

till att vi lättare kommit närmare kärnan och sökorden har gett struktur till vårt arbete. 

 

Resultatet visar utifrån frågeställningar, observationer och intervjuer med både pedagoger 

och barn att rörelse prioriteras mest utomhus. Förskolans lekhallar inbjuder till rörelse men 

rörelseytan är begräsad, lekhallen används både som matsal och för mer stillasittande lekar. 

Pedagogerna var inte med barnen i lekhallen och uppmuntrade dem. De gick emellan 

avdelningen och lekhallen för att titta om barnen lekte lugnt och var sams. Förskolorna har 

lekhallen som avlastning på morgonen medan pedagogerna har sina raster. Under tiden vi 
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observerade kom en pedagog in i lekhallen en liten stund, satte sig på golvet och 

uppmuntrade dem att slå kullerbyttor, det blev mycket uppskattat av barnen!  

 

Vi är medvetna att vi kunde ha fått ett annat resultat om vi gjort observationerna vid en annan 

tidpunkt under dagen. Hade observationen skett en timma senare hade situationen varit 

annorlunda. Anledningen till att vi valde att observera i lekhallen direkt efter frukost var att 

vi ville försäkra oss om att barnen var inomhus. Eftersom vi arbetade var den tiden på 

förmiddagen lämplig för oss båda att ta ledigt från vår egen verksamhet. 

 

Genom intervjuerna med barnen har vi fått reda på att de flesta barn tycker det är roligt att 

hoppa, klättra, springa och dansa i lekhallen. Några av barnen föredrar stillsammare lekar 

som att bygga kojor och bygga med kapplastavar. Författarna Tora Grimberg & Greta Lango 

Jagtonien menar i Barn i rörelse att det är viktigt att erbjuda en miljö som inbjuder till rörelse 

både inom - och utomhus. De är medvetna om att förskolans innemiljö har begränsningar när 

det gäller fysisk aktivitet men ändå bör möjligheter ses över (Grindberg & Lango, Jagtoien, 

2000: 98).  

 

Intervjuerna med pedagogerna visar att rörelse prioriteras mest utomhus. Pedagoger upplever 

att med rörelse inomhus och med stora barngrupper blir det alldeles för stökigt och stimmigt. 
Här vill vi framhålla vikten av vad Skolverket tagit fram i Allmänna Råd och kommentarer 

Kvalitet i förskolan som vill förtydliga att verksamheterna utifrån skollag och läroplan skall 

stödja kvalitetsarbetet i förskolan. Då måste både inom- och utomhusmiljön vara utformad så 

att den lockar både till lugna och rörliga aktiviteter i så väl stora som små grupper 

(Skolverket, 2005: 21). Vi utgår också från vår skolplan som framhåller att rörelse och fysisk 

aktivitet skall vara en naturlig del i verksamheterna (Vetlanda kommun, BOU, 2002: 1) 

 

Här finns ytterligare en anledning att lyfta fram läroplanen (Lpfö: 98) den ska ligga till grund 

för hela förskolans verksamhet. Förskolan skall erbjuda en trygg miljö som samtidigt lockar 

till lek och aktivitet. Vi blev förvånade över är att ingen av pedagogerna nämner något från 

läroplanen eftersom det är våra riktlinjer. Men vi är övertygade att pedagogerna vet att de ska 

arbeta efter läroplanen men stora barngrupper och ibland tidsbrist gör att de inte tänker på att 

relatera till läroplanen. 
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Samtliga lekhallar inbjuder till rörelse för där finns olika redskap bland annat ribbstolar, 

bollar, basketkorg och rutschkana. Pedagogerna inspirerar barnen till lek men med lugna 

lekar, dockvrå, lek med bilar, utklädningskläder, bygglek och sagoläsning. Här anser vi att 

det är ännu viktigare att pedagoger erbjuder barnen mer rörelse genom både spontana och 

planerade rörelselekar.  

 
Det är vår uppgift som pedagoger på förskolan att ge barn en allsidig utveckling och då är det 

ett måste att barn får röra på sig inom- och utomhus. Föreläsaren Inger Johansson hävdar att 

barn ska vara väl förberedda inför skolstarten Hon sa att vi pedagoger ska se till hela barnet 

och dess förmåga. Det är viktigt att vi har en rörelserik miljö, samt att vi erbjuder varierande 

aktiviteter så att barn vågar vara aktiva (Johansson, 060407). Författarna Tora Grindberg & 

Greta Langlo Jagtoien menar också att vi ska ha aktiviteter för alla barn oavsett var de 

befinner sig i sin utveckling. Om vi finns som stöd kan vi hjälpa barnen att få en tillit till sin 

kropp. Samtidigt som vi ger barnen en möjlighet att erövra egna färdigheter med hjälp av ett 

bra självförtroende (Grindberg & Lango Jagtoien, 2000: 22).  

  

Många tankar har väckts under arbetets gång och vi är övertygade om att barns rörelsebehov 

behöver prioriteras. Det känns angeläget med djupare kunskap bland oss pedagoger om hur 

viktigt barns rörelsebehov är. Det finns en mängd olika saker man kan göra i en lekhall. 

Bland annat vill vi uppmana pedagogerna till mer rörelse så därför tycker vi att ”Mini-röris” 

är ett bra alternativ för barn att på ett lekfullt sätt lära sig olika rörelsefunktioner. Det behövs 

inte någon gymnastikhall eller att man behöver byta kläder för att röra på sig. Våra lekhallar 

är stora nog och rymliga så det går att utöva ett rörelseprogram (Rosgren, 070619). Vår 

förhoppning är att friskvårdsdagarna med ”Mini-röris” som vi pedagoger blev erbjudna 

kommer att ge resultat lite runt om på våra förskolor och att det kommer till barnens fördel! 

 

Sist men inte minst viktigt är att rörelseglädjen får komma fram på våra förskolor. Att inte 

alltid barnen tystas ner utan att stoj och lek är en naturlig del i barnens vardag Av egen 

erfarenhet vet vi att tillsammans med musik förstärks glädjen och barnen ögon riktigt strålar 

av glädje. Författarna Gun Sandborgh & Birgitta Stening-Furén menar att musiken fungerar 

som inspiration till rörelse här kan vi locka fram både glädje och kreativitet (Sandborgh & 

Stening Furén, 1985: 46). Från tidigare forskning konstaterar Elin Michélsen att det är 

positivt för barns utveckling att vara tillsammans och leka kroppslekar med stora rörelser. 
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Men hon framhåller under förutsättning att barngrupperna som inte är för stora (Michélsen, 

2 004: 94 ff). 
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6. Fortsatt forskning 
Det har varit intressant att undersöka hur rörelsen prioriteras inomhus på tre olika förskolor. 

Redan innan vi påbörjade arbetet kändes ämnet intressant, vilket har bidragit till att vi kände 

oss engagerade redan från början. Att vi varit två studenter med lång arbetslivserfarenhet 

inom barnomsorg har varit till nytta för arbetes kvalitet. Efter att ha dragit slutsatser av 

resultatet och diskuterat dess relevans för yrkesverksamheten samt återanknutit till 

teoridiskussionen anser vi att vårt arbete har en god kvalitet. 

 

Under arbetes gång har vi upplevt ”uppförsbackar” men med god handledning och en vilja av 

”stål ” är vi övertygade, att vårt examensarbete kommer att vara en merit som vi kan använda 

i kommande arbete och en hjälp även för andra pedagoger. 

 

Avslutningsvis vill vi ge förslag till fortsatt forskning om hur rörelse prioriteras inomhus på 

våra förskolor. Det är angeläget att vår kommun är medveten och ”får upp ögonen” om hur 

trångbodda vi är ute på våra förskolor. Barnantalet i barngrupperna behöver ses över. Vi 

pedagoger behöver bli mer engagerade och intresserade för hur viktigt det är med rörelse på 

förskolan! 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Till… förskola  

Vi är två barnskötare som läser på distans till förskollärare på Växjö universitet. Vi har valt 

att skriva ett examensarbete som behandlar barns rörelse på förskolan. Därför vill vi gärna 

komma och göra en observation där vi fokuserar oss på rörelsen i lekhallen. Vår önskan är att 

komma mellan 8.30 – 9.30 någon fm. Vi kontaktar er om en lämplig dag. Vid ett senare 

tillfälle vill vi gärna göra en intervju med någon pedagog och några barn. 

 

Observationerna och intervjusvaren kommer att vara anonyma. Efter undersökningen 

kommer de att förstöras.  

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Marie Simonsson, Kvarnens förskola. Tfn. 0383-577 95 

Ethel Höglind, Smedjans förskola. Tfn. 0383-1883 

 

Hej alla föräldrar! 

Vi är två barnskötare som läser på distans till förskollärare på Växjö universitet. Vi har valt 

att skriva ett examensarbete som behandlar barns rörelse på förskolan. Därför vill vi gärna 

komma och göra en observation där vi fokuserar oss på rörelsen i lekhallen. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Marie Simonsson, Kvarnens förskola. Tfn. 0383-577 95 

Ethel Höglind, Smedjans förskola. Tfn. 0383-18837 

Har du som förälder något emot att vi gör denna observation, hör av dig till oss så fort som 

möjligt. 
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Bilaga 2 

Frågor till pedagoger… 

Vilka hinder/möjligheter till rörelse finns här på förskolan? 

Vi undrar om rörelse prioriteras här på förskolan… i så fall hur? 

Vilken funktion har lekhallen? 

På vilket sätt påverkas barn av rörelse? 

Hur uppmuntras barn till rörelse av er pedagoger? 

 

 

 

Frågor till barnen  

Vi är nyfikna och vill veta … om du tycker om att röra på dig, springa, hoppa … berätta! 

Var på förskolan får du röra dig? 

Vad gör du när du är i lekhallen? 

Kan du berätta … vad som är det bästa med lekhallen? Med reservation för följdfrågor … 

 

 


