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Abstract 

Alina Culda och Jayne Eriksson 

Är dålig balans något att oroa sig över? 

– en studie hur förskollärare arbetar med att utveckla det vestibulära sinnet hos barn 

Is poor balance something to worry about? 

– a study about how preschool teachers work with development of the vestibular sense 

  

     Antal sidor: 27  

 

Examensarbetet handlar om att skapa en förståelse för det vestibulära sinnets betydelse för 

barns utveckling i förskolan. Mer specifikt vill vi undersöka hur några förskollärare ser på sitt 

arbetssätt i relation till det vestibulära sinnet och hur de uppfattar vikten av ett utvecklat 

vestibulärt sinne hos barn i förskolan.  

Syftet är att bidra med fördjupad förståelse kring vilken betydelse kunskap om det vestibulära 

sinnet och dess utveckling har för pedagoger i förskolan. 

Metoden som används i studien är kvalitativ och djupintervjuer har genomförts med 4 olika 

förskollärare. Resultatet visar att de flesta förskollärarna har en medvetenhet och kunskap om 

hur de ska arbeta med att utveckla det vestibulära sinnet hos barn i förskolan. Förskollärarna 

uppvisar även ett intresse för motorik och rörelse och har uppdaterat sig på området genom att 

ha läst litteratur och gått på kurser. Några förskollärare tar upp konsekvenser som exempelvis 

koncentrationssvårigheter som kan uppstå vid ett outvecklat vestibulärt sinne.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Balans, motorik, vestibularis, vestibulära konsekvenser, vestibulära 

sinnet/systemet, 
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1 Inledning 

Lars är tystlåten och blygsam tioåring som känner stora krav från 

omgivningen där han jämförs med sin storebror. Brodern är duktig 

på skidåkning och i skolan, medan Lars har svårt att sitta still, 

svårigheter med läsning, skrivning och problem med vestibulära 

intryck. Det två olika sakerna som Lars känner stark för är dans och 

simning. Deras pappa tycker inte att pojkar ska syssla med dans och 

simningen är för långt bort.  Orsaken till Lars svårigheter beror på 

brister i det vestibulära systemet som påverkar muskeltonus. 

Muskeltonus innebär att vi kan upprätthålla spänningar och kraft till 

en given uppgift. I detta fall har Lars Låg muskeltonus vilket leder 

till trötthet och svårt att sitta still. Får han däremot öva med rörelser 

som stimulerar det vestibulära systemet kommer han känna sig 

piggare och kommer få lättare med inlärningsförmågan. (Fallet är 

hämtat från Ellneby (1994, s 56) en något förkortad version)   

Historien om Lars utgör en bakgrund för vårt examensarbete och är en konkret berättelse som 

säger något om innebörden av ett utvecklat vestibulärt sinne. Vi vill poängtera att kunskap om 

det vestibulära sinnet är viktig för alla som ska arbeta i förskola. Det vestibulära sinnet är ett 

av våra sinnen som bestämmer hur vi kan hålla kroppen upprätt i förhållande till tyngdkraften 

(Grinsberg & Langlo Jagtøien 2000). Eftersom kroppen är byggd på det sättet att vi kan och 

behöver röra oss och att det har betydelse för vår hälsa och vår glädje, är det viktigt att vara 

medveten om det vestibulära sinnets betydelse.  Barns rörelseaktiviteter har förändrats från att 

leka och röra på sig på fritiden till att bli mer och mer stillasittande framför teven och 

dataspel. Ericsson (2005) tar upp att vår kropp är byggd för rörelse.  Detta är bakgrunden till 

att vi vill forska om barnets rörelse och motorik. 

I leken finns det stora möjligheter att öva sin balans. För att kunna delta i alla former av lek är 

det grundläggande att barnen har rörelseerfarenheter med sig. Alla barn är i behov av att röra 

på sig därför är det viktigt att uppmärksamma att de får en allsidig rörelseerfarenhet t.ex. om 

balanssinnet inte är helt utvecklat kan de få svårigheter i leken när de ska gunga eller andra 

motoriska lekar.  

Leken har alltid haft en koppling till rörelse. Att leka innebär att man involverar hela sin 

kropp och sig själv i det man gör. Studier visar på barns kompetens och att tron på sig själv 

ökar med hjälp av fysisk aktivitet. Barn som har motoriska svårigheter har svårt att delta i lek 

och de blir ofta uteslutna av andra barn (Grinsberg & Langlo Jagtøien 2000). 
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Begreppsdefination 

Vestibulära sinnet/systemet: Enligt Ericsson (2005) innebär det vestibulära sinnet att kunna 

tolka ingivelser om balans. Sinnet är kopplat till barns balansförmåga eftersom det vestibulära 

sinnet informerar barnet om vart det befinner sig i förhållande till gravitationen, om det rör på 

sig eller är stilla, hur fort det flyttar sig och i vilken utsträckning. När barnet ändrar läge där 

de, snurrar runt, rullar, klättrar, hoppar, springer i olika riktningsförändringar eller med 

snabba stopp stimuleras gravitations- och rörelseintrycken.  

Vestibularis: Vestibularis är det organ som upplyser om information när det gäller människans 

balans. Vestibularis är ett uttryck för balansorganet i innerörat (Ayres 1979).  

 

Informantintervju 

Det vestibulära sinnet är kroppens sätt att hålla sig upprätt och korrigera förflytningar. Detta 

styrs av kristallpartiklar samt vätska som rörs runt och korrigeras i tre bågformar i innerörat. 

Informanten tar upp tre former av vestibularis; det dynamiska vestibularis handlar om att 

kunna justera kroppen när man utför rörelser t.ex. som att springa, gå, och klättra. Den 

statiska formen av vestibularis handlar om att kunna hålla sig upprätt i ett stillasittande läge. 

Den sista formen av vestibularis är objekt, vilket innebär att kunna balansera material t.ex. 

hålla i en penna (Glemne
1
 2011) 

Störningar i det vestibulära sinnet kan medföra svårigheter i sinnesintrycken vilket kan 

försvåra uppfattningsförmågan av sin omvärld. Problem med det vestibulära sinnet kan 

påverka barns rörelse t.ex. ge dålig balans som kan visas i form av åksjuka/illamående, 

motvilja för gungor, hissar och höjder. Det kan även handla om svårigheter med att orientera 

sig, sitta still, rumsuppfattning och försenad motorisk utveckling vilket kan kopplas ihop med 

klumpighet.  

Leken är barns sätt att förhålla sig till sin omgivning och ett sätt att umgås med varandra. 

Motorik och sinnesintryck är viktiga i leken och vid lekar som involverar hela kroppen är det 

viktigt att ha god balans för att kunna delta. Oftast bedömer barn inte varandra efter åsikter 

utan efter förmågan att vara med i gemensamma lekar.  

En annan betydelsefull aspekt är pedagogens roll. Det är viktigt att locka till rörelse där barn 

utvecklas motoriskt samt att träna deras grundformer som till exempel att kasta, rulla, åla, 

krypa, klättra etc. Att vara en god förebild är betydelsefullt eftersom barn inte gör som vuxna 

säger utan de gör som de vuxna gör.  

 

 

 

                                                           
1
 Intervju med Birgitta Glemne, Adjunkt och idrottslärare vid Linnéuniversitetet, november 2011 
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2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att skapa en förståelse för det vestibulära sinnets betydelse för 

barns utveckling i förskolan. Mer specifikt vill vi undersöka hur några förskollärare ser på sitt 

arbetssätt i relation till det vestibulära sinnet och hur de uppfattar vikten av ett utvecklat 

vestibulärt sinne hos barn i förskolan.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur uppfattar förskollärarna i studien begreppet det vestibulära sinnet och dess betydelse 

för barns motoriska utveckling?  

2. Vad kan de för studien utvalda förskollärarna medvetet arbeta med för att det vestibulära 

sinnet hos barn utvecklas? 

3. Vilka konsekvenser kan ett outvecklat vestibulärt sinne hos barn leda till enligt 

förskollärarna?  

 

3 Litteraturgenomgång  

I första delen behandlas Piagets teori om kognitiv utveckling och Dessens teorier kring 

helhetsperspektiv på rörelseutveckling. Avslutningsvis kommer vi ta upp pedagogernas roll 

vad det gäller stimulering av fysisk aktivitet.  

3.1 Piaget och Dessen 

Hwang och Nilsson (2003) skriver om Piaget tankar om det kognitiva perspektivet som 

representerar tankeprocesser. I barns tidiga år, menar Piaget, att tänkandet styrs enbart via 

sinnena och de motoriska färdigheterna. Allting börjar med reflexerna där det avslutas med en 

integrering av sinnena och motoriska färdigheter. För att spädbarn ska uppfatta omvärlden 

innebär det att de måste dirigera om sina handlingar. Detta leder till att barn börjar tänka att 

föremålen finns även om de inte syns. De kan sedan använda sin fantasi för att ta fram 

erfarenheter som de byggt upp. Människan har en strävan är att förstå sin omvärld och begripa 

vad som händer runt omkring. Piaget har utvecklat två anpassningar som sker på olika sätt. 

Den ena kallar han för assimilation och den andra för ackommodation. Assimilation är nya 

händelser som sätts samman till tidigare erfarenheter utan att ändra tankemönster, tillexempel 

när ett barn börjar lära sig gå så använder det sina tidigare erfarenheter för att till nästa gång 

komma ihåg hur det skall göra. I ackommodation används tidigare kunskap och omvandlar 

den nya informationen och erfarenheten till det nya lärandet t.ex. när barnet har lärt sig gå och 

sedan får en ny erfarenhet att det kan balansera en boll samtidigt när det går (a.a.).  
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Piaget antyder att utveckling av tänkandet sker i fyra olika steg. Vi har skrivit mer ingående 

kring det första, sensomotoriska stadiet. De fyra stegen är: 

 * Sensomotoriska stadiet - tänkandet genom sinnen och motoriska färdigheter.  

* Preoperationellt - utveckling av ett symboliskt tänkande. 

* Konkret operationellt- utveckling av logiskt konkret tänkande. 

*Formellt operationellt stadiet - barn börjar tänka abstrakt där de utformar föreställningar.   

Dessen (1990) beskriver vikten av att se motorik ur ett helhetsperspektiv och lyfter fram 

samspelet av rörelse ur ett socialt, emotionellt, fysiskt och kognitivt perspektiv. Det är viktigt 

att varje steg i rörelseutvecklingen följs efter varandra även om det tar olika lång tid. 

Rörelseutvecklingen sker med hjälp av sinnesintryck som hjärnan kontrollerar vilket leder till 

ett agerande.  

Dessen (1990) lyfter fram den sociala utvecklingen genom rörelse. Att kunna vara med i 

rörelselekar och rörelser där kroppen används är viktigt för barn för att kunna samspela med 

andra barn och att kunna samarbeta och att bli accepterad av andra. 

 Den emotionella utvecklingen genom rörelse innebär att det finns kopplingar mellan barns 

rörelse och känslor. Den glädje och lycka som kan upplevas i rörelseaktiviteter påverkar 

utvecklingen positivt eftersom självkänslan styr framstegen. Om barn misslyckas i en rörelse 

kan det leda till att barnet undviker att hamna i denna situation igen. De kan t ex välja bort 

idrott eller andra idrottssammanhang senare i livet (a.a.). 

Fysisk utveckling i rörelse innebär att hela kroppen måste bli involverad i aktiviteterna. 

Kroppen justeras efter den mängd rörelse som den utsätts för t.ex. hur mycket ben, brosk, 

senor och muskler får möjlighet att röra sig. Om barn inte får tillräckligt med fysisk aktivitet 

minskar deras muskelmassa. De allra flesta barn behöver en allsidig fysisk aktivitet och detta 

är en grundläggande faktor för att kunna utveckla sina rörelser och där det ska leda till glädje 

med att få röra sig (a.a.). 

Kognitiv utveckling innebär att grundläggande rörelser utvecklas efter mognadsnivå. När barn 

ställs inför ett problem måste de använda sitt tänkande och den kunskap som de har för att 

kunna lösa problemet. Mellan motorisk utveckling och språkutveckling har forskare 

uppmärksammat ett starkt samband. Den motoriska utvecklingen är betydelsefullt och det är 

viktigt att inte hämma barn i sitt utforskande av omgivning samt att skapa många 

rörelsemöjligheter (a.a.). 

3.2 Motorisk utveckling 

Grinsberg & Langlo Jagtøien (2000) skriver att barn tränar olika färdigheter som har med 

rörelse och förflyttning att göra, t.ex. då barn lär sig att sitta, krypa, lyfta huvudet, gå och 

hoppa. 
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Inom den motoriska utvecklingen finns det olika faser. Huitfeldt m.fl (1998) tar upp 4 olika 

faser. 

1. Reflexer som innebär rörelser som utlöses spontant utan inlärning. 

2. Symetrisk rörelse är rörelser som rör sig lika 

3. Asymmetrisk är skiljda rörelser exempelvis diagonala rörelser 

4. Automatiserad rörelse är ett rörelsemönster som sker med hjälp utav tankens 

medverkan.  

Ett exempel på reflex är: gripreflexen och den innebär att om barnet får ett föremål i handen 

griper barnet tag i föremålet. Vid fyra månaders ålder börjar barn utveckla viljemässiga grepp. 

En symetrisk rörelse innebär att barnet inte skiljer på stora och små rörelser exempelvis när de 

blinkar, sker det med båda ögonen. Asymmetriska rörelser innebär att höger och vänster 

kroppshalva fullgör olika rörelser, t ex när man går i trappor. Automatiserade rörelser är 

rörelser som sker automatiskt utan att man behöver tänka på vad man gör, ett exempel på en 

sådan rörelse kan vara att cykla (Grinsberg & Langlo Jagtøien 2000). 

Enligt Evenshaug & Hallen (2001) följer den motoriska utvecklingen cephalo-kaudala och 

proximo-distala principerna. Cephalo-kaudala är en princip som utvecklas först från huvudet 

ned till fötterna. Ett exempel är att barnet först får kontroll av huvudrörelser sedan bröstkorg 

och vidare ut till händer och ner till fötter. Den proximo-distala principen innebär kontroll av 

mittlinjen och utåt. Det innebär att rörelser i axeln utvecklas före rörelser i armbågen och till 

sist till fingrarna. I den motoriska utvecklingen följer även en tredje riktning vilket innebär att 

det går från generella stora rörelser till att utveckla mer specifika små rörelser. De generella 

rörelserna brukar kallas grovmotorik medan de specifika rörelserna kallas finmotorik. 

Motorisk utveckling sker alltid i en bestämd ordning som är lika för alla människor, men det 

kan påverkas beroende på vilken miljö man lever i samt psykiska och fysiska faktorer 

(Grinsberg & Langlo Jagtøien 2000). 

3.2.1 Kännetecken i de motoriska utvecklingsfaserna 0-6 år 

Jagtöien m.fl (2002) tar upp kännetecken i den motoriska utvecklingsfasen från 0-6 år.  När 

barn föds består deras rörelse av reflexer och okontrollerade rörelser. Det är genom 

reflexrörelser som barnet får mer kännedom om huvudet och överkroppen (Jagtöien m.fl 

2002). För att barnet ska kunna hålla huvudet upprätt så måste musklerna samordnas i hals 

och nacke. Runt tre fyra månader börjar barnet lyfta huvudet med stöd av underarmen för att 

få en överblick av sin omgivning. Vid sju till åtta månaders ålder kan de flesta barn sitta 

själva utan stöd eftersom att musklerna i överkroppen och balansen nu är samordnade 

(Evenshaug & Hallen 2001). 

Vid sex månader börjar barnet att rulla sig från rygg till mage. Detta är en viktig del i 

utvecklingsprocessen när barn förbereder sig för krypandet. Detta gör att de lär sig styra 

rörelser i överkroppen för att sedan kunna ta sig upp på egen hand till knästående ställning. 

Denna aktivitet utmanar balansen. Då balansen blivit bättre kommer barnet börja krypa 

(Jagtöien m.fl 2002).  Krypandet och ålandet sker i ett korsvismönster som är betydelsefullt 

för att kunna gå och springa. Om inte barnet tränar korsmönstret så får de inte den 
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grundläggande träningen som behövs för att stärka musklerna. Krypandet är en viktig del för 

att träna upp muskler, vestibularis, rytm och fallreflexerna (a.a).  

När barnet lär sig att stå själv sker det i deras egen takt. Vid närmare ett års ålder börjar de att 

lära sig stå själva med hjälp av stöd. När de sedan börjar ta sina första steg utvecklas det 

vestibulära sinnet kontinuerligt. Om man ser att barnets gång är snabb kan det vara ett sätt för 

barnet att hålla balansen, då det är svårare att hålla balansen vid långsam gång (a.a). 

Ettåringens armar och ben är dåligt samordnade och därför kan de ha svårt för att stanna och 

svänga undan vilket kan resultera i kollision.  

I två till tre års åldern är det vestibulära sinnet mer utvecklat och barnet börjar lära sig en 

gångstil där de sätter ner hälen och sedan sätter de ner tårna (a.a). Författarna skriver att det 

tar runt fyra år för att gången ska bli god och för att ett gott samspel ska ske mellan det 

vestibulära sinnet, armarna, rotation i ryggraden, fotarbete med hälisättning, rullning fram mot 

ytterkanten av foten och avveckling med tårna (a.a).   

Vid fem års ålder är barnet mer duktig på rörelser, och klarar av de flesta grundläggande 

rörelser som t.ex. hoppa, balansera, klättra, rulla helt naturligt (a.a.). I sexårsåldern är det en 

övergångsperiod i den fysiska och motoriska utvecklingen där barnen förbättrar och förfinar 

sina färdigheter till mera automatiserade rörelser (Evenshaug & Hallen 2001). 

3.3 Våra olika sinnen 

Vi har många olika sinnen som ska ge oss information och de kan delas in på olika sätt. Vi har 

valt att dela in dem efter deras placering. Huvudets sinnesorgan är synen, hörseln, det 

vestibulära sinnet, lukten och smaken Dessa sinnen styrs av organ som sitter i huvudet. 

Hudorganen även kallade för känsel innebär förmågan att känna beröring, smärta, temperatur, 

tryck, vibration och var placeringen av dessa finns i huden. Muskelsinnet har olika receptorer 

som avgör hur mycket kraft och muskelspänning som behövs i förhållande till kroppens läge. 

Dessa sitter i muskler och leder. Våra sinnen avgör vilka intryck vi får. Om ett sinne 

försvagas kan andra sinnen kompensera för att ge oss information. Hause (1979) tar upp 

sinnenas betydelse ur olika perspektiv. Ett intellektuellt perspektiv ökar vår 

koncentrationsförmåga med hjälp av sinnena så att vi kan förstå vår omvärld. Det sociala 

perspektivet hjälper sinnena med kommunikation och uttrycksförmågan. Det individuella 

perspektivet är viktigt för vår fantasi och kreativitet. Ericsson (2005) skriver att alla 

sinnesintrycken är förutsättning för allt lärande. 

Synen är den visuella perceptionen och är det dominerande sinnet eftersom 80 % av våra 

intryck kommer via synen. Synen är ett snabbt sinne exempelvis går det snabbare att se vad 

ett föremål är, än när man ska använda känseln för att uppfatta vad det är (Hause 1979). 

Grinsberg & Langlo Jagtøien (2000) menar att synen har en betydande funktion när det gäller 

koordination, visuell uppfattning, motorik, uppfattning av form, uppfattning av rum och 

riktning, samt visuellt minne och föreställningsförmåga. 

Hörseln är den auditiva perceptionen som sitter i örat och är ett ömtåligt instrument som kan 

registrera många olika ljud (Hause 1979). Vi kan höra allt från en fallande nål till en 
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grävmaskin, vilket visar örats kapacitet att uppfatta allt från låga till höga ljud. Uppfattning 

genom hörseln sker bland annat genom aktivt lyssnande, urskiljande av ljud och lokalisering 

av ljuden. Dessutom har vi det auditiva minnet som gör att vi kommer ihåg ljud och 

ljudassociationer (Grinsberg & Langlo Jagtøien 2000).  

Känseln är den taktila perceptionen som sitter i huden och slemhinnorna. Denna kan delas in i 

två grupper där den ena gruppen är skyddande och som registrerar effekten från värme, kyla, 

smärta och beröring. Den andra gruppen skyddar mot farliga situationer där man kan reagera 

med flykt, motstånd eller tillbakadragen (a.a.).  

Smaksinnet sitter i munnen och har ingen större betydelse när det gäller barnets rörelse. Enligt 

Grinsberg & Langlo Jagtøien (2000) har smaksinnet en viktig funktion för barnens 

anpassningsmiljö och trygghet.  

Det kinestetiska sinnet handlar om känselfunktioner i samband med muskler, senor och leder. 

Det kinestetiska sinnet upplyser oss om och ger oss information hur vår egen kropp i rörelse 

samverkar med musklerna tillstånd (Grinsberg & Langlo Jagtøien 2000). Dagliga rörelser och 

övningar regleras omedvetet av det kinestetiska sinnet som utvecklar öga, hand och hjärna för 

att kunna utveckla rörelseförmågan. Exempelvis när man kör bil tänker inte föraren medvetet 

på rörelserna som dens händer och fötter utför (Hause 1979). 

3.3.1 Kunskap om det vestibulära sinnet/systemet 

Redan under den nionde fosterveckan börjar det vestibulära sinnet påverkas, vilket innebär att 

det är det tidigaste av våra sinnen som börjar formas. Det påverkas genom att mamman rör sig 

och skickar ut olika rörelseimpulser som påverkar fostret. Redan då kan barn börja anpassa 

och bearbeta de rörelser som han/hon utsätt för (Ellneby 1994). Under barnets första 15 

månader ligger fokus på att utveckla det vestibulära sinnet. All rörelseförmåga, syn, 

koordination och grundläggande färdigheter som lärs i tidig ålder bygger upp det vestibulära 

sinnet (Ericsson 2005). Enligt Svan m.fl. (2001) är de sex första levnadsåren viktiga för att det 

vestibulära sinnet ska få sin grund. Fram till ungdomsåren måste övning ske regelbundet för 

att få den ultimata balansrörelsen.  

Det vestibulära sinnet är vårt balanssinne och den styrs av nervceller och vätska som finns i 

innerörat. När dessa nervceller blir stimulerade exempelvis när vi lutar huvudet blir vi 

informerade om rörelseändringar och hastighet. Nervcellerna blir stimulerade på olika sätt 

beroende på vilken aktivitet vi gör (Ellneby 1994). Vestibulära sinnet samspelar med många 

olika sinnen och rörelser och det sker en sammanfogning av allt till hjärnan (Ayres 1979).  

När vi hoppar sker det på ett sätt och när vi gungar sker det på ett annat sätt. När vi snurrar 

stimuleras det vestibulära sinnet extra mycket (Ellneby 1994). Grindberg & Langlo Jagtøien 

(2000) skriver att lillhjärnan har en viktig funktion när det gäller koordinationen av våra 

rörelser som i sin tur är betydande för utveckling av vårt vestibulära system. Vestibularis 

registrerar om farten minskar eller ökar i en rörelse och förstår om det individen själv eller 

omgivningen som rör sig.  
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Det vestibulära sinnet samarbetar med det taktila, kinestetiska, och visuella sinnet. När det 

gäller det taktila sinnet innebär det att när man går och står på mark utlöses sträckmuskeln 

vilket gör att vi kan gå. Har vi inte kontakt med marken fungerar inte våra sträckmuskler och 

vi får svårt att gå. Om vi är rättvända eller upp- och nervända avgörs det i första hand av 

känseln. Det kinestetiska sinnet ger information om spänningar, tryck i musklerna och rörelse. 

Det visuella sinnet är av betydelse då det snabbt uppfattar omgivningens olika delar. Det är en 

omedveten hållning som skapar balans. Om man däremot blundar samtidigt som man 

balanserar skapar det svajning eftersom synen inte är med och medverkar till vad man kan se i 

sin omgivning. Öppnar man sedan ögonen när man svajar upprätthålls balansen till det 

normala läget igen. (Hause 1979). 

Om det vestibulära sinnet inte fungerar som det ska kan det få olika följder. Om inte 

sinnesintrycken fungerar på rätt sätt och inte bearbetas kommer information att gå förlorad. 

Detta kan då påverka vestibularis och barnens rörelser. Detta i sin tur kan påverka vårt 

visuella och auditiva sinne när det gäller att utveckla språk. En förutsättning för att det 

auditiva intrycken ska tolkas på ett korrekt sätt är att vestibulära sinnet är utvecklat. Andra 

svårigheter som kan uppstå vid ett outvecklat vestibulärt sinne är yrsel och balansosäkerhet. 

Det kan visas t.ex. om barnet inte väljer aktiviteter som att gunga, snurra, eller åka 

rutschkana. De barn som känner dessa obehag kan man hjälpa genom att i deras takt låta dem 

möta och uppleva dessa aktiviteter där de kan få gunga i famnen, rulla i en matta samt själva 

få bestämma farten och tiden. Det kan vara svårt att se om barnet har en balansosäkerhet 

eftersom de ofta väljer bort de aktiviteter där det förekommer mycket rörelse och balans. 

Deras val av aktiviteter blir ofta stillasittande och de kan bli duktiga på det de väljer att göra 

och de uppfattas då som lugna och pyssliga. Det viktigt att förskollärarna har kunskap om det 

vestibulära sinnet och gör medvetna observationer på barn för att upptäcka eventuella 

problem med vestibularis (Ellneby 1994). Ericsson (2005) nämner i Bunkefloprojektet, som är 

en undersökning om hur motorik påverkar barnen i skolan, och hon menar att andra 

svårigheter kan uppstå med avvikande motorik. Bland annat tar författaren upp 

koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet, perceptionssvårigheter, försenad 

språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och inlärningssvårigheter som en del av dessa 

konsekvenser. Ericsson (2005) menar att barn som inte har en utvecklad automatisering av 

grovmotoriska vardagsrörelser kan ha svårigheter att koncentrera sig, svårt att sitta upprätt 

eller hålla i pennan och skriva. Ericsson anser att god kroppsuppfattning inte bara ger fysisk 

säkerhet, utan att det också kan innebära känslomässig stabilitet. Vilket i sin tur kan leda till 

en positiv påverkan på koncentrationsförmågan. 

3.4 Lekens betydelse för barns utveckling 

 Leken har olika slags betydelse beroende på i vilken situation barnet hamnar i eller deltar i. 

Att definiera begreppet lek är svårt att få ett entydigt svar ännu svårare. Lindqvist (1996) 

menar att leken är individens utveckling och att barn använder leken för att utveckla sitt 

medvetande i omvärlden. Hon talar även om att det handlar om önskeuppfyllningar där barn 

kan göra precis som de tänker oavsett om de är realistiska eller inte. Det skapas betydelser 

med känslor och tankar samtidigt gestaltas det olika handlingar. I leken utövas även möten 
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mellan olika regelverk där barn tolkar sina egna upplevelser och ger dem verklighet genom att 

dramatisera,. Även olika känslor och sinnesstämningar styr vad man vill leka. Enligt 

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) kan det mesta hända i barns lek Här gestaltas 

tankar, och fantasi på olika uttryckssätt och olika former av kroppsspråk.  I leken sker ett 

socialt samspel mellan barn och status ges till de barn som kan och visar stor förmåga att delta 

i alla lekar (a.a.).  

Leken leder till att barn utvecklar olika förmågor och färdigheter. När barn kryper, springer, 

gömmer sig och klättrar leder det till att barn orienterar sig och lär känna sin miljö samtidigt 

som motoriska färdigheter och förmågor utvecklas. Om barn leker imitationslekar lär de sig 

mer om relationer och när de konstruerar saker som t ex. bygglekar lär de sig med hjälp av 

material att utveckla finmotoriken. (Nelson & Svensson 2005).  

Kroppen är betydelsefull i leken eftersom den medverkar till att ge barn större utsikter att 

delta i fler olika sammanhang. När barn känner sig trygga och litar på sin kropp innebär det 

att de finner leken tillgänglig på flera olika plan (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). Att 

byta aktivitet ofta är nödvändigtvis inte alltid det bästa för barn eftersom det kan leda till att 

barnen inte känner trygghet i det nya som ska komma (Ellneby 1994). Om barn skulle känna 

sig osäker med sin kropp skulle det kunna begränsa deras möjligheter till val av lek. Det är 

därför viktigt att barn har utvecklat de grundläggande fysiska färdigheterna som t.ex. springa, 

hoppa, klättra, kasta, vrida, rulla och fånga eftersom dessa färdigheter finns med när barn 

leker. Det är betydelsefullt att de kan använda dessa färdigheter i leken eftersom det senare 

bidrar till att de kan uttrycka sina rörelsebehov och variera sig av flera olika typer av rörelser 

(Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). 

I första hand upplever barnet omvärlden med hjälp av sina sinnen. Genom det vestibulära 

sinnet upplever de sig själv i sin omgivning, eftersom det vestibulära sinnet avgör hur vi 

förhåller oss till miljön vi inverkar i. Desto fler erfarenheter barnet har kring fysisk aktivitet 

och ju fler erfarenheter kring kroppsmedvetenhet barnet har desto större är möjligheten har 

barnet att genomgå en förändring tgenom leken. Barnet måste bli utmanat och inspirerat för 

att kunna utvecklas. Därför är det viktigt att ge barn mycket utmaningar och rörelseerfarenhet 

där de kan få använda hela sig själv med tankar, känslor och rörelser (Grindberg & Langlo 

Jagtøien 2000). 

3.5 Miljöns betydelse för motoriken och det vestibulära sinnet 

Förskolans läroplan definierar miljöns betydelse i förskolan ’’Förskolan ska erbjuda barnen en 

trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet’’ (Skolverket 2010:6). 

Ericsson (2005) skriver att miljön kan främja trivseln, tryggheten och motoriken Hur miljön 

är utformad påverkar fysisk och psykisk hälsa.  Forskare har börjat intressera sig miljöns 

påverkan och betydelse vad det gäller inaktiva barn. Frågeställningar i dessa fall är om barn 

har fått möjlighet till att träna sin motorik, om det finns tillräckligt stora ytor som stimulerar 

till att hoppa och klättra (a.a.).  

Att få vara i olika miljöer är positivt för stimuleringen av motorik. Ojämnt underlag samt 

vistelse i skog tränar och utvecklar det vestibulära sinnet. Förskolor och skolor ser olika ut 
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och erbjuder därför olika miljöer. Dock är det av stor betydelse att ha och sträva efter att de 

alla erbjuder ytor att springa, hoppa, klättra, gunga, snurra och balansera så att gårdarna 

inspirerar till rörelselek och motorisk aktivitet (a.a.).  

Ayres (1979) skriver att miljön bör vara utformad så att barn ska kunna röra sig fritt och 

använda hela kroppen. Utomhus miljön och inomhus miljön ska ha redskap för att stimulera 

rörelseaktiviteter då det är viktigt för motorisk och sinnes utveckling (a.a.). 

3.6 Förskollärarens roll när det gäller fysiska aktiviteter 

Enligt Ericsson (2005) är det viktigt att vuxna är förebilder och aktiva i barnens lek. När 

förskollärare deltar i barnens lek skapas det goda rörelseerfarenheter och deras sociala 

utveckling stimuleras. Rörelse och motoriska övningar bör ingå i verksamhetens vardag. 

Förskollärarens roll är att locka till rörelseaktiviteter som sker både planerat och spontant. Det 

kan exempelvis vara lekar ute på gården med motorikbana eller cykelutflykter. Det är även 

viktigt att pedagogerna skapar aktiviteter som är anpassade efter varje barns förmåga.  

Det är viktigt att förskollärarna har kunskap inom den motoriska utvecklingen eftersom det 

ökar kompetensen hos förskollärarna och då gynnar barnen. Genom att läsa och samtala om 

litteratur som belyser motorisk och sinnesutvecklingen skapar man förutsättningar för att 

kunna tillgodose rätt aktivitet för varje individ. Förskollärarna har ett eget ansvar att 

självständigt fortbilda sig och få ökad kunskap för att hänga med och skapa förståelse för 

utvecklingen (a.a).  

Ericsson (2005) tar upp att motorikobservationer kan ge en positiv effekt för barnets motorik 

då förskolläraren tydligare ser hur barnet utvecklas och kan planera aktiviteter som stimulerar 

till utveckling både inom de områden barnet har svårt och lätt med. Barn som observerats 

under en viss tid visade tydliga resultat på utveckling jämfört med dem som inte observerats. 

Bland annat fick de ökat intresse för rörelse då de ständigt uppmuntrades från pedagogerna. 

Genom motorikobservationer ökas medvetenheten kring betydelsen av fysisk aktivitet. I den 

reviderade läroplanen för förskolan står det att förskolan skall sträva efter att varje barn: 

”utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 2010:10).  
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4 Metod 

I detta kapitel kommer vi att ta upp vårt val av metod och hur genomförandet har gått till. Vi 

kommer även att ta upp vilket urval vi har gjort, hur vi genomförde arbetet, hur stor 

validiteten är, forskningsetiska principer och metodkritik.  

4.1 Val av metod 

Vi har valt en kvalitativ metod för att få svar på våra frågor. Det innebär att man intervjuar 

utvalda personer med djupare frågor. Intervjuerna blir personliga eftersom frågorna ställs på 

ett sätt som gör att olika perspektiv framkommer i svaren. Den kvalitativa metoden bygger på 

tolkning av intervjuerna där man tar hänsyn till olika samtalsuttryck och om det finns mönster 

som kan urskiljas (Trost 2007).  

Intervjuerna genomförde vi tillsammans för att vara säkrare på att vi inte missade någon 

viktig information och för att kunna ha nytta av varandra vid sammanställandet. Vi valde att 

ha öppna intervjufrågor vilket Trost (2007) tar upp som en betydelsefull aspekt för att det kan 

ge mer information. Bryman (2002) tar även upp betydelsen med öppna frågor, där ges 

möjlighet att svara med sina egna tankar som i detta fall kan utryckas i oväntade svar och 

reaktioner. Frågorna ska ställas så att de inte följer någon speciell riktning. Det ska ske i 

respondentens tankebana för att få fram hur de väljer att svara på frågorna. Vid användandet 

av öppna frågor krävs det en förförståelse av oss skribenter för att tolka och analysera svaren. 

Den kvalitativa metoden har sin grund i den hermeneutiska forskningstraditionen där 

tolkningen av materialet ska vara i fokus. Metoden ska belysa vilka handlingar och vilket 

synsätt deltagarna ger uttryck för (a.a).  

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua fyra förskollärare. Vi har genomfört tre muntliga intervjuer och en 

skriftlig intervju. Två av pedagogerna arbetar på samma förskola och de andra två på olika 

förskolor.  

Förskola 1, ligger i ett lägenhetsområde som har nära till skogsområden. Förskolan har tre 

gårdar. De två större gårdarna sluts samman genom en gemensam skogsbacke och på 

gårdarna erbjuds material för lek. Där finns det cykelbana, gungor, olika storlekar på 

rutschkana och två sandlådor. Förskolläraren har ett stort intresse för idrott och rörelse och har 

haft under utbildningstiden en liten del som handlat om motorik samt läst litteratur om 

motorik självständigt vid sidan av arbetet.  

Förskola 2, är inspirerad av Montessoripedagogik som innebär kort att man ser till hela 

människan som utvecklas på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan är beläget 

centralt men omringat av en skogsmiljö och nära till sjön. Härifrån har vi intervjuat en 

förskollärare och fått skriftligt svar från en annan.  En av förskollärarna har inte under sin 

utbildning haft någon kurs om motorik, men har läst kurser självständigt där motorik ingått. 

Förskollärarens intresse för motorik har ökat på grund av den forskning som hon läst om 

motorikens betydelse för människans fysiska och psykiska utveckling.  
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Förskoleklass 3, ligger centralt i ett villaområde. Det finns två stora gårdar som man har 

gemensamt med skolan. Båda gårdarna har gungbräda. På första gården finns en backe och 

fotbollsplan. Andra gården har en klättervägg, sandlåda, gungor, pingisbord och en 

klätterställning. Förskolläraren gick ut sin utbildning som barnskötare där man läste om 

sjukvård men inte specifikt om det motoriska.   

4.3 Genomförande 

Vi bestämde oss för att intervjua förskollärare på de förskolor vi har varit i kontakt med under 

vår utbildning. Vi började med att skicka ut e-postmeddelande, där vi frågade om de kunde 

delta i intervjuerna. I meddelandena förklarade vi syftet med vårt arbete och skickade även ut 

en intervjuguide och förslag om tid. Vi var överens om att båda skulle delta under 

intervjuerna samt spela in intervjuerna för att få ett bättre helhetsperspektiv under samtalen. 

Det underlättade för sammanställning av intervjuerna och det ger större tillförlitlighet. Dock 

var det ett tidskrävande arbete att lyssna på intervjuerna och sedan transkribera, men 

trovärdigheten ökar genom ljudinspelning eftersom man inte kan missa något som sagt.  

Vi anser att det är viktigt för alla parter att känna trygghet, därför tänkte vi på att välja platser 

där förskollärarna kände sig hemma och de flesta intervjuerna genomfördes i förskolans miljö. 

Vi ville undvika maktplaceringar, vilket kan upplevas om man är två intervjuare mot en 

intervjuperson. Vi var observanta på vårt kroppsspråk och på vår kroppshållning samt 

placering för att ge trygga signaler.  

4.4 Validitet och reliabilitet  

Bryman (2002) tar upp att validitet handlar om studiens giltighet och att man studerar det man 

avser att undersöka. Har man noggrant formulerade intervjufrågor ökar giltigheten. Det 

handlar även om studien man avser att göra är välgrundad.  

Reliabilitet innebär enligt författaren (2002) att man har en bra grund för att tillförlitligheten 

ska kunna mätas på samma sätt. Det handlar om pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att 

styrka det som sägs.  

 Reliabilitet handlar även om att resultatet är trovärdigt, om man kan lita på det. 

Trovärdigheten stärks då kollegor är med och granskar undersökningen, vilket vi förhöll oss 

till genom att vara två under intervjuerna samt så spelade vi in intervjuerna, vilket ökar 

reliabiliteten. 

4.5 Forskningsetiska principer 

Vi vill ta upp fyra principer som ingår i de forskningsetiska kraven från Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer där vi vill visa att det finns riktlinjer för att skydda 

individen eller gruppen för otillbörlig insyn.  

1. Informationskravet, som innebär att det finns olika villkor om att vi inte får undanhålla 

information som t.ex. rätten att avbryta när de vill, information om undersökningen. 
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2. Samtyckeskravet, som innebär att deltagaren får avgöra om han eller hon vill delta i 

undersökningen eller inte. Ett samtyckeskrav innebär att vårdnadshavare måste 

godkänna barn som är under 15 år om de vill delta i en undersökning.  

3. Konfidentialitetskravet innebär att man ha tystnadsplikt om uppgifter som kan 

identifiera medverkande personer.  

4. Nyttjandekravet innebär att man endast får använda sig av undersökningen i 

forskningssammanhang. Det får heller inte användas vidare i något annat sammanhang 

t.ex. försäljning till företag eller liknande.  

I början av arbetet fick intervjupersonerna frågeguiden och vi berättade varför och om vad vi 

ville undersöka vilket uppfyller informationskravet. Innan genomförandet frågade vi 

pedagogerna om deras samtycke för en ljudinspelning av samtalet. De gick med på att bli 

inspelade, men var noga med att endast vi som intervjuade skulle få lyssna på det. Punkt två 

uppfylldes dels för att personerna gick med på att bli intervjuade och eftersom alla var vuxna 

behövdes inget tillstånd från vårdnadshavare. Vid samtalen gick vi grundligt igenom att inga 

namn eller förskolor skulle nämnas i vår rapport i enlighet med krav nummer tre. Vi kommer 

endast att använda oss av materialet i det här arbetet vilket uppfyller nyttjandekravet.  

4.6 Metodkritik 

Den kvalitativa metodens förtjänster och fördelar är att man får en djupare intervju/samtal 

med studieobjekten då man utgår ifrån de intervjuades perspektiv. Det studerade är ett fåtal 

objekt vilket gör att man kan fokusera mer på val av frågor, miljön, tidpunkten och helheten 

som studeras. I den kvalitativa metoden ser man utifrån ett helhetsperspektiv. Undersökningen 

kan även kompletteras genom öppna frågor eftersom det ger möjlighet att berätta utifrån ett 

större perspektiv (Bryman 2002). 

Den kritik som framförs mot kvalitativ metod är att resultatet av undersökningarna bygger på 

undersökarnas analys, tolkning och förförståelse av vad de anser vara betydelsefullt. En annan 

kritik är att relationerna mellan undersökarna och respondenterna kan bli för personliga, vilket 

kan påverka resultatet och medföra att man går ifrån ämnet. I en kvalitativ undersökning kan 

det leda till att man drar allmänna slutsatser i undersökning där man generaliserar att en hel 

grupp är det samma som de svaren man fått fram och att man då inte alltid ser till 

undersökningspersonernas miljöer som de befinner sig i (a.a.).  
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5 Resultat  

I resultatdelen kommer vi att sammanställa svaren vi fått från intervjuerna. Vi kommer även 

använda oss utav citat för att tydliggöra resultatet.  

5.1 Förskollärarnas uppfattningar om det vestibulära sinnet  

De flesta förskollärarna berättar att det vestibulära sinnet handlar om båggångar och vätska 

som styr kroppens position och hur huvudet förhåller sig till kroppens läge. En förskollärare 

tar upp att hon inte känner igen begreppet vestibulära sinnet men möjligtvis har hört det i 

förbifarten och minns inte riktigt vad det innebär. Hon känner dock igen begreppet 

balanssinnet och förklarar att det är något i örats inre och hon kopplar det till synen, där 

balanssinnet påverkas om synen är dålig. Hon tror också att balanssinnet kan påverka kroppen 

så att man blir ”skakig”.  

En förskollärare förklarar att det vestibulära sinnet ingår i ett kroppsligt ”sammanhang” och 

styrs med kroppens alla muskler. En tredje förskollärare berättar att det är genom sinnen man 

lär känna sin omvärld och att händerna har stor betydelse för inlärning. Hon menar att det 

kopplas samman med finmotoriken och rörelser eftersom finmotorik är mycket viktig för att 

få erfarenheter. Att sinnena är viktiga och att de kan påverka ens kroppsuppfattning samt hur 

man är som person menar också förskollärarna.  

”men har du ingen bra kroppsuppfattning så kommer du ha jätte svårt i matematik för du vet 

inte var din kropp är”. 

En förskollärare beskriver en liknande aspekt som är betydelsefull för barns motorik och 

sinnen. Hon tog upp att barns reflexer måste bli automatiserade och om de inte har 

automatiserat ryggreflexen kan barn ha svårt att ha något mot ryggen eller kunna stå upprätt.  

5.2 Förskollärarnas syn på vad som påverkar det vestibulära sinnet 

De flesta anser att det finns ett samband mellan det vestibulära sinnet och lek. De tar upp 

olika exempel där det vestibulära sinnet involveras i lekar som klättring, springa, hoppa och 

rörelse i allmänhet. En av förskollärarna berättar att hon inte har sett någon koppling mellan 

balans och lek, utan hon ser på hela barnet, det sociala och motoriska aspekter. Det kan dock 

vara balansen som påverkar motoriska utvecklingen. Hon tar också upp vikten av att ha 

många olika aktiviteter och att det inte är någon tävling mellan barnen.  

Några förskollärare tar upp betydelsen av att utmanas i leken. En av dem berättar att det är 

viktigt att man använder skogen som lekplats för att stimulera det vestibulära sinnet. De 

berättar att barn rör sig mycket hela tiden och att de även gör det i leken. Många barn klättrar i 

trappor och på stolar där de utmanas att använda sin kropp så att det vestibulära sinnet 

utvecklas positivt. Några lekformer förskollärarna tar upp är följa John, åka rutschkana, cykla 

och spela fotboll.  
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Förskollärarna tar upp betydelsen av att kunna leka med andra barn. Barn som inte är 

tillräckligt utvecklade i sin motorik och i sitt vestibulära sinne märker andra barn av så att de 

utesluter dem från sina lekar. En av förskollärarna tar även upp leken som en status där hon 

berättar att barn som kan mer än andra barn får högre status.  

”Visst det blir jättepondus när man kan ta en vagn, en dockvagn, ta över huvet å bära upp 

över trappan. Å då står dom andra så här ” gör snabba klappslag. 

 Alla tar upp vikten av vardags motorik och att de har bestämda gymnastikpass. 

Förskollärarna har en planering när det gäller motorisk träning och balans. De gör medvetna 

observationer på barnens balans, motorik och barnets individuella lärande och utveckling. 

Förskollärarna använder sig av observationsmaterial som belyser motoriken och där den 

vestibulära utvecklingen synliggörs genom att finnas med som en kolumn i materialet. En del 

använder sig utav ett material som kallas sensoriska materialet, vilket grundas på Maria 

Montessori pedagogiken. 

 ”Jag jobbar ganska medvetet idag och så se man ju, man observerar mycket också så då kan 

man sätta in och inte urskilja det enskilda barnet”. 

En förskollärare berättar att de inte har gjort observationer på barns utveckling av det 

vestibulära sinnet och att de enbart gör observationer när de vet om att ett barn har 

”problem’’. Hon berättar vidare att de tar professionell hjälp av till exempel skolsyster, 

specialpedagog eller barnavårdcentralen vid behov. 

Förskollärarna talar om olika former av material som de arbetar med i förskolan. De nämner 

vikten av att träna sinnena med spel som memory och cylinderblock där barn får träna 

koordinationen mellan öga och hand. En av förskollärarna berättar att materialet finns från tre 

år och uppåt, men att de inte utgår från åldern utan efter mognad. Materialet är inte heller 

könsbundet.  

De är överens om att förskollärarens roll är viktigt när det gäller kontakten med föräldrar 

exempelvis när de ser någon form av svårigheter hos barn så är det viktigt med att kontakta 

och samtala med föräldrar om detta. Deras roll är också central när det gäller information för 

att kunna förmedla till de ekonomiskt styrande i verksamheten för få professionell hjälp i 

form av special pedagog när det gäller behov med arbetet av motoriska svårigheter och som 

brister i det vestibulära sinnets utveckling. Tre av förskollärarna tar också upp betydelsen av 

att skapa nyfikenhet och locka till lust i de dagliga aktiviteterna.   

”Rollen som pedagogen har är att utveckla och lära ut detta på ett roligt och lärorikt sätt”. 

”Eller om man klättrar upp på någonting så gör man det själv å visar, det är likadant med 

dom äldre barnen på gympan när man gör hinderbana eller visar lekar att man själv visar. Å 

att man tycker att det är roligt’’.  

”Men jag skulle kunna tänka mig som jag sa då och så finns det ju massovis olika lekar som 

man får ta till någonting sånt som kanske alla kan leka med för att inte peka ut någon men 

samtidigt stimulera barnet som behöver det mest”. 
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”… alltså det vi kan göra är att ta professionell hjälp och se å fråga…”. 

Två av informanterna tycker det är viktigt att man som lärare visar glädje när man har 

aktiviteter med barn samt att man är en god förebild och ger inspiration till barnen. 

Förskollärarens roll är viktig när det gäller att stimulera barnen att våga testa nya material och 

aktiviteter.  Förskollärarna säger att det är viktigt att hjälpa och stötta barnen och tar upp 

exemplet ’’om man ser att barnen visar en osäkerhet när de balanserar, kan vår roll vara att 

hålla barnen i handen när de balanserar runt sandlådan’’. Vidare beskriver hon att 

pedagoger måste ”pusha” barnen att inte alltid välja det de är bra på.  

Intervjupersonerna anser att en utmanande miljö som stimulerar barnet är det allra bästa. De 

tar upp betydelsen av att forma miljön och skapa en utvecklande miljö som lockar till och 

stimulerar aktiviteter. Den ena förskollärare talar om miljön i benämning av att forma och 

anpassa miljön utifrån de barn som har svårigheter. Någon förskollärare nämner att hur miljön 

ser ut är viktigt då det antingen kan finnas möjligheter eller hinder för att utveckla balansen.  

Förskollärarna tar upp utomhus- och inomhusmiljön. De anser att barnet skall vistas i båda 

miljöerna eftersom de stimulerar barnet på olika sätt. En av dem beskriver skogsmiljö som ett 

utvecklande redskap för balansen där det kan ske på ett naturligt sätt.  

”Vi är ute mycket å det som är jättenyttigt för balansträning det är att gå i skogen å hoppa å 

studsa runt på sten”. 

”Små barn är ju väldigt motoriska å man måste ju ge dem möjlighet till att springa både inne 

och ute…’’. 

5.3 Konsekvenser vid ett outvecklat vestibulärt sinne 

En av förskollärarna berättar att det säkert kan bli konsekvenser med dålig balans men inget 

han känner till. Han tar dock upp att om barn blir stillasittande eller rör sig ”onormalt” så 

skulle det kunna ses som en negativ av mindre utvecklad motorik och vestibulärt sinne.  

En förskollärare berättar att det som kan påverka det vestibulära sinnet negativ kan bero på en 

hjärnskada eller något ”utseendemässigt” som syftar till något fysiskt, exempelvis att ett barn 

har endast ett ben eller sitter i rullstol. Förskolläraren beskriver att de tittar på hela barnet där 

det kan vara fler faktorer som är avgörande. Hon tar upp att sexåringar växer snabbt och då 

kan de tappa balansen och ibland har de inte kontroll på sina ben. Hon beskriver nedan: 

”… men dom tappar eller man trillar omkull lite sånt…’’.  

Två av förskollärarna tar upp försämrad självkänsla och klumpighet vid outvecklad balans.  

”… man känner sig misslyckad å ser att andra kan men inte jag, man vill då istället dra sig 

undan, och självkänslan och ”jaguppfattet” blir ju inte så bra heller ”. 

De beskriver att om man har klumpiga rörelser blir det svårare att ta kontakt med andra barn 

vilket påverkar självkänslan. Balansen påverkar hur man rör sig i rummet, om man snubblar 
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på saker och gör det för ofta så kan man känna misslyckande. De menar att detta kan leda till 

enformiga och stillasittande aktiviteter och att de barnen inte vågar prova på andra aktiviteter.   

Vidare tar dem upp att det kan uppkomma svårigheter med inlärning och koncentrationen med 

en bristande motorik och balans. En av dem berättar att man inte kan lära sig någonting om -  

”man inte har alla motoriska bitarna på plats”. Det blir då svårt att hålla upp kroppen och det 

kan vara svårt för att sitta och koncentrera sig. 

”…men inlärning och koncentration har ju väldigt mycket att göra med balansen och 

motoriken tycker jag’’. 

En av förskollärarna tog upp konsekvenser med barns balansproblem och motoriska 

svårigheter i leken. Leken kan bli begränsad på grund av ett mindre utvecklat vestibulärt sinne 

för att de barnen inte kan vara med i alla lekformer. Ett exempel som tas upp är att om barn 

har svårt med en viss lekform som att gunga, då springer de andra barnen därifrån.    

”… är det ett barn som är osäkert eller har dåligt balans så hänger den inte med i den leken å 

då kanske den får gå”. 
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6 Analys 

I detta kapitel följer tolkning och analys av resultatet. För att underlätta har vi strukturerat upp 

det i liknande teman som i resultatkapitlet.  

6.1 Förskollärarnas syn på det vestibulära sinnet  

Enligt vår tolkning har förskollärarna en liknande uppfattning om det vestibulära sinnets 

innebörd. Det förekommer också uppfattningen att det handlar om balans och att det 

vestibulära sinnet har med öronen och synen att göra. Enligt Ellneby (1994) beskrivs det 

vestibulära sinnet som vårt balanssinne och styrs av nervceller och vätska som finns i 

innerörat. Ayres (1979) tar upp att det vestibulära sinnet samspelar med många olika sinnen 

och rörelser eftersom det sker en sammanfogning av allt till hjärnan.   

En av förskollärarna berättade att det är genom sinnena man lär känna sin omvärld och att 

motoriken samspelar med sinnena. Vi tolkar detta som att förskolläraren har en grundsyn när 

det gäller förståelse för vad det vestibulära sinnet är. Grinsberg & Langlo Jagtøien 2000 

skriver att sinnena är betydelsefulla för informationen från omvärlden.  

En annan förskollärare tar upp reflexernas betydelse och menar att de är viktiga för barns 

utveckling, detta tolkar vi som en förståelse för betydelsen av det vestibulära sinnet för den 

motoriska utvecklingen. Piaget beskriver att vid födseln är det reflexerna som utvecklas först 

sedan samverkar sinnena och de motoriska färdigheterna (Hwang och Nilsson 2003). 

Sammanfattningsvis enligt vår tolkning kopplar förskollärarna barnens reflexer, balans och 

motorik till det vestibulära sinnet.   

6.2  Utveckling av det vestibulära sinnet 

Tre av förskollärarna tar upp olika exempel på lekar som innefattar balans och att det finns en 

tydlig koppling mellan lek och balans. Med utgångspunkt i vad de har sagt tolkar vi det som 

att förskollärarna medvetet använder sig utav vestibulära sinnesuttryck i leken. Nelsson och 

Svensson (2005) beskriver att i leken utvecklar barn olika förmågor och färdigheter till 

exempel när barn leker imitationslekar. En förskollärare uttrycker att hon aldrig har tänkt på 

balansen i leken utan hon har en helhetssyn när det gäller leken. Av den informationen 

förskolläraren ger uttryck för, kan hennes syn på lek inte direkt kopplas samman med det 

vestibulära sinnet. En annan tolkning är att hennes helhetssyn på lek handlar om det 

vestibulära även om hon inte benämner det som vestibulärt sinne. Dessen (1990) tar upp 

vikten av ett helhetsperspektiv och lyfter fram rörelse ur ett socialt, emotionellt, fysiskt och 

kognitivt perspektiv. Hon menar att det är viktigt att varje utvecklingsfas sker efter varandra 

och att det kan ta olika lång tid. 

En del av förskollärarna tar upp vikten av att utmanas i leken och att vistas i olika lekmiljöer. 

Vi uppfattar att förskollärarna vill använda sig av fler miljöer för att utmana och utveckla det 

vestibulära sinnet i leken. Barn ska få utmanas och de måste få inspireras och utvecklas. 

Grinsberg & Langlo Jagtøien 2000 skriver att det är viktigt att ge barn mer rörelseerfarenhet 
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och utmaningar där barnen kan få möjlighet till att använda sig av sina tankar, känslor och 

rörelser i aktiviteter.  

En av förskollärarna tog upp betydelsen att barn ska kunna leka med andra barn. Hon 

beskriver att barn märker ifall ett annat barn är osäkert och om dess motorik och balans inte är 

tillräckligt utvecklad. Förskolläraren uttrycker här en förståelse för betydelsen av den sociala 

funktionen när det gäller att utveckla det vestibulära sinnet med hjälp av lek. Dessen (1990) 

tar upp det sociala perspektivet med kroppens rörelser. Det är viktigt för att kunna leka med 

andra barn, bli accepterad och samarbeta med andra barn.  

Alla förskollärare använde sig av observationer i sitt arbetssätt och detta kommer till uttryck 

på olika sätt. Tre av dem hade medvetna observationer i både balans och i andra sammanhang. 

Dessa tre ger exempel på erfarenheter när barn haft outvecklat vestibulärt sinne. En av 

förskollärarna berättade att hon aldrig behövt göra observation när det gäller balansen, men 

om det skulle uppmärksammas att ett barn har svårigheter med balansen så skulle de börja 

observera. De flesta förskollärarna ger uttryck för att de har ett medvetet arbetssätt att vara 

med i barnens utveckling av det vestibulära sinnet. Vi tolkar det dock som att det behövs 

större förståelse för hur och vad förskolläraren bör titta på när det gäller det vestibulära 

sinnets utveckling. Det handlar om att kunna utföra kontinuerliga observationer i syfte att 

upptäcka brister i det vestibulära sinnet. Enligt Ellneby (1994) är det viktigt att förskollärarna 

har kunskap om det vestibulära sinnet och gör medvetna observationer för att kunna upptäcka 

vart barn befinner sig i sin motoriska utveckling.  

När det gäller förskollärarnas roll så tar samtliga informanter upp betydelsen av att ha en väl 

utvecklad föräldrakontakt med god kommunikation för att underlätta om man behöver berätta 

om brister och svårigheter i barns vestibulära sinnesutveckling. Föräldrar och lärare behöver 

tillsammans hjälpa barnet med rätt hjälpmedel. Samarbete med professionell hjälp så som 

specialpedagog är också viktigt för förskollärarna. I läroplanen för förskolan står det att: ’’ 

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 

hemmen’’ (Lpfö98 2010:12, rev). 

Förskollärarna anser att det är viktigt att man visar glädje i arbetet och att man är god förebild 

samt ger inspiration. En förskollärare tar upp betydelsen av att hjälpa och stötta ett barn när 

man ser att det visar osäkerhet. Enligt vår tolkning ger förskollärarna uttryck för ett 

förhållningssätt som sätter barnet i centrum och som framhåller betydelsen av läraren som den 

goda förebilden. Enligt Ericsson (2005) är det viktigt att vuxna är förebilder och aktiva i 

barnens lek. När pedagogerna deltar i barnens lek skapas det goda rörelseerfarenheter och 

deras sociala utveckling stimuleras.  

De flesta förskollärarna tog upp att det bästa med miljön är att den är utmanande och att det 

också är viktigt för pedagogen att forma och skapa en utvecklande miljö. Förskollärarna 

förmedlar att de arbetar med att utmana barn i miljön och skapar aktiviteter som ger möjlighet 

till att träna det vestibulära sinnet. I förskollans läroplan står det att förskolan ska erbjuda en 

trygg miljö som också lockar till lek, aktiviteter och utmanar barnen (Skolverket 2010). En 

förskollärare tycker att miljön har en viktig roll då det både kan medföra hinder för det 

vestibulära sinnets utveckling om man inte är uppmärksam på dess utformning, men att det 
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också kan finnas möjligheter med miljön där det finns redskap som utvecklar det vestibulära 

sinnet. Detta kan förstås som att förskolläraren syftar till att använda miljöns utseende och 

dess utformning och att de inser miljöns stora betydelse för utvecklandet av det vestibulära 

sinnet.  

I materialet framkom att vistelse i olika miljöer är betydelsefullt, både inomhus- och 

utomhusmiljö är viktiga och de stimulerar barnen på olika sätt. Vistelse i olika miljöer är 

gynnsamt för motorik och ojämnt underlag tränar och utvecklar det vestibulära sinnet 

(Ericsson 2005). 

Vår slutsats är att förskollärarna använder leken på olika sätt i relation till det vestibulära 

sinnet och att förskollärarens roll är att väcka lust till lärande, vara en god förebild och 

samverka mellan förskola och hem. 

6.3 Konsekvenser med ett outvecklat vestibulärt sinne/system 

Förskollärarna berättar om olika följder som ett outvecklat vestibulärt sinne kan ge och där de 

tog upp klumpighet och koncentrationssvårigheter som några exempel. Förskollärarna visar 

en medvetenhet om konsekvenser och förståelse för det vestibulära sinnets betydelse. Ellneby 

(1994) tar upp svårigheter som kan uppstå som yrsel och balansosäkerhet. Det kan visas i 

olika aktiviteter där det vestibulära sinnet stimuleras som vid gungning, snurrande eller åka 

rutschkana. Det finns enligt Ericsson (2005) ett nära samband mellan 

koncentrationssvårigheter och avvikande motorik. 

Det framkommer också en osäkerhet över vilka svårigheter som kan uppstå med ett outvecklat 

vestibulärt sinne och förskollärarna ger inte någon förklaring. Det kan vara svårt att upptäcka 

om barn har en balansosäkerhet eftersom de ofta väljer bort aktiviteter där det förekommer 

rörelse och balans. Oftast väljer de stillasittande aktiviteter tillexempel att pyssla, ”pärla” och 

rita (Ellneby, 1994).   

Förskollärarnas utsagor visar på en medvetenhet om att ett outvecklat vestibulärt sinne kan få 

följder för skolrelaterade aktiviteter som kräver koncentration. Det kan handla om att sitta 

upprätt och koncentrera sig exempelvis under matematiklektionen.  
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7 Diskussion 

 I det här kapitlet tas det upp tankar som framkommit från resultatet och analysen. Vi avslutar 

med diskussion kring metodvalet.  

7.1 Resultatdiskussion  

Det är en relativt stor skillnad när förskollärarna gick ut sin utbildning vilket kan påverka den 

kunskap i ämnet som deras utbildning har erbjudit. Sisu idrottsböcker (2001) skriver att under 

de sex första levnadsåren grundläggs det vestibulära sinnet och att det är viktigt med 

regelbunden träning för att utveckla ultimata vestibulära rörelser. Därför menar vi att 

kunskapen är av stor betydelse för att en medveten träning ska bedrivas i verksamheten. Har 

man inte kunskap inom området i fråga kan det leda till att viktiga aspekter i barns utveckling 

inte uppmärksammas.  

I vår undersökning framkom det att det fanns förskollärare som hade ett intresse för motorik 

de har uppdaterat sig på området genom att ha läst litteratur och även gått på kurser som 

handlar om barns motorik. Ericsson (2005) tar upp tankar där hon beskriver att läsa och 

samtala om litteratur skapar större kunskap och kompetens. Andra tankar är att kunskapen 

leder till att man skapar förutsättning för att kunna tillgodose varje barn.   

Vi kom fram till att tre av förskollärarna arbetade medvetet med att få in vestibulär träning i 

leken, den fjärde förskolläraren berättar att den såg leken ur ett helhetsperspektiv och inte på 

specifikt det vestibulära. Däremot gav förskollärarna inte specifikt uttryck för vikten av att 

utmana barnens lek med olika rörelseaktiviteter. Grinsberg & Langlo Jagtøien (2000) skriver 

att det är viktigt att ge barn utmaningar i leken där de kan använda sig av de 

rörelseerfarenheter som de har. Ericsson (2005) tar också upp betydelsen av att ha både 

spontana och planerade rörelseaktiviteter t.ex. lekar ute på gården, motorikbana eller 

cykelutflykter. Det är också viktigt att anpassa aktiviteterna efter barns förmåga. Barn ska få 

utmanas och de måste få inspireras och utvecklas. Därför är det viktigt att ge barn mer 

rörelseerfarenhet och utmaningar där de kan få använda hela sig själv med tankar, känslor och 

rörelser (Grinsberg & Langlo Jagtøien 2000).  

Om den fysiska färdigheten är mindre utvecklad kan det leda till att barnets möjlighet till lek 

begränsas. En informant tog även upp att barnen bedömer varandra efter förmågan att delta i 

leken och inte efter åsikter. Enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2007) så sker det i 

leken ett socialt samspel som har att göra med status och förmågan att delta i leken. En 

förskollärare tar upp statusens betydelse i leken vilket vi menar är en viktig del i den sociala 

utvecklingen. Härigenom kan resultatet bli att viktiga delar i barns motoriska rörelser blir 

ouppmärksammade. Även Dessen (1990) tar upp det sociala perspektivet med kroppens 

rörelser, det är viktigt för att kunna leka med andra barn, bli accepterad och samarbeta med 

andra barn. 

Vi har erfarenheter av att det är viktigt med observationer för att synliggöra barnens 

utveckling och för att kunna erbjuda den hjälp barnen behöver. För att upptäcka var barnet 

befinner sig i den motoriska utvecklingen är det viktigt att förskolläraren genomför medvetna 
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observationer (Ellneby 1994). Några förskollärare använde sig av medvetna observationer när 

det gäller det vestibulära sinnet. En av lärarna gör inga observationer när det gäller det 

vestibulära sinnet. Däremot om förskolläraren hade uppmärksammat att det finns barn som 

har svårigheter så skulle observation ha genomförts.  

En av förskolläraren tog upp att hon inte har några erfarenheter av barn med outvecklad 

vestibulärt sinne. I Sisu idrottsböckerna (2001) tar de upp att det är viktigt med att träna det 

vestibulära sinnet tidigt i åldrarna för att lägga grunden till rörelser då det inte är tillräckligt 

utvecklat. Förskolläraren berättar att anledningen till varför hon inte gör medvetna 

observationer är för att hon inte har tillräckligt med kunskap och intresse för barns rörelse. 

Förskollärarnas svar är något som förvånade oss, då hon upplever att hon ser utifrån ett 

helhetsperspektiv. Det kan få konsekvensen att man förbiser vissa delar i barnens utveckling 

om man inte bryter ner helheten i delar för att få en djupare förståelse för motoriken (Dessen 

1990).  

Förskollärarna tog upp betydelsen av att vara goda förebilder och att visa glädje i 

rörelseaktiviteterna som de deltar i. Vi vet av egna erfarenheter att barnen gör som vi gör och 

inte som vi säger. Förskollärarnas delaktighet i barns lek och rörelse har betydelse, det skapas 

goda rörelseerfarenheter och barns sociala utveckling stimuleras om vuxna är delaktiga i 

barns lek (Ericsson, 2005).Vi har under vår studietid stött på varierande erfarenheter kring 

förskollärares engagemang och delaktigheten i barns lek. Det finns vissa förskollärare som 

deltar aktivt och visar stort intresse för barns lek, medan andra anser att sin roll är att 

övervaka händelserna. Det är en av förskolans uppdrag att erbjuda en trygg miljö som 

samtidigt lockar till lek, aktiviteter och är utmanande vilket de flesta förskollärarna i våra 

intervjuer tog upp.  

Hälften av förskollärarna vi intervjuade gav exempel på vilka konsekvenser ett outvecklat 

vestibulärt sinne kan ge. Det visar på att de har både kunskap och medvetenhet om betydelsen 

av det vestibulära sinnet. Förskollärarna uttryckte ett allmänt intresse för ämnet samt att de 

hade sökt information i litteratur och forskning. En av förskollärarna berättade att det som 

intresserar gör att man söker mer kunskap inom området. Det fanns också förskollärare som 

inte gav några exempel på konsekvenser av ett outvecklat vestibulärt sinne, vilket kan bero på 

att intervjun skedde skriftligt och det fanns inte samma möjlighet för oss att ställa uppföljande 

frågor.  

Något som förvånat oss genom vårt arbete är den osäkerhet som uppstår när förskollärarna 

ombeds att beskriva möjliga konsekvenser av ett outvecklat vestibulärt sinne. I den litteratur 

som vi använt oss av framhålls vikten av ett utvecklat vestibulärt sinne och det framkommer 

att det finns konsekvenser som kan uppstå om man har svårigheter med de motoriska 

rörelserna. Något som överraskade oss är att de flesta förskollärarna kände till begreppet 

vestibulära sinnet och att de är medvetna om att det är betydelsefullt för barnets utveckling.   

7.2 Metod diskussion 

När det gäller val av metod känner vi oss nöjda med att ha genomfört en kvalitativ 

undersökning. Vi önskar att vi hade haft fler intervjupersoner för att få en tydligare och 



 
 

26 
 

rättvisare bild av hur förskollärare arbetar inom detta område. Vi tycker inte att den skriftliga 

intervjun gav lika mycket som de andra eftersom det inte fanns något tillfälle att ställa öppna 

frågor för att få djupare svar. Efterhand har vi upptäckt att det skulle ha varit bra med egna 

observationer av barn i verksamheten där det utförs rörelseaktiviteter för att själv kunna se 

vårt intresse i verkligheten 

Vi valde att genomföra intervjuer med personer som vi hade en tidigare kontakt med, detta ser 

vi som både positivt och negativt. Det positiva är att det skapar en trygghet för oss eftersom vi 

vet vilka personerna är samt att vi kände till verksamheterna. Det negativa är att man har en 

sådan god kontakt med intervjupersonen att samtalet kan spåra över till irrelevant prat.  

Genomförandet gick bra, men efteråt kände vi att våra frågor kunde ha utvecklats ännu mer 

och att allt inte kom fram. Vi valde att skicka ut våra intervjufrågor till de inblandade, dels av 

etiska skäl och dels för att de skulle kunna få chansen att förbereda sig. Ur ett 

validitetsperspektiv kan det ha lett till att intervjupersonerna tog reda på mer information om 

ämnet innan vi skulle besöka dem. På så vis kan det vara svårt för oss att avgöra 

trovärdigheten i intervjuerna.  

Vi anser att det krävdes mycket av oss tidsmässigt när det gäller genomförandet av 

intervjuerna. Transkriberingen tog också mycket längre tid än vi beräknat. Hade vi vetat hur 

lång tid själva intervjuförandet skulle ta hade vi försökt planera in intervjuerna tidigare. Vi 

känner också att vi hade behövt utveckla de frågorna vi ställde, och vi hade behövt längre tid 

att svara på intervjupersonernas eventuella frågor. Vi tyckte det var viktigt att satsa tid på 

varje intervju.  

7.3 Slutsats  

Vi har kommit fram till att de flesta förskollärarna i vår studie har god kunskap och förståelse 

för vad det vestibulära sinnet innebär. Genom observationer, lek och såväl spontana som 

planerade aktiviteter arbetar man för att utveckla det motoriska/vestibulära. Det vestibulära 

sinnet tränas genom olika lekar som följa John, klättra, motorikbanor och cykelutflykt. Vi 

anser att det är viktigt att pedagogen har planerade rörelseaktiviteter med tydligt syfte där 

barn får utmanas i leken.  

Mot bakgrund av resultatet gör vi reflektionen att förskollärarnas olika erfarenhet av det 

vestibulära sinnet kan bero på skillnaden i deras utbildningar. Vi menar att det borde finnas 

moment i lärarutbildningen, alternativt fortbildning och kompetensutveckling i ämnet i syfte 

att öka pedagogers medvetenhet och kunskap inom området. Förskollärares intresse för ämnet 

är viktigt för att upptäcka barn som har brister i sin vestibulära utveckling.   
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Intervju Guide         (Bilaga 1) 

 

Vad vet du om balanssinnet (vestibulärasinnet)? Har du hört talas om begreppet vestibulära 

sinnet 

Tror du att balanssinnet påverkar barns lek? På vilket sätt 

Vilken koppling ser du mellan balans och lek? 

Är dålig balans något att oroa sig över? Konsekvenser inför framtiden och utveckling 

Ska man ha (och hur viktigt är det då) med balanssträning i förskolan? 

Arbetar ni medvetet med att stimulera barnens sinnen? 

Hur arbetar ni med balanssinet? 

Vilken kunskap har du fått om barns motorik och utveckling?  

Tror du det är viktigt att förskollärare har kunskap om balansen hos barn och dens 

påverkan? 

Vilken roll har pedagogen när det gäller balans utveckling/träning? 

Hur tror du att miljön påverkar barnens balans?  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


