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Abstract 
 

Titel: Motoriken i inomhusmiljön – barns fysiska aktivitet i förskolans 

inomhusmiljö 

 

Title: Motor skills in the indoor environment - children's physical activity 

in the preschool indoor environment 
 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskolans inomhusmiljö kan 

gynna barnens motoriska utveckling. 

De frågeställningar vi vill undersöka är:  

1.) Hur uppfattar förskollärare att inomhusmiljön på förskolan påverkar barns motorik? 

2.) Vilka möjligheter respektive hinder anser förskollärarna att det finns för barns 

motoriska utveckling i förskolans inomhusmiljö? 

3.) På vilket sätt visar barnen intresse för fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö? 

 

I studien används Jagtøien m.fl (2002) stadieteori. Teorin utgår från barnens utveckling 

av rörelser från ca fyra månader till fjorton års ålder. Den är uppdelad i fyra faser, som i 

sin tur är indelad i olika huvuddrag. De olika faserna beskriver vad som sker i varje fas, 

hos barnen i deras rörelseutveckling. Denna studie utgår från barn i åldrarna tre-fem år 

och därmed finns endast dessa faserna med i denna studie.   

 

I studien används både en kvalitativ och kvantitativ data, i form av intervjuer av 

förskollärare och observationer av barn. Det är tre förskolor vi har utgått ifrån. Tre 

förskollärare har blivit intervjuade och tre grupper med barn i åldrarna tre-fem år. 

Mängden barn i grupperna vi observerade, på de tre olika förskolorna kunde skilja sig 

från tio barn till tjugo barn. 

 

I resultatet framkommer det att förskollärarna uppfattar förskolans inomhusmiljö, i 

förhållande till barns motorik, som ibland för liten. Då förskolans lokaler inte är 

anpassade för fysiska aktiviteter som att springa, klättra och leka med bollar. De 

finmotoriska rörelserna tränas dagligen i förskolans inomhusmiljö. Det finns bra 

material och utrymmen för den finmotoriska sortens träning. Idrottshallen är en positiv 

faktor, som de tre olika förskollärarna önskade att de hade tillgång till. De hinder som 

finns i förskolans miljö är för små lokaler, dålig ekonomi och personalbrist som hindrar 

viss fysisk planerad aktivitet. Möjligheterna är barnens glädje och fantasi i förhållande 

till rörelse. Barnen visar en ständig glädje till fysiska aktiviteter, de springer, hoppar, 

klättrar, leker med bollar, målar och ritar även om det inte alltid är tillåtet av personal i 

förskolans verksamhet.   
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1 Inledning 
Denna studie riktar sig mot förskolans inomhusmiljö och hur den kan gynna barns 

motoriska utveckling. I sökandet av tidigare forskning, fann vi mycket om förskolans 

utomhusmiljö, och hur den riktar sig mot barns motoriska utveckling. Vad vi har kunnat 

se, finns det mer forskning kring utomhusmiljön än inomhusmiljön och hur den ser ut 

och bedrivs i förskolan. Med tanke på denna kunskapslucka ansåg vi det vara relevant 

att forska kring inomhusmiljön.  

 

Barnet tillbringar mycket av sin förskoletid inomhus i verksamheten. Inomhusmiljön är 

en plats där barnet bland annat möter tamburen, matsal, atelje och lekrum. Alla dessa 

rum kräver en viss motorisk utveckling hos barnet. För att rummet ska kunnas nyttjas av 

barnet på ett sätt som är stimulerande och gynnar dess motoriska utveckling, bör dessa 

rum vara anpassade efter barnets behov (Wagnsson m.fl., 2012). Utformningen av den 

fysiska miljön har en stor roll för barnets möjligheter att utvecklas inom grovmotorik 

och de grundmotoriska rörelserna (a.a).   

 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), ska barnet erbjudas en miljö som är 

öppen och innehållsrik både vad det gäller inomhusmiljön och utomhusmiljön. Miljön 

ska bjuda in till aktivitet och möjlighet att utveckla sin motorik.  

 

Denna studie kan bidra med kunskap om hur förskolans inomhusmiljö kan gynna 

barnets utveckling inom motorik. I vår studie kommer vi att belysa ett flertal 

uppfattningar av förskolans inomhusmiljö utifrån förskollärararnas syn. Hur 

inomhusmiljön kan användas för att barnets motoriska utveckling ska bli mer 

framträdande och utvecklande. Vi har genomfört vår undersökning på tre olika 

förskolor. Den fysiska miljön är, och har visat sig var grunden för barnets motoriska 

utveckling och motoriska träning. Den har även visat sig vara en utav de viktigaste 

utgångspunkterna ur barnets perspektiv (Mårtensson, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 2 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur förskolans inomhusmiljö kan 

gynna barnens motoriska utveckling.    

 

● Hur uppfattar förskollärare att inomhusmiljön på förskolan påverkar barns 

motorik? 

 

● Vilka möjligheter respektive hinder anser förskollärarna att det finns för barns 

motoriska utveckling i förskolans inomhusmiljö? 

 

● På vilket sätt visar barnen intresse för fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö? 
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3 Bakgrund 
Detta avsnitt inleds med riktlinjer från förskolans läroplan, om hur miljön ska vara i en 

förskoleverksamhet samt vikten av motorisk träning och utveckling av de 

grovmotoriska rörelserna i förskolan. Vidare ges definition av begreppet motorik, samt 

vad forskningen säger om förskolans inomhusmiljö och barns motoriska utveckling. 

 

3.1 Styrdokument 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016), ger förskollärarna tydliga riktlinjer om att 

förskolan ska ligga till grund för ett livslångt lärande. Verksamheten ska kännas trygg, 

rolig och lärorik för alla barn. Miljön på förskolan ska vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande till olika aktiviteter. Miljön ska också bidra till att barnen får nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin 

motorik och koordinationsförmåga, samt få en förståelse för vikten om att värna om sin 

hälsa (Skolverket, 2016). Förskollärarens roll blir att erbjuda barn detta samt att ge dem 

stöd och stimulans i sin utveckling, enligt förskolans läroplan (a.a.). Förskolan är idag 

en verksamhet, vars uppgift är att främja alla barns utveckling, lärande och lust att lära 

(Skolverket, 2016). Förskolan ska vara rolig, trygg, lärorik och till för alla barn. 

Verksamheten ska utgå från barnets behov och vara utformad så att omsorg, utveckling 

och lärande bildar en helhet för både barn, vårdnadshavare och förskollärare (a.a.).  

  

 

3.2 Definition av begreppen motorik och miljö 

Enligt Molander (Nationalencyklopedin, 1989) kommer ordet motorik av ordet motor 

och har betydelsen rörelseförmåga och rörelsemönster. Motoriska rörelser kan vara 

enkla, komplexa, genetiskt bestämda eller inlärda (a.a.). Ett delområde inom motorik 

som är av stor vikt är motorisk utveckling, detta begrepp behandlar de motoriska 

färdigheter en människa utvecklar från fosterperiod till slutskedet av livet. Motoriken 

brukar delas in i två delar, finmotorik och grovmotorik. Finmotorik är de små 

muskelgrupperna och grovmotoriken är de stora muskelgrupperna; springa, hoppa, 

stödja, klättra. Molander (Nationalencyklopedin, 1989) skriver att uppdelningen av 

finmotoriska och grovmotoriska rörelser ibland kan vara missledande, då både grov- 

och finmotorik förekommer i vissa rörelser samtidigt, att de flesta rörelser innefattar 

små- och stora muskelgrupper. Men i vår studie har vi valt att endast utgå från 

grovmotoriken och de grovmotoriska rörelserna. Fysisk aktivitet är en synonym till 

motorisk träning i detta arbete.  

 

Begreppet miljö kommer från franska milieu som har betydelsen mitt. Enligt 

Helmersson och Sjögren (Nationalencyklopedin, 1989) betyder miljö; omgivning eller 

omgivande förhållanden. Miljön är en fråga om samspel mellan omgivning och 

människa (a.a.).  

 

3.3 Förskolans inomhusmiljö 

Den fysiska miljön i förskolan består av de utrymmen som barnen vistas i dagligen, 

samt de material och möbler de använder sig av (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). Materialet som erbjuds på förskolan ska vara varierat och tillgängligt för barnen, 

då den fysiska miljön och dess material är en viktig del för barns lärande (a.a.). Även 

Isbell (2012) har i sin studie funnit att miljön på förskolan spelar en stor roll när det 

gäller att bilda utrymmen, där barnen kan delta och lära tillsammans. Ovanstående 
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forskare samt Eriksson Bergström (2013) har kommit fram till att den fysiska miljön har 

en stor betydelse för barns lärandeprocesser. De planerade rummen och de utrymmen 

som finns på förskolan ska vara anpassade, och i verksamheten ska det finnas anpassat 

material för att förskollärare och barn gemensamt ska kunna bilda lärandeprocesser 

(a.a.). Barn tillbringar en stor tid av sin vardag i förskolans inomhusmiljö, därför är det 

viktigt att den är väl anpassad för alla barns behov (Eriksson Bergström, 2013).  

 

3.4 Barns motorik 

Ericsson (2005) beskriver att den motoriska aktiviteten är en viktig del för barns hälsa 

och välbefinnande, då det minskar riskerna för att drabbas av olika sjukdomar, som 

fetma och barndiabetes. Enligt Wagnsson m.fl (2012) är det viktigt att barn har en 

välutvecklad grundmotorik, då det har stor betydelse för barns deltagande i aktiviteter 

och lekar på förskolan. Brister i grovmotoriken kan resultera i att barnet undviker fysisk 

aktivitet och lekar med olika fysiska inslag. I framtiden kan detta få negativa 

konsekvenser för barnet kognitivt, emotionellt, socialt och för barnets hälsostatus.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 5 

 

4 Tidigare forskning 
I och med vår undersökning av förskolans inomhusmiljö och barns motorik, kommer 

avsnittet att belysa tidigare forskning och litteratur om förskolans inomhusmiljö. Samt 

barns motoriska utveckling och hur den fysiska miljön kan gynna barnets utveckling.    

 

4.1 Den fysiska miljön 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) består den fysiska miljön i förskolan 

av de utrymmen, det material och de möblerna som används. Materialet som erbjuds ska 

vara varierat och tillgängligt för barnen, då den fysiska miljön och dess material är en 

viktig del för barns lärande. Utformningen av den fysiska miljön har en stor roll för 

barns möjligheter att utvecklas inom grovmotoriken och grundmotorikens färdigheter 

(Wagnsson m.fl, 2012). För att klara av vardagen på förskolan och i hemmet visar 

Wagnsson m.fl. (2012) i sin studie att förskolans miljö är av stor vikt och att barns 

motoriska förmåga präglas av den fysiska miljön. Om barnet vistas i en motoriskt rik 

och stimulerande lekmiljö på förskolan, sker oftast en god utveckling av barns 

grovmotoriska rörelser, såsom att kunna springa, rulla, kasta-fånga, hoppa, lyfta, 

balansera och bära (a.a.). Mårtensson (2004) har i en studie funnit att det mest centrala 

för ett barn på förskolan i dess fysiska miljö är det som sker just nu, på den här platsen 

vid den här stunden. Rummet och den fysiska rörelsen är en grund för barns motorik 

och motorisk träning och är en av de viktigaste utgångspunkterna ur barns egna 

perspektiv.  

  

Förskolans fysiska inomhusmiljö, spelar en stor roll när det gäller att bilda utrymmen på 

förskolan, där barnen kan delta och lära tillsammans med varandra. I detta fall andra 

barn eller med förskollärare (Isbell, 2012). Även Nordin-Hultman (2004) påpekar i sin 

studie, hur den fysiska miljön i förskolan utgör en stor del för barnens lärande, beroende 

på hur den är utformad, utrustad och inredd. Stora golvytor och öppna planlösningar 

med stora rum som leder till andra rum och andra riktningar, är ett stort intresse och 

ligger till grund för en god fysik hos barn och dess fysiska miljö. Om en förskollärare 

istället skulle titta på dem öppna lekytorna ur ett socialt perspektiv skulle dem få 

mycket kritik, då stora ytor leder till mycket rörelse men inte speciellt mycket social 

kontakt, utan kanske mer till bredvidlek och att barnen härmar varandra i den fysiska 

aktiviteten (Mårtensson, 2004). Utmaningar i den fysiska miljön är avgörande för 

barnen i deras utveckling, detta har Weinstein (1987) funnit i sin studie, och hon menar 

framför allt att utvecklingen av kompetens då förbättras. 

 

Eriksson Bergström (2013) skriver, att den fysiska miljön i förskolan har börjat att 

intressera forskare allt mer och mer. Forskare har kommit fram till att miljön har stor 

betydelse för barns lärandeprocesser. Med planerade rum, i förskolans verksamhet och 

anpassat material, utvecklar förskollärare barns lärandeprocesser på ett naturligt sätt då 

de tillbringar en stor tid i barns vardagsliv. Balansen mellan den fria leken och den 

kontrollerade leken och kontrollen i barns aktiviteter, utgörs i en stor del av förskolans 

fysiska miljö. Omgivningen påverkar barnets upptäckande samt handlingar. Både den 

styrda och den fria leken är nödvändig för barnets utveckling. I verksamhetens miljö 

erbjuds olika handlingserbjudanden. Eriksson och Bergström (2013) skriver att 

förskollärarna i förskolans verksamhet strävar efter att forma den fysiska miljön efter 

barnens behov och intressen. Den fysiska miljön kan ses som en möjlighet eller som ett 

hinder beroende på vad förskollärarna har för förhållningssätt. Den fysiska miljön 

planeras oftast så att vissa aktiviteter tydligt synliggörs, samt att de är tillåtna och 
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anpassade i just detta rum. Även vilka regler som gäller i just det rummet framkommer 

tydligt, genom möblering och material. Wagnsson m.fl. (2012) har i sin forskning sett, 

att barn som vistas i en miljö med stora ytor som är anpassade för lek och som har 

tillgång till exempelvis idrottshall eller större lekhallar, ger betydligt bättre 

grovmotorisk förmåga hos barnet jämfört med barn som endast vistas på en begränsad 

och mindre plats för lek och fysisk aktivitet.     

 

Maxwell (2007) argumenterar för att det finns begränsad forskning om förskolans 

fysiska miljö och att forskning om miljön i sin tur ofta är kopplad till utvecklingen av 

barns kognitiva, intellektuella eller socioemotionella kompetenser. Författaren har, i sin 

forskning, även sett att det ofta finns ett samband mellan miljön och barnets kompetens. 

Sambandet hon kan se är att fysiska redskap i verksamheten kan få barnet att känna sig 

mer kompetent och finnas som ett stöd i den kognitiva utvecklingen. En forskare till 

som belyser vikten av en god fysisk miljö är Gandini (1998), som menar att miljön är 

som en tredje pedagog. Det innebär att den fysiska miljön finns med som en stöttepelare 

i barnens samspel med varandra och att de kan lära sig av de människor som finns runt 

omkring dem dagligen (Maxwell, 2007). Vidare menar Maxwell även att den fysiska 

miljön kan ha negativa sidor och begränsa barns beteende i vissa situationer, istället för 

att stötta dem och göra dem nyfikna. För att barnen istället ska känna en glädje, lust och 

engagemang att lära, är det viktigt att barnen får interagera med en mängd varierande 

föremål och material i verksamheten (Weinstein, 1987). En varierande fysisk miljö 

innebär att det finns förändring av golvmiljön, takhöjd, mängden ljus, olika leksaker och 

material. Även en variation av färgval och olika stora utrymmen är fördelaktigt 

(Maxwell, 2007). Weinstein (1987) argumenterar för variation i miljön då hon skriver 

att för lite variation i rummet istället kan leda till tristess och att barnet i fråga inte 

aktiverar sig.       

    

4.2 Barns fysiska aktivitet 

Ericsson (2005) beskriver hur den motoriska aktiviteten har stor betydelse för barns 

hälsa och välbefinnande, då aktiv rörelse hos barnet minskar riskerna för att drabbas av 

olika sjukdomar, som fetma och barndiabetes. Då barn idag har stor tillgång till olika 

transportmedel, mycket teknik samt tillgång till snabbmat, kan enligt Jesper Fritz (2017) 

stillasittande och inaktivitet hos barn sammankopplas med en sämre hälsa, i form av 

olika sjukdomar. Därför har behovet av att gynna barns fysiska aktivitet blivit större.   

 

Koordination är förknippat med motorik och rörelse. Med koordination menas att 

personen i fråga kan samordna kroppsrörelser, i förhållande till varandra och sin 

omgivning (Hertting & Karlefors, 2011). Koordination är densamma som motorisk 

förmåga. En person med en god koordinationsförmåga, kan eller har lätt för att 

genomföra kontrollerade rörelser inom grovmotoriken, samt att de kan genomföra 

fysisk aktivitet (a.a.). Koordination utvecklas genom individens mognad, tillväxt och 

inlärningsförmåga. Genom upprepad träning, kommer individen i sinom tid utveckla en 

god koordination, då den inte är medfödd (Hertting & Karlefors, 2011). Genom att träna 

och ständigt upprepa en viss rörelse blir den automatiserad, barnet behöver alltså inte 

tänka för att genomföra rörelsen, då den redan finns lagrad i rörelseminnet. Ju fler 

rörelser som är automatiserade, desto lättare att lära sig liknande rörelser i ett senare 

skede (Hertting & Karlefors, 2011). 

 

Dessen (1990) påpekar att de främsta basfunktionerna i den motoriska utvecklingen är 

krypa, gå och springa. Att ha kunskapen om, och kunna göra dessa rörelser, ger barnet 

möjlighet att utforska omgivningen samtidigt som barnet skaffar sig nya erfarenheter på 
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vägen. Författaren argumenterar även för att barnet upplever glädje och lycka när det 

gör framsteg i sin rörelseutveckling, vilket leder till mer nyfikenhet och ökad 

rörelseförmåga. Enligt Wagnsson m.fl (2012) är det av stor vikt att barnen på förskolan 

har en god grundmotorik, så att de kan klara av de vardagliga rutinerna som finns på 

förskolan. Grundmotoriken har stor betydelse vid barns deltagande i olika fysiska 

aktiviteter och lekar på förskolan och på fritiden. Om barnet har brister i grovmotoriken 

kan det resultera i att barnet inte vill utföra fysiska aktiviteter och lekar i förskolans 

verksamhet. Detta kan i framtiden leda till negativa konsekvenser hos barnets kognitiva-

, emotionella-, sociala utveckling samt barnets hälsostatus. De grundläggande 

grovmotoriska rörelserna ligger sedan till grund för en fortsatt utveckling av 

färdighetsrelaterade rörelser vilket i sin tur möjliggör att barnen deltar i fysiska 

aktiviteter i olika former. Alla barn går igenom olika utvecklingsfaser, vid olika 

tidpunkter flertalet gånger och det är inte alltid det sker framsteg hos barnet, ibland går 

barnen även bakåt i sin grovmotoriska utveckling (Wagnsson m.fl, 2012).  

 

Sevimli-Celik (2013) menar att det är allmänt känt att förskollärare uttrycker positiva 

attityder mot fysisk aktivitet för barn i förskolans verksamhet. Författaren har i sina 

resultat fått in förskollärares åsikter om barnens möjligheter till rörelse i verksamheten 

och resultaten visar på att förskollärare i verksamheten är väldigt måna om att barnen 

ska få många möjligheter att  springa och delta i olika rörelseaktiviteter. Sevimli-Celik 

(2013) menar också att den fysiska aktiviteten på förskolan ibland begränsas, då 

förskolan har för små utrymmen i sin inomhusmiljö och att det oftast blir bullrigt och 

stökigt när barnen vill utöva någon fysisk aktivitet.  

 
4.2.1 Motorisk träning hos barn 

Den motoriska utvecklingen och barns rörelser påverkas av de tidigare 

rörelseerfarenheter barnet har. Barn som regelbundet tränar sin motorik får ökad 

kroppsmedvetenhet, vilket leder till en rikare rörelseförmåga i leken (Grindberg & 

Langlo Jagtoien, 2000). Ericsson (2005) har i tidigare forskning kommit fram till: för att 

barn ska kunna utveckla sitt koordinerade rörelsemönster så behövs det mycket 

motorisk stimulans, och för att kunna utveckla ett koordinerat rörelsemönster måste 

barnets rörelser vara automatiserade. För att träna sin motorik och utvecklas framåt bör 

barnet träna på det som ligger straxt utanför det uppnådda utvecklingsstadiet, den så 

kallade proximala utvecklingszonen (Ericsson, 2005). Den proximala utvecklingszonen 

handlar om skillnaden mellan vad barnet kan utföra på egen hand och vad barnet kan 

utföra med hjälp av en vuxen, exempelvis en förskollärare eller vårdnadshavare (a.a.). 

Vidare i Sigmundsson och Pedersen Vorland (2004) står att läsa, att alla barn har en 

individuell inlärningsprocess för de motoriska färdigheterna och att man kan sätta ett 

likhetstecken mellan utveckling och inlärning, då båda delar spelar lika stor roll i 

sammanhanget. 

 

Den grundmotoriska träningen i de lägre åldrarna har fler positiva fördelar, då den 

bidrar med förbättringar och positiv utveckling hos barns hälsa, samt att det främjar det 

sociala, kognitiva och emotionella utvecklingen hos det enskilda barnet (Wagnsson 

m.fl, 2012). Ericsson och Karlsson (2014) skriver att regelbunden och upprepad träning 

av motoriska grundrörelser gör att de till slut automatiseras. Om en rörelse sker genom 

automatik gör det att barnet kräver mindre kognitiv kontroll för att utöva rörelsen. 

Denna urkoppling av reglering av sina handlingar har ett pedagogiskt värde, eftersom 

hjärnans uppmärksamhet och kognitiva resurser frigörs. Detta gör i sin tur, skriver 

Ericsson och Karlsson (2014) att förutsättningarna för uppmärksamhet och ett kognitivt 

lärande förbättras.  
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Wagnsson m.fl (2012) menar att det är viktigt att påpeka att styrningen av fysiska 

aktiviteter inte får bli för stor så att barnen känner sig tvingade och att rörelsen i sig inte 

blir lustfylld eller rolig, speciellt vid den fria leken. Det är av stor vikt att ha utmanande 

miljöer i förskolan, som skapar goda och bra förutsättningar för grovmotorisk inlärning, 

samt material som lockar till fysisk aktivitet (Wagnsson m.fl, 2012). Även att 

förskollärare genomför dagliga fysiska aktiviteter och lekar för barnen ger dem bättre 

förutsättningar för grovmotorisk träning. I tidigare forskning har det framkommit att 

planeringen av den kognitiva träningen så som läs- och skrivinlärning inte åsidosätter 

grovmotorisk träning och fysisk aktivitet, men att det går åt mer planeringstid till det 

kognitiva än det fysiska (Wagnsson m.fl, 2012).    
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5 Teorianknytning 
I följande kapitel kommer vi att presentera den teori vi använt oss av i våra 

observationer, samt för att tolka och analysera vår insamlade empiri.  

 
5.1 Stadieteori 

Studien utgår från en stadieteori som Jagtøien m.fl. (2002) skriver om i sin bok. 

Stadieteorin utgår från barnens utveckling av rörelser från ca 4 mån till 14 års ålder. 

Stadieteorin är uppdelade i fyra faser som i sin tur är indelade i olika huvuddrag. Som 

forskare innebär det att ha kunskap om de olika faserna och vad som sker i varje fas hos 

barnen i deras rörelseutveckling. Detta är även till stor vikt i arbetet som förskollärare, 

så att en förskollärare kan se vilka barn som behöver extra motorisk träning. I dessa fyra 

faser i den motoriska utvecklingen och inom dessa utvecklingsstadier, kan forskarna se 

att barn som grupp utvecklar vissa färdigheter i en ungefärlig ålder och viss ordning 

(Jagtøien m.fl, 2002). Utvecklingsstadierna delas in i fyra faser efter barnens motoriska 

utveckling och lärande, samt hur långt barnet har kommit i sin fysiska utveckling. Dessa 

faser kallas för reflexiv, mognadsbestämd, grundläggande naturlig och tekniskt 

färdigrelaterade. De olika utvecklingsstadierna är ett material där vi kan se barn som 

grupp som följer ett färdigt mönster i sin utveckling av motoriska färdigheter och 

rörelser, stadierna ska inte användas i medicinskt syfte utan som ett hjälpmedel i 

utvecklingen av barns motoriska utveckling (Jagtøien m.fl. 2002). De motoriska 

färdigheterna utvecklas i en bestämd ordning och den tydligaste utvecklingen sker under 

de första levnadsåren (a.a.). I varje enskild fas sker en fysisk rörelseutveckling, barnet 

mognar i rörelsen och lär sig något nytt. Det barnet lär sig är utmärkande för just det 

utvecklingsstadiet/fasen och den perioden och det är den som lägger grunden för den 

kommande utvecklingen (Jagtøien m.fl, 2002). I vår studie har vi skapat 

observationsscheman som observerar barns rörelser utifrån dessa faser. Detta för att vi 

ska kunna se om barnet i förskolans inomhusmiljö har de förutsättningar som krävs för 

att utvecklas inom den bestämda åldern. Får en treåring det som krävs inne i förskolans 

verksamhet för att utveckla vissa färdigheter i den ungefärliga ålderskategorin? Utifrån 

dessa observationsscheman hade vi förhoppningar om att kunna se om inomhusmiljön 

var anpassad efter barnets behov samt om inomhusmiljön kunde erbjuda material och 

aktiviteter som tränar barnets motoriska utveckling. Nedan visas ett exempel ur våra 

observationsscheman: 

 
Barns fingerade 

namn 

Gå Springa Hoppa Klättra 

Kajsa 3år X  X -  X + X  

Pelle 5år X + X+ X - X  
Se bilaga 1. Fas 1  

 

Kryssen i observationsschemat talar om för oss om barnet ligger i rätt fas i utifrån 

Stadieteorins ålderskategoriserade faser. Om det står ett plus bakom krysset innebär det 

att barnet har en god rörelseförmåga och är påväg mot nästa ålderskategoris fas och 

utveckling. Har krysset ett minus bakom betyder det att barnet inte uppfyller alla krav 

inom sin ålder men är på god väg. Har barnet endast ett kryss i sin ruta innebär det att 

barnet ligger i fas inom sin ålderskategori.  

 

5.2 Rörelsemönster utifrån barnets ålder 

Utifrån den bestämda tidsramen valde vi att fokusera på åldrarna tre-fem år i vår studie. 

Jagtøien m.fl (2002) beskriver i sin forskning de olika åldrarna och hur rörelsemönstret 
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ser ut hos barnet vid en viss ålder. De olika faserna är indelade efter kategorierna; gång, 

springa, hoppa, klättra, kasta, ta emot, sparka, äta, skriva och rita. 
 
5.2.1 Treåringen  

Vid tre års ålder har barnet en diagonal gång, armarna används till en viss del när barnet 

springer och fötterna sätts platt mot det underlag hen befinner sig på vid hopp och 

spring (Jagtøien m.fl. 2002). Att klättra tycker barnet är roligt, men Jagtøien 

argumenterar för i sin text att treåringen har en viss respekt för höjder och vill gärna ha 

en förskollärare/vuxen nära till hands då klättring sker.  

 
5.2.2 Fyraåringen 

Hos fyraåringen sker gång och löpning med rotation i rygg och höfter, barnet har en god 

pendlingsförmåga i sina armar. Klätterfärdigheten hos en fyraåring är under utveckling 

och barnet finner lust i att hoppa från höga höjder (Jagtøien m.fl. 2002).  

 
5.2.3 Femåringen  

Femåringen behärskar sin fotavveckling och springer och hoppar med ett gott flyt 

(Jagtøien m.fl. 2002). Klätterförmågan är god och barnet hoppar högt med ansats, samt 

klättrar högt. A.a. har funnit att rörelserna bygger på varandra hela tiden och blir 

ständigt mer och mer avancerade.  
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6 Metod 
I metodavsnittet kommer vi att förklara vårt val av metod som vi använt oss utav. Vi 

kommer att förklara våra observationsscheman samt den valda datainsamlingsmetoden. 

Urval, genomförande, bearbetning och validitet kommer också att beskrivas och till sist 

etiska överväganden.  

 

6.1 Val av metod 

Vi valde i vår studie, att utgå från både kvalitativa och kvantitativa ansatser, i form av 

intervjuer och observationer. Intervjuerna skedde med tre olika förskollärare på tre 

förskolor och observationerna med barngrupperna i åldrarna tre –fem år från dessa 

förskolor. När vi bestämt vad vår studie skulle handla om bestämde vi direkt att vi ville 

ta del av både förskollärares tankar och se hur barnet använde inomhusmiljön i 

förhållande till fysiska aktiviteter. Då vi båda genomfört intervju och observation 

tidigare var det ett enkelt val. 

 

6.2 Insamling av empiri 

Vi valde i vår studie att observera barnen inomhus på förskolan för att få syn på deras 

motorik och motoriska färdigheter i den fysiska inomhusmiljön. Genom att observera 

barnen i förskolans inomhusmiljö fick vi även syn på vilket material de använder i de 

fysiska aktiviteterna. Vi valde också att genomföra intervjuer med tre olika förskollärare 

ute i verksamheten för att få en uppfattning av deras erfarenheter och kunskaper från 

förskolans verksamhet.    

 
6.2.1 Observation som redskap 

För att utveckla undervisningen och kunskapen i förskolan är observation ett bra 

redskap (Dimenäs, 2007). Som förskollärare är observation ett bra redskap för att se 

problem eller händelser som kan orsaka svårigheter i verksamheten. På så sätt kan man, 

genom observation, se och sedan genomföra förändringar och förbättringar, för att dessa 

problem och svårigheter ska minskas eller försvinna ur verksamheten (Kihlstöm, 2007).  

 

Observationerna har gjorts på barn i grupp. Barnen är i åldrarna tre – fem år. Vi skapade 

egna observationsscheman utifrån Jagtøien m.fl. stadieteori (2002). Fyra olika scheman 

(Se bilaga 1 och 2) där vi kollade på barnets rörelser utifrån deras ålder, samt vilka 

material barnet använder sig av i inomhusmiljön för att utöva fysiska aktiviteter. 

Denscombe (2016) menar att observationsscheman bidrar med att ett projekt som har 

likadana scheman har uppmärksamheten riktad mot samma saker och håller fokus. 

Observationsscheman visar specifikt vad som ska observeras, samt hur information ska 

hämtas. I ett observationsschema gör man ett urval när det gäller vad som ska vara med 

i schemat och vad man som observatör ska titta efter (Denscombe, 2016). Våra 

observationsscheman har även innehållt en kolumn som heter reflektion (se bilaga 2, 

kolumnen längst till höger) där vi fört fältanteckningar för att beskriva kontexten och 

registrera intryck runt händelserna och miljön runt barnet. Denscombe (2016) menar att 

sådan bakgrundsinformation hjälper oss som observerar att förstå den data som vi 

samlat in. Dimenäs (2007) menar också att reflektioner och fältanteckningar är viktigt 

att ha med under sina observationer. Detta för att man i efterhand ska kunna fundera och 

gå tillbaka till anteckningarna och analysera det man observerat utifrån en teori eller 

tankesätt. Författaren menar även att som förskollärare/lärare brukar man använda 

observation som en grund eller hjälpmedel för att få syn på problem och sedan 
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genomföra en förändring. Genom observation kan förskolläraren sedan genomföra en 

förändring för att se om problemet försvinner eller kvarstår, ett förändringsarbete 

(Dimenäs, 2007).      
 
6.2.2 Intervju som redskap 

Utifrån vårt syfte med studien, valde vi också personliga intervjuer som 

insamlingsmetod av empiri, då det möjliggör för forskaren att få en inblick i 

förskollärarens uppfattningar och erfarenheter. Intervjuer på plats med förskollärarna på 

olika förskolor ger oss privilegierad information, som Denscombe (2016) förklarar som 

information från nyckelpersoner, i det här fallet förskollärare. Förskollärare i förskolans 

verksamhet är insatta och kan ge oss information om ämnet som vi undersöker, då de 

arbetar i verksamheten.  

 

Intervjuerna har gjorts med de förskollärare som arbetar på de förskolor vi har utfört 

vårt examensarbete på, samt där vi observerat barnen. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade för att vi skulle få en så personlig och säker syn som möjligt av 

respondenternas erfarenheter (Denscombe, 2016). Valet av intervju som metod valde vi 

då vi anser att intervju är ett bra redskap, då vi som forskare kan ställa frågor under 

tiden intervjun pågår som kommer upp just för stunden (Kihlström, 2007). Eftersom 

intervjuerna var semistrukturerade så innebär det att de är bestämda utifrån vårt 

forskningsområde och de frågor vi har med under vårt syfte, men frågeföljden under 

intervjuerna är flexibel och följdfrågor är tillåtet under intervjuns gång (Denscombe, 

2016). Ett annat skäl som även Kihlström (2007) skriver är, att vi som blivande 

förskollärare kommer att använda denna teknik i vårt kommande yrke, samt för att i vårt 

framtida jobb kunna bemöta barn och vårdnadshavare på ett bra sätt. Intervjumetodik är 

en viktig kunskap vid föräldrasamtal, att man kan lyssna på vad den andra säger, få 

vårdnadshavarnas uppfattning om saker som sker på förskolan och ha förståelse för 

deras tankar och åsikter, samt för de människor vi har runt oss dagligen. Genom att vi 

använde oss av intervju som metod, fick vi möjlighet att få förskollärarnas synpunkter 

och erfarenheter och fler uppfattningar kan komma till vår kännedom (Denscombe, 

2016).    

          

6.3 Urval 

Undersökningens urval bestod av tre förskolor. Valet av förskola grundade sig i att vi 

genomfört våra verksamhetsförlagda utbildningar där och en av förskolorna som vi hade 

en privat koppling till. En avgörande faktor i vårt val av förskolor var att personal på 

verksamheterna var positiva till vår undersökning och gärna ville ta del av slutresultatet. 

Vilket i sin tur resulterade i att både intervjuer och observationer ägde rum på dessa 

förskolor. Intervjuerna och observationerna genomfördes med förskollärare från tre 

olika förskolor på tre-fem års avdelningar, barngrupperna varierade storleksmässigt 

ifrån tio-tjugo barn på de tre olika förskolorna. Åldern tre-fem år på barnen valdes då vi 

fann ett intresse i att undersöka de äldre barnen, då det sker så mycket utveckling i dessa 

åldrar och att det kan finnas ett stort spann i barnens utveckling (Jagtøien m.fl. 2002). 

Vi valde att kalla de olika förskolorna för ett, två och tre. Inga observationer på barnen 

genomfördes utan förskollärares och vårdnadshavares samtycke.   

 

6.4 Genomförande 

Nedan följer en förklaring på hur vår studie gått tillväga. Hur vi genomförde 

observationer och intervjuer. 
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6.4.1 Förberedelser 

Innan vi gick ut och intervjuade förskollärare i de olika verksamheterna diskuterade vi 

fram vilka sorts frågor vi skulle ställa, hur de skulle bli så relevanta som möjligt och 

kunna ge svar på de frågeställningar vi valt att undersöka i denna studie. Vi hörde 

därefter av oss till de olika förskolorna och frågade om det fanns något intresse av att 

ställa upp på en intervju, samt om vi fick tillåtelse att hälsa på i verksamheterna och 

observera i barngrupperna. När vi fått klartecken därifrån skrev vi ett missivbrev som 

skulle lämnas till vårdnadshavarna. I missivbrevet förklarade vi vad vi skulle göra, och 

varför vi ville genomföra observationer i verksamheterna. När vi lämnat ut breven på 

respektive förskola, koncentrerade vi oss på att framställa våra observationsscheman, ett 

schema för varje olika sorters rörelser, samt ett schema för inomhusmiljön på förskolan. 

Inför varje observation fick vi skriva ner hur många barn som fanns tillgängliga i 

barngruppen den dagen vi skulle genomföra vår studie, samt vilka barn som hade 

vårdnadshavares godkännande att delta. För att lättare kunna se om barnen följde 

stadieteorin valde vi att skriva ner barnens åldrar i olika kolumner i 

observationsschemat. Barnantalet i de olika grupperna varierade mellan tio till tjugo 

barn i åldrarna tre till fem år. Förskolorna fick själva avgöra om vi skulle delta i en styrd 

eller fri aktivitet, då det för oss inte spelade någon roll.  

 
6.4.2 Observationer 

Observationerna tog sin början genom att lära känna barnen, leka lite fritt med barnen 

och sedan smita undan för att sätta sig ned och observera barnens rörelsemönster. Vi 

utgick från våra observationsscheman se tabellerna i bilaga ett, fas ett, två, tre och 

bilaga två, miljö. Vi tog reda på varje barns ålder och namn, antecknade dessa för att 

lättare kunna se utifrån stadieteorin om de följde åldersfasen eller inte. Under 

observationerna satte vi kryss om barnet uppnådde sin åldersfas, plus om de hade en 

god utveckling och var på väg in i nästa fas. Minus om de låg under sin åldersfas men 

ändå snuddade lite på den och inget kryss alls om de inte uppnådde sin åldersfas 

överhuvudtaget. När vi genomförde observationerna hade vi fyra scheman att utgå ifrån, 

vi kollade på ett schema i taget för att underlätta för vår egen del. Det fjärde 

observationsschemat (bilaga 2) som bestod av att titta på vilket material barnen använde 

sig av hade vi i bakgrunden hela tiden av de andra observationsscheman för att lättare 

kunna se allt material barnen använde i de fysiska aktiviteterna och inom 

motorikträningen. När vi genomfört observationerna satte vi oss och renskrev för att 

lättare kunna analysera dem till resultatdelen.     

 
6.4.3 Intervjuer 

Tre förskollärare tillfrågades och informerades om vår studie och sedan bestämdes tid 

och plats för intervju. Vilka intervjufrågor som ställdes kan ni se i bilaga 3. En utav 

intervjuerna skedde över mail och sedan i barngruppen lite spontant då vi hade lite 

följdfrågor vi ville ställa, dessa valde vi att spela in. Det var svårt att sitta ner så länge 

som intervjun hade behövt, då förskolan hade ont om personal och ofta hade olika 

vikarier. De tre olika intervjuerna tog olika lång tid allt från 10-40min. Innan varje 

intervju frågade vi om vi fick göra röstinspelning och informerade om syftet med 

studien och de etiska ställningstaganden som vi utgått ifrån. Förskollärarna var positiva 

till intervju som metod, då de såg intervju som ett bra verktyg. Svaren blir mer 

trovärdiga då vi som intervjupersoner kunde ställa följdfrågor och lyssna på svaren fler 

gånger. När vi genomförde vår analys och resultat var ljudinspelningen mycket 

användbar. Under intervjun förde vi anteckningar och ställde följdfrågor under 

intervjuns gång.   
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6.5 Bearbetning 

Då vi hade observerat och genomfört våra intervjuer, satte vi oss ner och diskuterade 

resultatet av de observationer och intervjuer vi gjort. Vi jämförde de olika förskolorna 

med varandra och diskuterade likheter och olikheter mellan de olika resultaten. Vi 

jämförde sedan resultatet med den tidigare forskning vi hittat för att se om vi kunde 

hitta något samband mellan de olika delarna. När vi bearbetade intervjuerna, började vi 

med att tillsammans lyssna på och transkribera de tre intervjuer vi gjort, för att sedan 

ställa svaren mot de frågor vi valt att besvara i studien, för att se om vi fått tillräckligt 

med empiri. När vi analyserade observationsschemana så tittade vi på om materialet på 

förskolan underlättade och fungerade som ett hjälpmedel för barnets motoriska träning. 

Vi kollade även utifrån Jagtøien m.fl. (2002) stadieteori om barnet via den miljö och det 

material hade förutsättningar för att utveckla sitt rörelsemönster utifrån barnets åldersfas 

eller inte. Vi tittade om det följde ett mönster hos barnen, var det fler femåringar som 

inte uppfyllde åldersfasen eller bara ett barn, om det var fler eller alla femåringar som 

inte uppfyllde utvecklingen inom sin ålder kollade vi på materialet och miljön för att se 

om det fanns några brister där. Var det bara ett barn som inte uppnådde utvecklingen 

inom sin åldersfas, resonerade vi kring hjälp hos det individuella barnet, rätt 

förutsättningar eller om barnet i fråga endast var sen i sin utveckling.   

 

6.6 Validitet och Reliabilitet 

Studiens validitet handlar om hur giltig studien är (Kihlström, 2007). 

Undersökningsinstrumenten bör vara prövade och väl genomtänkta inför studien. I vår 

studie valde vi både intervju och observation som redskap för att få förskollärares 

uppfattningar samt se hur barnet använder förskolans inomhusmiljö för fysiska 

aktiviteter. Under tidigare kurser i vår förskollärarutbildning har vi testat dessa redskap. 

Vi har fått öva vår förmåga på att intervjua och observera vilket ökar tillförlitligheten i 

vår studie då vi varit tränade inför uppgiften (Kihlström, 2007). För att ytterligare öka 

reliabiliteten i studien valde vi att genomföra detta arbete tillsammans och inte enskilt 

vilket Kihlström (2007) menar ger en större tillförlitlighet än om någon av oss hade 

genomfört studien på egen hand. Vi valde att spela in våra intervjuer för att öka 

reliabiliteten, då vi lätt kan kolla tillbaka på vårt eget förhållningssätt samt 

intervjusvaren. Ställde vi ledande frågor? Tolkar vi svaret lika eller olika? Plus att de 

spontana följdfrågorna finns med som vi inte förberett sedan tidigare. Ser man till vår 

studie så anser vi att den är trovärdig och tillförlitlig då vi genom tre olika intervjuer 

tagit reda på deras syn kring förskolans inomhusmiljö och hur den kan gynna barnets 

motorik. I resultatdelen i vår studie har vi använt oss av citat ifrån intervjuerna och 

exempel från observationsschemana, detta för att styrka validiteten i studien. Om någon 

annan genomfört studien med samma förskollärare och barn skulle ett likvärdigt resultat 

framkommit. Om andra förskollärare eller barn hade intervjuats och observerats hade ett 

annat resultat framkommit. Då förskollärarna och barnen har andra erfarenheter och 

förutsättningar just på den förskolan. Vår studie ger en syn på hur detta ämne ser ut på 

tre förskolor och inte i hela Sverige.   

 

6.7 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) är det forskarens ansvar att 

informera de berörda i studien om forskningens syfte, detta kallas också för 

informationskravet. Vi informerade förskollärarna om vår studie och hur vi hade tänkt 

att genomföra intervjun och hade de synpunkter eller önskemål tog vi hänsyn till dessa. 

Deltagande i studien är frivilligt och de berörda kan välja att avbryta sin medverkan. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva har rätt att bestämma 

över hur och när de vill medverka i studien, samt om de vill avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Om de undersökta är under femton år krävs vårdnadshavares 

samtycke (se bilaga 4). Här valde vi att dela ut ett missivbrev till vårdnadshavarna på de 

tre olika förskolorna som de fick skriva barnets namn på och sin underskrift om barnet i 

fråga fick delta under våra observationer eller inte. Känsliga uppgifter och personer i 

studien, ska hållas under tystnadsplikt och det ska inte gå att identifiera vilka personer 

som ingått i studien, detta enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). I vår 

studie har vi valt att använda oss av fingerade namn på barnen, samt att inte nämna 

namn på förskola eller personal. Uppgifterna som är insamlade ska endast användas för 

forskningens ändamål, detta enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

  



  
 

 16 

7 Resultat och analys 
Den insamlade empirin i denna studie har bearbetats och analyserats utifrån stadieteorin 

som ni finner under kapitlet teorianknytning (se sidan 14), vilket innebär att vi utgått 

från observationsscheman i spaltform där vi satt kryss, minus eller plus beroende på om 

barnen följt utvecklingen i takt med deras ålder i förhållande till den miljö som finns på 

förskolan eller om de ligger något före eller efter i sin utveckling utifrån en 

åldersbaserad teori.  

 
Barns fingerade 

namn 

Gå Springa Hoppa Klättra 

Kajsa 3år X  X -  X + X  

Pelle 5år X + X+ X - X  
Se bilaga 1. Fas 1  

 

Nedan delas de olika insamlingsmetoderna upp i två delar, intervjuerna i en och 

observationerna i en. 

 
7.1 Förskollärares uppfattningar om hur inomhusmiljön påverkar 
barnets motorik 

I detta avsnitt kommer forskningsfrågan som handlar om förskollärares uppfattningar 

om inomhusmiljön att besvaras. En uppfattning som var återkommande i våra intervjuer 

var, att förskollärarna hade lättare att se hur utomhusmiljön påverkade barnens motorik 

jämfört med inomhusmiljön. Förskollärarna berättade mer om utomhusmiljön än 

inomhusmiljön.  

  

“Inomhusmiljön kunde vara mer inspirerande och inbjudande. Men gården ute erbjuder 

både möjlighet att springa fritt och klättra. Barnen känner sig mer fria när vi är ute, de 

grovmotoriska rörelserna kommer mer naturligt…” (förskola ett) 

 

“Inne visar barnen sitt rörelsebehov men då brukar vi oftast gå ut så att dem får 

springa av sig, det blir så stökigt och högljutt inne annars. Ute på gården behöver 

barnen ingen uppmuntran till rörelse… klätterställningen är populär…” (förskola två) 

 

“ Vi har precis flyttat till nya lokaler, så inomhusmiljön har inte blivit färdig. Den 

kunde helt klart utvecklas mer. Däremot har vi uppmärksammat att barnen har ett stort 

rörelsebehov vilket gör att vi är mycket utomhus... det blir alldeles för oroligt inne. 

Dessutom gillar barnen att vara utomhus, de frågar ofta om de får gå ut” (förskola tre)  

 

Förskollärarna hade lättare att koppla våra frågor till miljön utomhus och det förefall 

som att förskollärarna hade mer erfarenhet av fysisk aktivitet utomhus. En till 

uppfattning som var återkommande i våra intervjusvar var, att förskollärarna uppfattar 

den fysiska aktiviteten inomhus som störande och “för livlig” och därför ville de att 

barnen skulle aktivera sig utomhus där de inte behövde störa andra barn eller personal.   

 

De tre förskollärarna som blev intervjuade hade olika syn på förskolans inomhusmiljö 

och hur den kunde påverka barnens motorik. Förskola ett beskrev sin miljö som lite 

tråkig och att rummen inte alltid var anpassade för fysiska aktiviteter. Förskollärare ett 

skulle vilja göra inomhusmiljön mer inbjudande och inspirerande så att barnen lockas 

till rörelse. Hon kan se att barnen, i dagens miljö tränar sin grovmotorik både på egen 

hand och i planerade aktiviteter. Barnen visar att de vill utöva fysiska aktiviteter i 
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verksamheten genom att springa, springa och springa. Barnen klättrar ofta och gärna på 

stolar och bord, gör kullerbyttor och klättrar inomhus även om det inte alltid uppskattas 

av personalen.  

 

“Barnen tränar själva på att klättra på stolar, blöjbänken, bord... springer fram och 

tillbaka och önskar gärna att vi spelar musik eller mini-röris.” (Förskola ett) 

 

Även förskollärare två ser att miljön påverkar barnens motoriska träning i 

verksamheten. Hon menar att de stora rummen inbjuder till spring och grovmotorisk 

träning men att det inte alltid är lämpligt då det blir hög ljudnivå och kan förstöra leken 

för andra barn som inte vill springa. Förskolan har ett stort rum, resterande rum är 

mindre och inte lika anpassade för fysisk aktivitet, och därmed begränsas barnens 

motoriska träning. Genom att bygga små stationer och plocka fram material vid 

speciella tillfällen kan förskollärare gynna barnens motoriska träning. En studsmatta att 

ha inne för att öva på att hoppa och stationer med bollar för att öva på att kasta. 

 

“Man får lösa stationer på ett litet utrymme. Barnen springer, springer och springer för 

att visa att de vill röra på sig… klättrar i bokhyllan gör de också…” (förskola två)   

 

Förskollärare tre berättar att verksamheten precis har flyttat in i nybyggda lokaler, så 

man har inte hunnit komma så långt i utvecklandet av inomhusmiljön, däremot är man 

väldigt medvetna om att den behöver utvecklas och det händer nya saker hela tiden.  

De har uppmärksammat att barnen är väldigt intresserade av fysisk aktivitet och de 

testar hela tiden sin grovmotoriska förmåga i alla möjliga situationer.  

 

“Barnen rör på sig hela tiden, även vid matsituationer och samlingar. De klättrar, 

hoppar och lär varandra olika tricks. Tricks i detta sammanhang är olika former av 

hopp från stolar och bänkar eller kullerbyttor på golvet” (förskola tre) 

 

“Ibland brukar vi välja att ha samlingen utomhus, så att barnen får mer plats att röra 

sig.” (förskola tre) 

 

Förskollärare tre vill gärna se att man får mer utrymme för fysisk aktivitet inomhus, då 

inomhusmiljön är en så stor del i barnens liv idag, och då är det extra viktigt att ge 

barnen kunskap om hur man kan göra för att vara fysisk aktiv inomhus.  

Förskolläraren skulle gärna vilja se att det fanns möjlighet till ytterligare utbildning 

inom området och att kunskapsnivån över lag höjdes, så att verksamheten utvecklas 

kontinuerligt på alla plan, och inte bara för en viss period.  

 

Utifrån vår analys av resultatet, kan vi se att förskollärarna är väl medvetna om hur 

inomhusmiljön påverkar barns motorik och motoriska träning, och vad för material som 

bör finnas och vilka utrymmen som skapar goda fysiska aktiviteter. Detta har visats 

under våra observationer, samt fått svar i intervjuerna av förskollärarna. Utifrån den 

stadieteori vi valt att utgå ifrån bör barnen få tillgång till material som är väl anpassat 

för barnets åder samt funktionellt på ett sätt som gör att barnet kan utnyttja det för att 

utveckla sin motorik. Materialet kan bestå av stolar, bord, pallar, klossar, rep och annat 

material som är placerat på ett lämpligt sätt så att barnet lätt har tillgång till det. 

Idrottshallen är ett utrymme som de tre förskollärarna är väl överens om har en positiv 

inverkan på barnens motoriska träning och inlärning av olika rörelser.  Förskollärarna 

har en positiv bild för fysisk aktivitet, de lyfter att barnen är intresserade av rörelse men 

att inomhusmiljön inte alltid kan tillgodose barnens behov, då det uppstår konflikt eller 
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att ljudnivån blir för hög vid fysiska lekar. På förskola ett och två uppfattar vi att 

förskollärarna saknar stora utrymmen att genomföra fysiska aktiviteter på. På förskola 

tre har dem en god miljö men den är inte klar än, då den är precis nybyggd. Den fysiska 

miljön i förskolan utgör en stor del av barns lärande och motoriska träning. 

 

7.2 Hinder respektive möjligheter i förskolans inomhusmiljö 

I det här kapitlet kommer både intervjusvaren och observationerna att träda fram. 

Kategorierna kommer att handla om de svar av respektive förskollärare på respektive 

förskola samt hur vi analyserat de olika observationsscheman som vi utfört utifrån 

stadieteorin.  
 
7.2.1 Förskollärares uppfattning om hinder respektive möjligheter i 
inomhusmiljön 

Förskollärarna var måna om att barnen skulle röra på sig och utöva fysiska aktiviteter, 

men i inomhusmiljön kunde de mest se hinder. Flera liknande svar som var 

återkommande från de tre olika förskolorna var att rummen på förskolan oftast var för 

små för att kunna utföra fysiska aktiviteter i, brist på personal och införskaffning av 

vikarier gör att planerade aktiviteter hamnar i skymundan, exempelvis rörelselekar. De 

fysiska aktiviteterna inomhus ansåg förskollärarna skulle vara planerade medan “det fria 

springet” fick ske på gården.    

 

“Styrda aktiviteter med sång och rörelse sker inomhus, men barnens spontana spring i 

benen får de ta med sig utomhus” (förskola ett) 

 

“Om barnen springer inne blir det så hög ljudnivå, därför tycker jag att de öppna 

ytorna som finns på gården är bättre för spring- och jagarlekar” (förskola två) 

 

“Den gruppen vi har just nu är väldigt stor, och vi förskollärare räcker inte riktigt till, 

så det blir inte mycket till fysisk aktivitet inomhus då det mest resulterar i spring och 

bråk. Det blir alldeles för mycket konflikter och vi märker att barnen blir stressade av 

att springa och skrika inomhus. Därför har vi sagt att vill man röra på sig så får man 

gå ut” (förskola tre) 

 

På de tre olika förskolorna finns det regler som berör att barnen inte får springa 

inomhus, de får inte leka för livliga lekar för förskollärarna då det lätt uppstår 

konflikter. Genom stadieteorin kan vi se att barnen finner material i inomhusmiljön att 

använda vid motorisk träning. Såsom stolar, bänkar, soffor, bollar, bord, korridorer, 

öppna ytor med mera. I analysen utifrån teorin kan vi se att barnen använder olika 

material i den dagliga verksamheten, men att barnen hämmas i den motoriska träningen 

utav regler som förbjuder spring och livliga lekar.   

 

Förskollärare ett kunde se många möjligheter att utföra rörelselekar inomhus med små 

enkla medel, hon gav förslag på cd-skivor med olika rörelser som barnen brukar 

uppskatta och önska under den fria leken. Förskolläraren var mån om att miljön skulle 

vara inbjudande och inspirerande och locka till rörelse men inte för mycket spring. Tejp 

på golvet för att öva balans eller hoppa över, en matta som begränsar området för 

“livlig” lek.  

 

“Vi har en skiva med rörelsesånger och uppmuntrar genom att spontant trycka på 

skivan. När barnen själva vill sätter vi på musik de kan röra sig till” (förskola ett)   
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Ett hinder som kan eller redan är ett problem på en del förskolor är att ekonomin ibland 

bromsar barnens grovmotoriska utveckling, då pengar inte finns till material och 

redskap som kan vara ett stöd eller till hjälp för barnet.  

 

“Ekonomin… (suck) det kostar att investera i bra material, som i sin tur kan gynna 

barnets motoriska utveckling” (förskola ett) 

 

“Vi skulle ju förstås vilja ha mycket mer material för att gynna barnens fysiska aktivitet 

även inomhus. Drömmen vore en egen gymnastiksal men det förstår man ju att det är 

helt orimligt i detta läge, men lite ribbstolar, mjuka mattor, bollar och rockringar hade 

inte varit fel. Vi har faktiskt ett rum som skulle kunna utnyttjas till detta. Det känns 

tråkigt att allt ska handla om pengar” (förskola tre)  

 

Förskollärarna visar på kreativitet och nytänkande då färdigt material inte alltid finns, 

de använder sig av material som redan finns tillgängligt i verksamheten, och skapar 

banor av tejp på golvet samt hinderbanor av stolar, bord och tyger. Även barnen är 

uppfinningsrika, de skapar hinder av mjölkkartonger, leker hinderbana bland stolarna 

och djungel bland skärmar och draperier som förskollärarna har hängt upp. Utifrån den 

stadieteori vi valt att utgå ifrån visar detta på att både förskollärare och barn nyttjar icke 

färdiga material som redan finns tillgängligt i verksamheten för att utmana barnens 

motoriska färdigheter. Detta leder till att barnen hela tiden kan utmanas utifrån sina 

egna förutsättningar, då de själva kan skapa och förändra med hjälp av materialet i 

verksamheten. Förskola ett har ibland tillgång till en idrottshall vilket de ser som ett 

stort plus. I idrottshallen kan barnen få chansen att öva på många olika motoriska 

färdigheter, såsom springa, hoppa, klättra, kasta, ta emot, sparka med mera. Stora ytor är 

att föredra vid fysisk aktivitet håller de tre förskollärarna med om, barnen får plats och 

behöver inte krocka med varandra och bli osams. Förskola två saknar tillgång till 

idrottshall och tycker att varje förskola skulle ha möjlighet till ett liknande utrymme. 

Istället använder sig förskola två av de få utrymmen som finns på förskolan vid de 

tillfällen barnen ska utöva fysisk aktivitet. Det handlar i de flesta fall om planerade 

aktiviteter, där förskollärarna använder sig av material som finns i förrådet, så som 

bollar, hopprep och byggklossar. Detta kan försvåra barnets motoriska utveckling i 

inomhusmiljön på det sätt att det inte finns tillräckligt med yta, material och fantasi för 

att skapa en miljö som främjar barnets utveckling. Enligt stadieteorin bör barnet möta 

material i verksamheten som mäter upp mot de behov barnet har för att utveckla sin 

motorik. Får barnet inte det, riskerar den motoriska utvecklingen att hämmas, så vida 

inte barnet har tillräcklig tillgång i andra miljöer. 

 

“Vi brukade göra olika stationer i idrottshallen när vi hade tillgång till en… det blev en 

stor rörelse bland barnen och alla kunde delta på ett eller annat sätt, tyckte barnen att 

något var läskigt eller svårt kunde vi som förskollärare göra en enklare variant eller 

låta dem titta på för att pröva vid ett senare tillfälle eller veckan därpå” (förskola två)  
 
7.2.2 Hinder respektive möjligheter i förhållande till barns motoriska utveckling  

Vi såg under våra observationer att barn utför många motoriska rörelser under en dag på 

förskolan, många moment och rörelser som förskollärarna inte alltid ser eller 

uppmuntrar. Barnens hinder i miljön är att de blir bromsade av förskollärarna när de 

springer och klättrar i hyllor för att detta inte anses lämpligt då de antingen kan vara en 

fara eller för att det uppstår konflikter. Dessa hinder har visats under observationerna, 

stadieteorin visar att materialet bör vara åldersanpassat och efter individnivå. Om 

materialet är åldersanpassat har barnet möjlighet att utveckla ett rörelsemönster som 
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stämmer överens med barnets ålder. Fler hinder i miljön för barnens motoriska träning 

är att det inte alltid finns resurser som gör att fysiska aktiviteter hamnar i skymundan. 

Förskollärarna i studien nämner att material inte kan köpas in för att ekonomin inte är 

tillräcklig, lokaler är inte anpassade och kan inte ändras om. Barnen tar varje tillfälle i 

akt att röra på sig på ett eller annat sätt, barnen klättrar på stolar, i hyllor, de springer 

trots att de inte får, hoppar från stolar och leker med bollar. För en femåring kanske det 

inte är en svårighet att klättra upp på en stol, men för treåringen som finner en spänning 

i att klättra och som är mitt i utvecklingen kan en stol vara ett mycket bra redskap för 

den motoriska utvecklingen.  

 

De intervjuade gav exempel på situationer då barnets motoriska utveckling kommer 

fram i de vardagliga situationerna i verksamheten.  

 

“Barnen tränar på att själva klättra upp på stolar samt blöjbänken (en del 3-åringar 

har fortfarande blöja). Men även spontant tränar barnen på att hoppa, springa och 

rulla” (förskola ett)  

 

“Barnen är väldigt duktiga på att vara självständiga och frågar sällan om hjälp när de 

ska hämta saker de inte når eller komma fram på en plats där det är trångt. De 

använder sig av stolar, bord, klossar och annat material för att nå dit de ska” (förskola 

tre)  

 

I observationerna kan vi se att barnens möjligheter till rörelse är deras fantasi att komma 

på sätt att röra sig och träna sin motorik även om det inte är deras huvudsakliga tanke. 

Detta visar sig under observationerna, barnen använder stolar att klättra på för att nå 

papper och penna, spel och pussel. Springer i trappan upp och ner från den ena 

avdelningen till den andra, hoppar från soffor och stolar för att de leker simhopp, 

ninjago och parkour.  

 

7.3 Barns intresse för fysisk aktivitet  

Under observationerna uppmärksammade vi att barnen visade stort intresse för fysisk 

aktivitet inomhus då de gärna önskade rörelseaktiviteter i form av mini-röris, olika lekar 

där det krävs fysisk aktivering. Mini-röris eller röris, är ett program framtaget av Friskis 

och Svettis för barn i åldrarna tre – sex år. Röris och mini-röris har tagits fram som ett 

hjälpmedel för vuxna att göra rörelse till en naturlig del av barns vardag. Materialet 

består av en cd-skiva med färdiga låtar och instruktioner att följa, som stimulerar 

barnets fysiska aktivitet. Barnen vill gärna springa, hoppa, klättra och leka med bollar 

även om det inte alltid är tillåtet i verksamhetens lokaler och av personalen. 
 
7.3.1 Barns fysiska aktivitet i förskolans inomhusmiljö  

Barnen på de olika förskolorna hade olika inomhusmiljöer med olika tillgång till 

material och utrymmen, stora som små. Inomhusmiljön var olika planerad då en utav 

förskolorna är nyrenoverad, de två andra förskolorna är av äldre modell och inte alltid 

anpassad efter barnens behov. Material som barnen använder sig av i förskolans 

inomhusmiljö är varierande utifrån de olika förskolor vi genomfört våra observationer 

på. På förskola ett använde barnen sig mycket utav stolar att klättra och hoppa på. 

Blöjbänk att klättra upp och ned ifrån. Springer och hoppar fritt i rummet, använder sig 

av mjuka bollar att rulla och kasta till varandra, en stor mjuk kudde/”berg” (ca 1m hög) 

att klättra på. Rockringar var ett material som används till många olika moment, hoppa 

över, hoppa i och klättra igenom. En balansbänk att gå på men även att hoppa ifrån. 

Förskola 1 har även möjlighet att gå till en idrottshall. I idrottshallen får barnen både 
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leka fritt och under mer planerade aktiviteter. Barnen springer, hoppar och klättrar gärna 

när de får möjlighet till det. Material som används i idrottshallen presenteras i vårt 

observationsschema nedan.  

 

Barnens fingerade namn Material: vad använder barn för 

material i verksamheten för att 

träna sin grundläggande 

grovmotorik, ex. bollar, ribbstolar, 

hopprep, med mera 

Reflektion 

Lisa (4 år) ribbstolar, bänk, tjockmatta, lian Barnet klättrar upp för 

ribbstolarna, glider ner på bänken 

som en rutschkana springer till 

lianen och svingar sig till en 

tjockmatta. Barnet utövar i den här 

övningen, klättra, springa och 

hoppa. 

Kalle (5 år) rockringar, stor kudde/”berg” (ca 

1m hög), mjuk boll 

Barnet hoppar i rockringarna, 

jämfota eller hoppsa steg, klättrar 

upp för den mjuka kudden, sparkar 

och kastar bollen.  

Karin (3år) balansbänk, ribbstolar bänken står lutad mot ribbstolen, 

barnet klättrar upp för bänken och 
klättrar sedan ner för ribbstolarna. 

Pelle (4år) boll kastar, sparkar ensam och med 

kompisar. I kompisövningen övar 

Pelle på att ta emot bollen utav 

kompisarna. 

 Se bilaga 2, figur 1 – miljö 

 

Material som används ofta och till olika aktiviteter/lekar var stolar, barnen klättrade på 

stolarna i leken eller för att de skulle nå något som stod högt upp på en hylla, de 

hoppade från stolarna och ville gärna springa inne. De öppna ytorna på förskolan 

lockade barnen till spring, medan de mindre ytorna lockade till mer “stillsamma lekar”. 

I vår analys kan vi genom detta observationsschema se att stadieteorin är relevant då 

barnet behöver en god inomhusmiljö samt bra material för att kunna träna sin motorik. 

Samt att kunna utvecklas inom sin åldersfas. I observationen utifrån teorin har det 

framkommit att det material barnen använder sig av, ibland är åldersanpassat och 

gynnar barnet utifrån stadieteorin och den bestämda åldersfasen. Genom att bollar finns 

på förskolan kan exempelvis en treåring utveckla sin förmåga att kasta, sparka och ta 

emot.    

 
7.3.2 Barns fysiska aktivitet i förhållande till förskolans regler 

På förskola två fanns ett stort samlingsrum (se bild nedan) här erbjuds spring vid 

bestämda tidpunkter och vid speciella tillfällen, såsom planerad lek eller röris. I detta 

rum visar barnen intresse för spring, hoppa och klättra i soffan, hoppa från stolar, klättra 

på stolar för att nå saker men även klättra i hyllorna även om detta var emot personalens 

regler. Eftersom att barnen inte har tillåtelse att klättra inomhus eller springa blir det 

mest naturligt att barnen istället genomför dessa aktiviteter på förskolans utegård. 

Samma sak när det gäller bollekar att sparka boll får barnen inte göra inomhus men 

utomhus är det mycket fotbollsspelande bland barnen. Att kasta och ta emot bollar var 
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Bord + stolar  

inte uppskattat bland personalen men får ske under bestämda former och med den 

vuxnes uppsikt.  
 

Ritning av samlingsrum på förskola två. 
 

På förskola ett får barnen inte springa inomhus, endast vid planerade aktiviteter som 

röris eller rörelse till musik. Detta har vi sett i våra observationsscheman och analyserat 

detta från de olika åldersfaserna. I vår analys kan vi därför se att om barnet inte får 

springa inomhus, hur ska det då kunna utvecklas och få möjlighet att träna sin motorik? 

Därför blir det automatiskt och mest naturligt att barnen springer utomhus på gården, 

detta har vi också analyserat och ser då barnet får öva på att springa, träning bör ske på 

olika underlag för den bästa av träning. Däremot har denna förskola alltid tillgång till en 

gymnastiksal, som de utnyttjar flitigt. Där finns det tillgång till det mesta i materialväg, 

såsom ribbstolar, tjocka och tunna mattor, hopprep, rockringar, bollar i olika storlekar 

och en modern musikanläggning. Hit går förskolegruppen både vid planerade tillfällen, 

och tillfällen då barnen själva ber om det. Detta för att förskollärarna vill att barnen ska 

få så mycket fysisk aktivitet som möjligt, eftersom förskolans lokaler inte erbjuder 

denna möjlighet.    

 

Förskola tre (se bild nedan) har ett stort gemensamt “torg” med en generös yta som 

erbjuder olika former av aktiviteter. Här inne visar barnen ett stort intresse av att springa 

och jaga varandra eller ha springtävling, då man kan springa från en dörr till en annan 

genom hela rummet. Tidigare har man tillåtit spring i denna lokal, men då barnen vid 

alldeles för många tillfällen skadat sig och det uppstått konflikter har man fått begränsa 

springandet till utomhus. Då barnen vid ett flertal tillfällen klättrat i bokhyllorna för att 

få tag i det material de vill ha, har förskollärarna valt att förankra bokhyllorna extra 

noga i väggar och golv, så att barnen kan klättra utan att skada sig. De har även tre 

stycken pallar i olika höjd som barnen kan använda för att nå saker på hög höjd.  
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Ritning av torget på förskola 3.  
 

En aspekt som var återkommande på de tre olika förskolorna var att förskollärarna hade 

samma regler vad det gällde att springa inomhus, detta fick endast ske om förskollärarna 

hade gett barnet/barnen tillåtelse till att springa eller om de genomförde en planerad 

aktivitet under förskollärarens ledning och bestämmelser. När barnen sprang, klättrade, 

hoppade, lekte med bollar utomhus var det mer uppskattat av personalen än när barnen 

gjorde det i inomhusmiljön. På förskolorna uppstår olika typer av spring och klätterlekar 

som utförs av barnen på gården, men inte inomhus. Inomhusmiljöns öppna ytor lockar 

barnen till att springa och hoppa men detta är inte alltid tillåtet, då personalen 

uppfattade att barnen blev stökiga och att ljudnivån blir för hög i rummet och att 

springlekar lätt skapar konflikter bland barnen.    
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7.4 Sammanfattning av övergripande resultat 

Nedan har vi i punktform belyst de mest framträdande resultaten i förhållande till barns 

fysiska aktiviteter i förskolans inomhusmiljö genom barnens fria lek och utifrån 

förskollärarnas intervjusvar.  

 

● Begränsningar i inomhusmiljön, personalbrist och konflikter bland barnen visar i 

vårt resultat att den fysiska aktiviteten ibland hamnar i skymundan. 

 

● Att ha tillgång till en idrottshall har visat sig vara fördelaktigt för både barn och 

personal, då barnen får utöva fysiska aktiviteter utan att förskollärarna måste 

hindra dem från spring.  

 

● Förskollärarna var måna om den fysiska aktiviteten och att barnen på förskolan 

skulle röra på sig. 

 

● Förskollärarna ansåg att inomhusmiljön på förskolan inte alltid gav barnen 

möjlighet till rörelse då det uppstod konflikter eller stim bland barnen.  

 

● Barnen visade ett stort intresse för fysisk aktivitet och rörelse.  

 

● I inomhusmiljön skedde mest planerade rörelseaktiviteter då den “fria 

springleken” ansågs vara olämplig. 

 

● Barnen visade intresse för fysisk aktivitet både i den planerade aktiviteten och 

den fria leken, genom att springa, hoppa, klättra, rita, leka med bollar med mera.  
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8 Diskussion 
Nedan följer en diskussion av vad som framkommit i resultatet av intervjuer och 

observationsscheman i förhållande till barns motoriska utveckling med koppling till 

förskolans inomhusmiljö. Vidare kommer metodkritiskt avsnitt och förslag på tidigare 

forskning presenteras.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

Nedan följer en diskussion av det resultat vi kommit fram till under vår studie. 
 
8.1.1 Hur inomhusmiljön kan påverka barnets fysiska aktivitet 

Miljöerna på de tre olika förskolorna var konstruerade på olika sätt och lockade barnen 

till olika sorters aktiviteter både i form av vad det fanns för material att tillgå samt 

möbler och möblering (Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Att ha utmanande 

miljöer i förskolan som skapar goda och bra förutsättningar för grovmotorisk inlärning 

är viktigt. Det är även fördelaktigt att ha material i förskolans inomhusmiljö som lockar 

till fysisk aktivitet (Wagnsson m.fl, 2012). Resultatet visade att förskollärarna såg 

utomhusmiljön som en bättre arena för fysiska aktiviteter än inomhusmiljön, detta tror 

vi kan bero på att konflikter och stim inte uppstår på samma sätt när barnen utövar 

fysisk aktivitet på en större yta. När barnen vistades i idrottshallen uppstod inte 

konflikter och personal uppfattade inte den fysiska aktiviteten som stimmig eller 

störande. Inomhusmiljön på förskolan och idrottshallen är en plats som kan gynna 

barnens fysiska aktivitet och utveckling inom grovmotoriken. Inomhusmiljön är även en 

miljö där barn lär och utvecklas tillsammans, med andra barn eller förskollärare (Isbell, 

2012). Det är av vikt att förskollärare är medvetna om hur inomhusmiljön kan påverka 

barns rörelse och att förskollärare arbetar aktivt med fysiska aktiviteter. Wagnsson m.fl. 

(2012) visar i sin studie att förskolans miljö är av stor vikt och att barns motoriska 

förmåga präglas av den fysiska miljön. Även Eriksson Bergström (2013) har i sin studie 

kommit fram till att miljön har stor betydelse för barns rörelseutveckling men även för 

barns lärandeprocesser. För att barnet ska utvecklas framåt och nå den proximala 

utvecklingszonen, är det bra med motorisk träning (Ericsson, 2005). Även Ericsson och 

Karlsson (2014) menar att motorisk träning och utveckling i sin tur skapar 

förutsättningarna för uppmärksamhet hos barnet och ett kognitivt lärande förbättras. 

 

Inomhusmiljön lockade till finmotoriska aktiviteter såsom att rita, skriva och måla 

vilket barnen ofta gjorde under den fria leken. Barnen plockar fram material som de vill 

använda och har god fantasi, en hink kan bli en basketkorg och en soffa kan bli en 

trampolin till en pool. I dessa aktiviteter kommer barnens motorik fram, de får skapa 

med sina händer, hoppa och kasta bollar. Dessen (1990) påpekar att glädje och fantasi är 

av vikt i den motoriska träningen och att basfunktionerna inom grovmotorik är krypa, 

gå och springa. Barn utvecklas individuellt och har en individuell inlärningsprocess 

därför är det av vikt att det finns material som är anpassat efter barnets behov 

(Sigmundsson och Vorland, 2004). Genom våra intervjuer kan vi se att förskolorna 

tyckte det var lättare att genomföra fysiska aktiviteter utomhus än inomhus. Vi håller 

med förskollärarna om att inomhusmiljön inte är anpassad efter fysiska aktiviteter. 

Rummen på förskolorna är för små, vilket leder till att barnen börjar bråka, de krockar 

med varandra, de sker lätt olyckor och den fysiska aktiviteten blir stökig och ororar barn 

och personal mer än den sprider glädje.   

 

I Jagtøien m.fl. (2002) teori påpekar författarna att grunden för den senare motoriska 

utvecklingen läggs i de tidiga åldrarna och den senare utvecklingen bygger på barnets 
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tidigare erfarenheter och kunskaper som de tagit del av under sina första levnadsår. Här 

kommer vikten av förskolans verksamhet in då barnet tillbringar större delen av sin 

vardag i förskolans lokaler. Utvecklingen av rörelser och motorisk träning överlag 

påverkar även barnets kognitiva, emotionella och sociala utveckling därav är förskolans 

inomhusmiljö viktig. Inomhusmiljön kräver en god standard för att barnen ska få 

möjligheten att utvecklas och tränas som grupp utifrån rörelsemönster. Detta kan vi 

koppla till vårt resultat under förskolans inomhusmiljö och vad den har för påverkan på 

barnens motoriska träning, inomhusmiljön är av stor vikt för barnens motoriska träning 

och att materialet är anpassat efter barnens ålder och behov. I våra intervjuer kan vi se 

en stor önskan om tillgång till idrottshall, då förskolorna ser idottshallen som en perfekt 

arena för den motoriska träningen.   

 
8.1.2 Hinder respektive möjligheter 

De hinder vi kunnat se utifrån våra intervjuer och observationer är att barnen inte tillåts 

att springa, klättra, kasta och sparka boll inomhus av personal, då konflikter kan uppstå 

samt att ljudnivån blir för hög för personal och övriga barn som inte deltar i aktiviteten. 

Detta visar även Sevimli-Celik (2013) i sin studie att fysisk aktivitet i förskolan ofta 

begränsas av att det är för små utrymmen i inomhusmiljön då det upplevs stökigt och 

bullrigt. Det vi kan se är att i barns fria lek är rörelserna ibland lite förbjudna 

exempelvis att springa vilket gör att dem gör det i smyg, till och från matsalen, till och 

från hallen och toan för att någon i personalen inte ska upptäcka dem. Medan vid 

planerade fysiska aktiviteter får barnen leva ut och träna på alla de motoriska 

färdigheter som erbjuds vid just den aktiviteten. Barn utvecklas individuellt och har en 

individuell inlärningsprocess därför är det av vikt att det finns material som är anpassat 

efter barnets behov (Sigmundsson och Vorland, 2004). Förskollärarna önskar att de 

kunde genomföra fler fysiska aktiviteter i inomhusmiljön men begränsas av för små 

ytor, konflikter bland barnen eller av ekonomiska skäl. Därav motiverar de hellre att 

genomföra motorisk träning och aktiviteter utomhus på gården, då de fysiska rörelserna 

faller mer naturligt. På gården finns klätterställningar och träd att klättra i, öppna ytor att 

springa, spela boll, kasta boll och hoppa på. Det inomhusmiljön erbjuder är mest de 

finmotoriska rörelserna såsom att rita, skriva, måla och äta. En konsekvens av att regler 

emot spring och andra fysiska rörelser i inomhusmiljön finns är att barnen hämmas i sin 

motoriska träning. Som förskollärare behöver du inte ha mycket förkunskaper kring 

barns motorik då de finns mycket hjälpmedel att ta del av, till exempel. skivor med 

rörelseaktiviteter och instruktioner.  

 

Möjligheterna som vi kan se i vårt resultat var att barnen visade ett ständigt intresse för 

fysiska aktiviteter vilket underlättade för förskollärarna då de sällan behövde tvinga 

någon att delta vid rörelseaktiviteter. Möjligheter och stort plus i kanten som kom fram i 

våra intervjuer var att förskollärarna uppskattade stora ytor för rörelseaktiviteter samt att 

idrottshallen var en god miljö där barnen i egen takt har chans att utveckla och träna sin 

motorik och sina motoriska färdigheter. I en idrottshall finns även tillgång till mycket 

material som underlättar och tränar barnets motorik. För att barnen ska känna glädje och 

motivation till rörelse är det av vikt att barnen får använda en mängd olika material och 

föremål, detta styrker Weinstein (1987) i sin forskning. Att föremål och den fysiska 

miljön är varierad i förskolans verksamhet bidrar till att barnen kan känna lust och 

glädje inför motorisk träning (Maxwell, 2007). Idrottshallen är en uppskattad miljö både 

för barn och personal, här får barnen springa och klättra utan att de förstör någon av de 

andra barnens lek, då det finns gott om utrymme. Personalen behöver inte känna sig 

oroliga för att barnen klättrar i hyllor som inte är rätt förankrade då de i idrottshallen 

istället kan klättra i ribbstolar som är anpassade för den sortens aktivitet. Det vi kan se 
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utifrån våra intervjuer och observationer är att varje förskola borde ha möjlighet och 

tillgång till en idrottshall eller större sal som är anpassad för fysiska aktiviteter, med rätt 

material och föremål dels för att förebygga skador och för att gynna barns motoriska 

träning. I dessa rörelserum ska barnet ha möjlighet att träna sin motorik. Förslag på 

material som vi anser utifrån att ha intervjuat förskollärare och observerat barn kan vi se 

att ribbstolar som övar klättring är ett uppskattat och bra redskap. Enkla medel som 

hopprep, rockringar, mjuka mattor, linjer på marken och bollar i olika material kan träna 

barnets motorik. I rockringarna kan barnet öva på att hoppa, med bollarna kan barnet 

öva att sparka, kasta och ta emot. De mjuka mattorna kan användas som en säkerhet och 

trygghet för barn och personal vid träning av att klättra och hoppa från högre höjder. En 

tanke och ett förslag som uppkom hos oss under arbetet var att varje förskola borde ha 

tillgång till en sån här inomhusmiljö och att i planering av nybyggda förskolor skulle 

detta tas i åtanke likaväl som utegården planeras. Jagtøien m.fl. (2002) beskriver i sin 

stadieteori barn som “världsmästare” på rörelse, barnet är hela tiden beredd på att visa 

upp sina kunskaper och färdigheter, i en idrottshall får barnet möjlighet att göra detta 

utan att få tillsägelser om att man inte får springa eller klättra inomhus då det är farligt. 

 
8.1.3 Barns intresse för fysiska aktiviteter  

I den fria leken visade barnen dagligen ett intresse för fysisk aktivitet. Mårtensson 

(2004) menar att det mest centrala för ett barn på förskolan i dess fysiska miljö är det 

som sker just nu, på den här platsen vid den här stunden. Rummet och den fysiska 

rörelsen är en grund för barns motorik och motorisk träning och är en av de viktigaste 

utgångspunkterna ur barns egna perspektiv. Nordin-Hultman (2004) har i sin studie sett 

hur den fysiska miljön i förskolan är en stor del av barnens lärande. Under våra 

observationer visades störst intresse för springlekar hos barnen. Barnen uppskattar både 

den fria rörelseleken och planerade fysiska aktiviter. Wagnsson m.fl (2012) poängterar 

att den grundmotoriska träningen i de lägre åldrarna har fler positiva fördelar då barnet 

förbättrar och får en positiv utveckling inom hälsa och motorik än vid senare ålder. För 

att bibehålla barnens intresse för den fysiska aktiviteten är det viktigt att inte tvinga 

barnen till rörelse så att den fysiska aktiviteten och leken får en negativ betydelse hos 

barnet. Wagnsson m.fl (2012) visar i sin forskning att styrningen av fysiska aktiviteter 

inte får bli för stor så att barnen känner sig tvingade och att rörelsen i sig inte blir 

lustfylld eller rolig. Författaren menar att förskollärarna på förskolan genomför daglig 

fysisk aktiviteter och lekar för barnen ger dem bättre förutsättningar för grovmotorisk 

träning och en positiv inverkan på barnens grovmotorik.      

 

I vårt resultat har det framkommit att barnen i förskolan ständigt visar intresse för 

fysiska aktiviteter i förskolans inomhusmiljö. Barnen önskade gärna lekar med mycket 

fart i under samlingar och lekstunder. Sigmundsson och Vorland (2004) argumenterar 

för att när glädjen hos barnet får komma fram i den motoriska rörelsen gör de oftast 

framsteg i sin utveckling, vilket leder till ökad rörelseförmåga. Detta tycker vi oss 

kunna se under våra observationer, att de finner en glädje i att röra på sig och speciellt 

när deras rörelser uppmärksammas i positiv anda av kamrater eller förskollärare.        

 

8.2 Metodkritiskt avsnitt  

Vi valde att observera barnen med hjälp av färdiga observationsscheman utifrån 

Jagtøien m.fl (2000) stadieteori i åldrarna tre-fem år. Vi valde också att intervjua en 

förskollärare på varje förskola vi besökte, tre förskolor. Detta för att vi skulle få en 

djupare förståelse för hur förskollärarna uppfattar att inomhusmiljön på förskolan 

påverkar barnens motorik. Vilka hinder respektive möjligheter finns i inomhusmiljön 

och vilket intresse barnen visar för fysisk aktivitet. Vi valde att ha semistrukturerade 
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intervjuer så att vi lättare kunde ställa följdfrågor om det uppstod frågor under 

intervjuns gång (Denscombe, 2016). Genom att använda de olika 

undersökningsverktygen fick vi olika perspektiv som ökade vår förståelse för det valda 

ämnet och för de inblandade barnen och förskollärarna. Möjligtvis hade vi fått ett annat 

resultat om vi hade varit deltagande i aktiviteterna och planerat de istället för att endast 

observera det fria och det som förskolläraren hade planerat. Hade vi planerat färdiga 

fysiska stationer där barnen hade kunnat visa sin spring-, hopp- och klättringsförmåga 

hade barnen kanske visat oss en annan kunskap i och med att de bestämda rörelserna 

fanns med i aktiviteten. Samtidigt kanske barnen hade känt sig otrygga om vi hade 

genomfört aktiviteterna. Om vi hade genomfört aktiviteterna hade det krävts mer tid 

inför observationerna för att lära känna barnen på ett djupare plan, vilket inte hade varit 

möjligt. Om vi hade filmat barnen vid våra observationer hade vi nog fått en tydligare 

bild av barnets rörelsemönster. Filmerna hade vi kunnat analysera mer och blicka 

tillbaka på när vi skrev resultatdelen. Ibland var det svårt att komma ihåg varför vi hade 

skrivit en viss mening i observationsschemat, då hade film varit ett bra stöd (Dimenäs, 

2007). Tidsbegränsningen för studien gjorde att vi inte hann observera grupperna vid 

flera olika tillfällen vilket också hade kunnat få oss att se barnen i fler situationer och då 

fått ett annat resultat. En annan uppfattning som vi i efterhand har diskuterat hade varit 

om vi skulle tagit del av förskollärarnas syn på barnets rörelsemönster för att få en 

bredare kunskap om det enskilda barnet. 

 

Intervjuerna hade vi kunnat förbättra genom att ha varit mer inlästa på frågorna så att vi 

inte hade behövt läsa på pappret vid varje ny fråga. Vid ett tillfälle glömde vi att spela in 

intervjun vilket gjorde att vi inte kom ihåg ordagrant vad förskollärarna sa, utan bara 

från våra minnesanteckningar hade vi underlag. Vid denna intervjun blev då de 

spontana följdfrågorna lite diffusa då vi inte antecknat just den frågan utan bara svaret. 

Tid för att intervjua denna förskollärare en gång till fanns inte, då de hade personalbrist 

och alltid var i behov av vikarie så det var svårt för henne att gå undan från 

verksamheten. En annan intervju fick ske över mail samt med förskolläraren i 

barngrupp då det var personalbrist. Vi fick bra svar via mailet, men behövde 

komplettera någon fråga och ställa ett fåtal följdfrågor detta skedde då i barngrupp. 

Vilket inte är fördelaktigt då intervjun inte sker på en lugn och avskild plats, svaren blir 

flyktiga och intervjun känns stressad och inte i fullt fokus (Kihlström, 2007).  Trots 

detta gav intervjuerna en god förståelse för hur förskollärare ser på inomhusmiljön på 

förskolan samt hur de ser på barns motoriska träning. Förskollärarna gav oss sina 

erfarenheter och tankar. I vår undersökning och i vår analys av den insamlade empirin 

fanns det fler faktorer som påverkade vårt val av metod och hur vi gick tillväga. Våra 

tidigare erfarenheter av barns motorik har vi hämtat från tidigare kurser under vår 

pågående förskollärarutbildning, i kurser som Estetiska lärprocesser och Hälsa och 

motorik i förskolan. Pedagogiska erfarenheter har vi tillägnat oss från arbete på olika 

förskolor samt verksamhetsförlagd utbildning under gymnasiet och 

förskollärarutbildningen. Med tanke på detta hade vi en bild av hur den fysiska 

aktiviteten kan ses i förskolans inomhusmiljö, men vi gick in med inställningen att inte 

ha en färdig bild av hur det skulle se ut samt vad vi skulle få för svar på intervjuerna. 

Detta hade vi även i åtanke när vi genomförde våra observationer och vad vi skulle få se 

under dessa tillfällen.   

 

8.3 Fortsatt forskning  

Önskan var att vi hade kunnat göra studien över en längre tidsperiod, då vi hade kunnat 

besöka fler förskolor, intervjua fler förskollärare och observera fler barn.  
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Vi hade även velat utöka studien genom att besöka en och samma förskola flera gånger 

och tillföra mer material, för att sedan dokumentera och observera genom 

filminspelning för att se om materialet förbättrat barns rörelsemönster och förskollärares 

syn på fysisk aktivitet inomhus. 

 

8.4 Pedagogiska implikationer 

Med vår studie kan vi bidra med att sprida kunskap kring förskolans inomhusmiljö. Hur 

miljön kan konstrueras för att gynna barnets motoriska träning. Den motoriska 

träningen har en stor del i barnets utveckling och påverkar deras kognitiva lärande. Det 

är därför av stor vikt att barnet får utveckla sin motorik utifrån sina egna behov. 

Motorik och koordination är också ett mål i förskolans läroplan. Vilket gör att 

förskollärare ska genomföra motorik med barnen. Förskollärarna har i uppdrag att följa 

styrdokumenten och se till att barnet får det material och de hjälpmedel som barnet 

behöver. Att lyfta dessa frågor kring förskolans inomhusmiljö gör att vi synliggjort att 

miljön på förskolan är av stor vikt. Detta kan då göra att nybyggda förskolor tar med i 

sin planering att skapa rum eller mindre gymnastiksalar för förskolorna att vistas i och 

träna barnets motorik.  

 
 

 

 

 

 

 

  



  
 

 30 

 
Litteraturförteckning  
          
Denscombe, Martyn (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 3., rev. och uppdaterade uppl. Lund: Studentlitteratur 

         

Dessen, Gunilla. (1990). Barn och rörelse. Stockholm: HLS förlag 

 

Dimenäs, Jörgen (2007). Att observera för att utveckla kunskap om undervisning. I: 

Björkdahl Ordell, Susanne & Dimenäs, Jörgen (2007). Lära till lärare: att utveckla 

läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. 1. uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Eriksson Bergström, Sofia (2013). Rum, barn och pedagoger Om möjligheter och 

begränsningar i förskolans fysiska miljö. Umeå: Umeå universitetTillgänglig på 

Internet: http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:613213/FULLTEXT01.pdf 

      

Ericsson, Ingegerd (2005). Rör dig – lär dig: Motorik och inlärning. Stockholm: SISU 

idrottsböcker.  
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Bilaga 1 

Bilagor 
 

Observationsschema: Barn i åldrarna tre-fem år 
Rita upp hur miljön på förskolan ser ut, bifoga sedan detta! Ta bilder om vi får 

Fas ett: 

Frågor att ha i åtanke under observation av barnen under fas ett, två och tre. 

Vilka strategier använder de i aktiviteten och rörelsen? 

 

Barn: Gå Springa Hoppa Klättra 
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Fas två: 

Barn: Kasta Ta emot Sparka 
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Bilaga 2 

Observationsschema: Miljö  
 

Frågor att ha i åtanke under observation av barnen. 

Vad är det som intresserar barnen? 

På vilket sätt visar barnen intresse för fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö? 

Vilka möjligheter och hinder finns för barns motoriska utveckling i förskolans miljö? 

 

Barn: Material: vad använder barn 

för material i verksamheten 

för att träna sin 

grundläggande grovmotorik, 

ex. bollar, ribbstolar, 

hopprep, med mera 

Reflektion: 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor Förskollärare 
 

1. Berätta lite om din avdelning, till exempel ålder på barnen, antal pojkar och 

flickor, hur stor barngrupp med mera.  

2. Hur jobbar ni med motorik på förskolan? 

3. Hur uppmuntrar ni barnen till rörelse? 

4. Hur bemöter ni barn som inte vill röra på sig? 

5. Hur tycker ni att miljön på den här förskolan gynnar barns motorik? 

6. Vilka möjligheter eller/och hinder har inomhusmiljön på den här förskolan till 

motorisk träning? 

7. Hur visar barnen att de vill utöva fysiska aktiviteter i förskolans inomhusmiljö? 

8. Är stora eller små ytor bättre för motorisk träning? Motivera! 

9. Hur ser ni barns motoriska träning i vardagen? 

10. Vilka motoriska rörelser genomför/utför barnen mest en vanlig dag på 

förskolan? 

11. Vilka material, redskap i inomhusmiljön tycker ni gynnar barns motorik? 

12. Vilken betydelse har materialet och inomhusmiljön? 

13. Vilken kunskap anser du att man behöver för att kunna stimulera barns 

motoriska utveckling? 
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Bilaga 4 

Missivbrev    
 

Hej! 

      

Vi heter xxx xxx och xxx xxx och är studenter vid förskollärarprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Vårt examensarbete handlar om barns grovmotorik i 

förskolans miljö och vi är intresserade av att undersöka vilka förutsättningar barn och 

förskollärare ges att använda den fysiska miljön inomhus på förskolan. Vilka 

möjligheter och hinder är det som finns i verksamheten? Förskollärarna på Ditt barns 

avdelning kommer att vara med i en intervju och har godkänt vårt arbete och därför har 

de givit oss tillåtelse att intervjua dem, samt observera barnen men också att vistas på er 

avdelning under ett antal dagar under denna termin  HT-17.  

      

För att på bästa sätt samla in material till vårt projekt kommer vi att föra anteckningar 

om hur barn och förskollärare använder sig av grovmotorik i förskolans inomhusmiljö. 

För att det ska vara genomförbart behöver vi Er tillåtelse att observera ert barn. Insamlat 

material kommer endast att vara åtkomligt för oss och vår handledare samt examinator, 

och alla barn kommer att avidentifieras med fingerade namn. Allt material om era barn 

kommer att raderas när studien är klar. Likaså förskolan samt förskollärare kommer att 

göras så anonyma det är möjligt. Utifrån de riktlinjer som Vetenskapsrådet använder sig 

av kommer vi att göra det vi kan för att garantera alla medverkandes anonymitet.  

      

Syftet med det här brevet är att be dig/er som vårdnadshavare om tillåtelse att ditt/ert 

barn blir observerat av oss. Vi ber dig/er kryssa i talongen nedan och lämna tillbaka den 

till förskolan. Om ni har frågor, kontakta oss! 

      

Hälsningar xxx xxx och xxx xxx vid Linnéuniversitetet Kalmar 

Tfn: 07x xxxxxxx eller 07x xxxxxxx 

      

     

e-mail: xxx@student.lnu.se och xxx@student.lnu.se  
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Jag godkänner att mitt barn blir observerat.             ⬜ 

 

 

Jag godkänner inte att mitt barn blir observerat.     ⬜   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, ort 

 

 
      

 

Namnunderskrift 

 

 
      

 

Namnförtydligande 

 

 
     

    

        

     

      

Lämnas till:  
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