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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete var att bidra med kunskap om möjligheter och 

begränsningar för barns grovmotoriska rörelser i förskolans inomhusmiljö. I denna studie 

används en kvalitativ intervjumetod för att undersöka hur förskollärare beskriver och talar 

om den fysiska inomhusmiljön i förskolan. Vi observerar även den fysiska miljön och dess 

möjligheter och begränsningar för barns grovmotoriska rörelser. Teorin affordance har 

bidragit till förståelse av hur miljö och material kan påverka individen. Vi har genom teorin 

analyserat gränser och erbjudanden i miljön och material för barns grovmotoriska rörelser. 

Resultatet visar på skillnader mellan utbudet av material, materialets tillgänglighet, tillgång 

till stora utrymmen och särskilda rörelserum som kan skapa möjligheter för barn att utöva 

grovmotoriska rörelser. Under intervjuerna framkom det att informanterna kopplade 

begreppet grovmotorik till spring. Däremot kunde vi se i observationerna att det fanns fler 

möjligheter till grovmotoriska rörelser i inomhusmiljön i jämförelse med vad informanterna 

uttryckte. Det framkom även att det fanns regler för barn, det vill säga bland annat regler 

om, vem eller vilka som får vara i dessa särskilda rörelserum. Detta gav intrycket att 

förskollärare styr hur barn får röra sig i inomhusmiljön. Barn blev hänvisade till ett särskilt 

rum i inomhusmiljön för att ”springa av sig”. Vi tolkade att springa och andra häftiga 

rörelser som medför höga ljud var ett oönskat beteende inomhus av förskollärarna. 

Slutsatser vi har kommit fram till är att förskollärare har en betydande roll när det kommer 

till att skapa möjligheter i förskolans fysiska inomhusmiljö. Vi har även dragit slutsatsen att 

förskollärare är en av faktorerna till att barn begränsas till grovmotoriska rörelser. 
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Inledning 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) ska utbildningen skapa förutsättningar och 

möjligheter för barn att vara aktiva i fysiska aktiviteter och därmed uppleva rörelseglädjen. 

I samband med att barn ges möjligheter till att vara aktiva i förskolan så ges barnen även 

möjligheter till utveckling i områden som motorik, koordination och kroppsuppfattning. 

Kaarby, Osnes och Skaug (2012) påpekar att förskollärare diskuterar att utomhusmiljön är 

betydande och positiv när det gäller barns utveckling av grovmotoriska rörelser. Detta visar 

på att inomhusmiljön inte får ta lika stor plats i dessa diskussioner och kan därför glömmas 

bort. 

 

Björklid (2005) har visat att barn som vistas på en förskola med en naturrik förskolegård 

leker mer allsidigt, har ett bättre samspel i lekarna och är mer uthålliga i jämförelse med de 

barn som inte har tillgång till en naturrik förskolegård. Enligt Björklid (2005) utvecklas barn 

inte bara i lek och uthållighet tack vare en naturrik förskolegård, utan barn får även träna 

upp kroppsliga och motoriska förmågor såsom balans, vighet, koordination och snabbhet. 

  

Vilka möjligheter och begränsningar finns det i förskolans inomhusmiljö när det kommer 

till barns möjligheter att öva och utveckla grovmotoriska rörelser? Det finns förskolor som 

är belägna i nära anslutning till en stadskärna eller förskolor som har goda tillgångar till 

varierande naturmiljöer, vilket i båda dessa fall inbjuder till utomhusaktiviteter. Dessvärre 

kan förskolor begränsas i att vistas utomhus på grund av faktorer som väderförhållanden. 

Det finns dessutom flera förskolor som har mycket begränsad tillgång till en utemiljö. 

Kaarby et al. (2012) anser att en utmanande fysisk inomhusmiljö i förskolan är ett viktigt 

komplement till utomhusmiljön 

 

Våra egna erfarenheter av förskolors fysiska inomhusmiljöer har väckt ett intresse för att 

undersöka förutsättningarna för och arbetet med att utveckla barns grovmotoriska rörelser i 

dagens förskola. Att studera huruvida relationen mellan förskolans fysiska inomhusmiljö 

och möjligheten till grovmotoriska rörelser kommer således att vara studiens fokus. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt examensarbete är att bidra med kunskap om möjligheter och begränsningar 

för barns grovmotoriska rörelser i förskolans inomhusmiljö. För att uppnå syftet med vår 

studie kommer tre frågeställningar vara ledande under hela studien. Dessa tre 

frågeställningar är: 

 

1. Vilka möjligheter och begränsningar för barns grovmotoriska rörelser är synliga i 

förskolans fysiska inomhusmiljö?  

2a. Hur beskriver förskollärare den fysiska inomhusmiljöns utformning och innehåll 

utifrån grovmotoriska rörelser? 

      2b. Vilka möjligheter och begränsningar för barns grovmotorik framstår i 

förskollärarnas tal om förskolans inomhusmiljö? 
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Definition av centrala begrepp 
Nedan beskriver vi centrala begrepp som är återkommande i vår studie; motorik, finmotorik, 

grovmotorik och fysisk inomhusmiljö. 

Motorik  

Motorik är en process som involverar både vår kropp och hjärna. När vi rör på vår kropp 

hjälper hjärnan till att kontrollera och styra kroppen i dess olika rörelser (Jagtøien, Hansen, 

Annerstedt, Claesson & Handrum, 2002). Motorik kan förklaras simpelt med att all rörelse 

är motorik (Kaarby et. al. 2012). 

Finmotorik och grovmotorik 

Motorik kan delas upp i två olika kategorier, finmotorik respektive grovmotorik. Finmotorik 

innehåller små rörelser med kroppen, det kan till exempel vara att lägga pärlor på en 

pärlplatta då man använder tummen och pekfingret. Grovmotorik är den rörelseförmåga 

som innefattar de större muskelgrupperna i vår kropp det vill säga armar, ben och rygg. Det 

kan även handla om en rörelse där hela kroppen aktiveras t.ex. när vi springer är hela 

kroppen ständigt i en aktiv rörelse (Jagtøien et. al. 2002). Andra tydliga exempel som 

innehåller grovmotoriska rörelser är; åla, krypa, klättra, hoppa, rulla, snurra, balansera, 

springa och kasta (Grindberg & Jagtoien, 2000). 

Fysisk inomhusmiljö 

Vi gör en egen tolkning av begreppet fysisk inomhusmiljö utifrån hur vi använder oss av 

begreppet i vårt arbete. Vi ser på den fysiska inomhusmiljön som förskolans rum, 

utformning och material. 
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur gällande förskolans inomhusmiljö 

i relation till grovmotoriska rörelser. Vi inleder avsnittet med att beskriva barns grovmotorik 

för att sedan gå in på vilken betydelse miljön har för barns grovmotoriska rörelser. Den sista 

delen i bakgrunden handlar om hinder och möjligheter för barns grovmotoriska rörelser i 

förskolans inomhusmiljö.    

Barns grovmotorik  

Enligt läroplanen ska varje barn utveckla en förståelse för hälsa och välbefinnande och varje 

barn ska få förutsättningar för att utveckla motorik, kroppsuppfattning och 

koordinationsförmåga (Skolverket, 2018, 13). Barns grovmotoriska utveckling har många 

positiva aspekter, inte enbart utifrån ett rörelseperspektiv, utan den kan även bidra med 

andra fördelar för barns utveckling. Eriksson (2007) har skrivit en artikel som behandlar 

Bunkefloprojektet,  en studie som utgick ifrån att undersöka barns grovmotorik och hur det 

kan påverka skolprestationer i läsning, skrivning och matematik från årskurs 1-3. Eriksson 

konstaterar att motorisk träning är betydelsefull, inte bara för det rent motoriska, utan även 

för de kognitiva funktionerna. Studien visade nämligen att det blev en skillnad i 

skolprestationer när fysiska aktiviteter ökade i skolan. Studien belyser även frågan om att 

ge barn med motoriska svårigheter hjälp i tidig ålder, eftersom barn i förskoleåldern som 

betraktas ha en sen utvecklad motorik kan få problem senare i livet. Eriksson argumenterar 

för att det är nödvändigt att träna grovmotoriska rörelser som att balansera, hoppa och krypa, 

speciellt för barn som har brister i motoriken, genom att skapa lustfyllda rörelseupplevelser 

som motiverar till rörelse, som exempelvis dans eller hinderbanor. Även Grindberg och 

Jagtøien (2000) poängterar att det är viktigt att barn får positiva erfarenheter och upplevelser 

kopplat till motoriken eftersom att dåliga erfarenheter kan påverka hur barn tar sig an 

uppgifter eller situationer. Barn som känner sin kropp kan enklare samspela med 

omgivningen medan barn som är motoriskt osäkra i sina rörelser kan enklare uteslutas ur 

leken.  

  

Öhman (2011), som är verksam psykolog, ser flera aspekter som är positiva med barns 

motoriska rörelser. Hon beskriver i sin bok att glädje, självkänsla och kroppsmedvetenhet 

stärks när barn utvecklar den motoriska kompetensen. När barn lyckas använda kroppen 

genom att krypa, gå själv eller hoppa hopprep väcks en glädje hos barn. Öhman menar att 

självkänslan stärks när barn klarar av att utföra uppgifter på egen hand med kroppen, vilket 

stämmer överens med Grindbergs och Jagtøiens (2000) beskrivning av att fysiska aktiviteter 

kan vara ett sätt för barn att utveckla en tilltro till kroppen och sin egna förmåga. Detta 

kommer i sin tur stödja barn i deras lek och lärande och utveckla deras självförtroende. 

Öhman (2011) beskriver fortsättningsvis att barn kan utveckla uthållighet, kondition och 

smidighet genom olika former av rörelselekar. Detta är ett sätt för barn att aktivera hjärnan 

som i sin tur kan skapa goda förutsättningar för barns lärande. Roman (2017) har skrivit en 

artikel som behandlar barns grovmotoriska färdigheter. Författaren beskriver, i enlighet med 

Öhman (2011), att fysiska aktiviteter bidrar med en utveckling av motoriken likväl som till 

förbättring av barns självständighet, uthållighet och förmåga att samarbeta. 
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Sammanfattningsvis belyser litteraturen att grovmotorik och rörelse har flera positiva 

aspekter och betonar hur viktigt det är för barnets utveckling i dagens förskola. 

Grovmotoriken stärker inte enbart barnens yttre, utan även inre, och spelar en viktig roll för 

att barnen skall ges förutsättningar för att utveckla sin självkänsla och fysiska lärande.  

Miljöns betydelse för barns grovmotoriska rörelser 

Kaarby et al. (2012) belyser att det är vanligt förekommande att förskollärare diskuterar 

utomhusleken som en stor bidragande faktor till barns motoriska utveckling. 

Utomhusmiljön anses vara mer tillåtande för att utöva grovmotoriska rörelser jämfört med 

inomhusmiljön som upplevs vara en miljö som innehåller mer stillsamma aktiviteter. 

Grindberg och Jagtøien (2000) beskriver inomhusmiljön som en arena för aktiviteter som 

inte kräver stora utrymmen i förhållande till utomhusmiljön. Däremot framhåller de att det 

finns möjligheter till att utföra fysiska rörelser och aktiviteter i inomhusmiljön, så som 

balansövningar, krypa under och över hinder, hoppa, stå på huvudet, klättra eller göra 

kullerbyttor. Med det menar författarna att det finns många möjligheter till olika former av 

rörelser som inte kräver att man vistas utomhus. 

  

Nordin Hultman (2004) beskriver den pedagogiska miljön som ett sätt att förmedla budskap 

till individer. Hon anser att det beror på hur miljön är utformad vad den sänder ut för 

budskap om hur en individ får vara i en miljö eller vad som anses lämpligt att göra. Ett rum 

med stolar och bord visar för barn normen att sitta lugnt och rita, vilket gör att barn får 

anpassa sig efter vad rummet tillåter och att det sänder ut ett visst budskap. Enligt läroplanen 

ska förskolan erbjuda barn många valmöjligheter i miljön samt varierande aktiviteter som 

ger ökade förutsättningar till att barn får bredda sina lekmönster (Skolverket, 2018). 

Williams och Sheridan (2011) värnar om att miljön ska innehålla en variation av 

möjligheter. Författarna beskriver att innehållet i miljön ska omfatta såväl en plats för lugn 

och ro samt att det ska finnas utrymme för aktiviteter som omfattar grovmotoriska rörelser. 

Jagtøien et. al (2002) poängterar också att en varierande miljö kan bidra till att barn 

utvecklar motoriken samt nya rörelsemönster. När barn får möta och uppleva olika miljöer 

utmanar de kroppen eftersom att barn lär sig att anpassa sig efter vad miljön erbjuder. Barn 

utmanas inte på samma sätt om miljön är densamma och därför behöver barn få uppleva 

förändringar i miljön för att lära sig använda och kontrollera kroppen. 

 

Roman (2017) beskriver att miljön och de vuxna spelar en viktig och avgörande roll för 

barns fysiska och motoriska utveckling vilket stämmer överens med Jagtøien et al. (2002), 

som betonar att en varierande och stimulerande miljö kan ge goda förutsättningar för barns 

utveckling av motorik. Författarna beskriver att barn kan ta egna initiativ och leta 

utmaningar med kroppen i miljön och därmed är miljön en bidragande faktor till barns 

motoriska rörelser. Grindberg och Jagtøien (2000) beskriver att stora utrymmen och 

utmaningar i miljön är en förutsättning till att barn utvecklar rörelse och motorik. Om barn 

får dessa möjligheter till allsidig användning av kroppen kan de utveckla sin naturliga styrka 

och rörlighet. Jagtøien et al. (2002) beskriver fortsättningsvis att om den fysiska miljön är 

utmanande och allsidig så kan barnen utveckla flera grundläggande rörelser som att springa, 

snurra, hänga, kasta, fånga, bära och hoppa. När barn får repetera rörelserna och pröva sig 

fram så kan barnen förbättra kvalitén på sina motoriska rörelser.  
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Sammanfattningsvis visar tidigare forskning och litteratur att barn inte utmanas på samma 

sätt om miljön är densamma. Om miljön är likadan överallt i form av plant golv eller samma 

material blir barn inte lika utmanade fysiskt på samma sätt som en utomhusmiljö i och med 

att den ofta består av fler underlag som gräs, grus och sand. Till skillnad från utomhusmiljön 

är förskolans inomhusmiljö ofta “hård och platt” och kan därför kompletteras med andra 

former av material som madrasser. Med variationen ökar möjligheterna för barnen att 

utveckla kroppsmedvetenhet och kontroll över kroppen och hur den kan användas i olika 

miljöer.  

Inomhusmiljöns möjligheter och begränsningar för grovmotoriska rörelser 

Björklid (2005) lyfter i sin forskningsöversikt fram att forskningen till stor del beskriver 

inomhusmiljön utifrån dess begränsningar i jämförelse med utomhusmiljön. 

Utomhusmiljön beskrivs mer omfattande när det gäller de möjligheter som den bjuder in till 

i lek, lärande och utveckling genom stora utrymmen. Enligt Björklid (2005) finns det flera 

anledningar till varför inomhusmiljön inte är lika attraktiv som utomhusmiljön ur ett 

grovmotoriskt perspektiv. En av anledningarna är förskolans trånga lokaler som inte är 

anpassade för de stora barngrupperna. I Björklids översikt framkommer det att förskollärare 

vanligtvis ser på begränsningarna som inomhusmiljön medför och inte på vilka möjligheter 

som finns i inomhusmiljön. Restriktionerna som förskollärare upplever kan vara en 

konsekvens av de trånga utrymmena i förskolans inomhusmiljö. Nedan redogör vi för olika 

möjligheter och begränsningar för grovmotoriska rörelser i förhållande till inomhusmiljöns 

utformning och material. 

Miljöns utformning 

Björklid (2005) lyfter fram att det finns samband mellan miljöns utformning och barns 

lärande på grund av att de formas i den miljö som de omges av. Eidevald och Wallander 

(2016) nämner att enligt förskolans läroplan ska inomhusmiljön innehåll vara inspirerande, 

lustfylld och varierad. Författarna menar på att det inte finns tydliga direktiv för hur en 

sådan miljö ska utformas och det därför kan tolkas individuellt vad som är en inspirerande 

miljö. Enligt Kronberg och Larsson (2016) behöver den fysiska inomhusmiljön vara mer 

välplanerad för de yngre barnen. De grundar det i att de små barnen utforskar och uttrycker 

sig med sina kroppar och känner in sin position i relation till sin omgivning. Författarna 

menar att det därför är viktigt att miljöns möbler och material är placerade så att det finns 

möjlighet till att röra sig och utforska med kroppen. Kaarby et al. (2012) lyfter fram att ett-

och tvååringar vanligtvis leker med stora material i miljön t.ex. en madrass eller befintliga 

fasta objekt som dörrar, väggar, eller bokhyllor. Författarna beskriver också att de små 

barnen även kan leka enbart med kroppen och att i de fallen är inte materialet av någon 

betydelse. Samtidigt trycker Kronberg och Larsson (2016) på att en välplanerad miljö, 

behöver ha en balans mellan att kunna utöva grovmotoriska rörelser och lugna aktiviteter. 

Barn vistas stora delar av sin vardag i förskolans miljö och därför anser Kronberg och 

Larsson att det är viktigt att ha en baktanke med hur miljön är utformad, så att den ger 

möjlighet för barn att vara fysiskt aktiva eller utöva lugnare aktiviteter. Enligt Kaarby et al. 

(2012) är korridoren ett typiskt utrymme i förskolan där rörelse sker till och från de olika 

rummen och som inbjuder till yviga rörelser. I ett utrymme som korridoren,  där barn lockas 

till fartfyllda rörelser, så uppstår det ett dilemma när det gäller säkerhet för barn. I ett sådant 

utrymme är det vanligt förekommande att regler och restriktioner uppstår. 
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Nordin Hultman (2004) visade i sin studie av engelska och svenska förskolor att de svenska 

förskolorna var uppbyggda med många avgränsade rum från varandra. Detta medför sämre 

överblick över avdelningen och sämre tillgänglighet till rummen. Det som utgjorde en 

känsla av avgränsning på avdelningarna var de väggar och stängda dörrar som fanns mellan 

de olika rummen. Andersson och Svensson (2016) lyfter fram ett exempel från egna 

erfarenheter. De har upplevt att det är vanligt att förskollärare möblerar om inomhusmiljön 

för andra syften än rörelse. En anledning kan vara för att möjliggöra för andra ändamål. 

Enligt en förskollärare i Anderssons och Svensson exempel utnyttjades inte utrymmet 

tillräckligt och det upplevdes “stökigt”. Detta visar på hur förskollärares åsikter kan styra 

hur miljön utformas. Det framgår att det finns flera faktorer till varför barn begränsas till 

rörelse i inomhusmiljön. En av faktorerna är hur förskollärarna ser på miljön som en 

begränsning i jämförelse med utomhusmiljön och därför anses rörelse vara något oönskat i 

inomhusmiljön. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) ska dock förskollärarna 

sträva efter ett öppet klimat för barn som inbjuder till en variation av aktiviteter.  

Material 

Enligt Nordin Hultman (2004) är det viktigt vad för material som finns tillgängligt för barn 

eftersom att det kan vara en bidragande faktor för barns lärande och utveckling. I sin studie 

undersökte hon bland annat utbudet av grovmotoriska material och jämförde svenska och 

engelska förskolor. Nordin Hultman kopplade grovmotoriska rörelser till material som till 

exempel madrasser, skumgummikuddar, romerska ringar och trapetser.  

 

Björklid (2005) har gjort en översikt över forskning som rör förskolan och hur miljön är 

utformad. Utifrån denna pekar hon på att material bör vara placerat på barns nivå eftersom 

att barn då kan leka mer spontant och självständigt, utan att behöva fråga om lov när de vill 

leka med ett specifikt material. Enligt Björklids forskningsöversikt är det lösa material som 

exempelvis kuddar, stolar och madrasser som uppvisar tydliga samspel mellan fysisk miljö 

och barns lek. En förutsättning för att barn ska få möjlighet till att leka är att lösa material 

finns tillgängligt för barn i miljön. Roman (2017) menar dock att materialets 

svårtillgänglighet inte alltid är en problematik, eftersom det kan vara en möjlighet för barn 

till utmaning i grovmotoriken, exempelvis att klättra upp på en stol för att få tag i en boll 

som ligger på en hylla. 

  

Dolk (2013) poängterar att det är viktigt att det finns material i miljön som är möjliga för 

barn att förändra eftersom det öppnar upp för fler möjligheter för barn i leken. Ett exempel 

på ett sådant material kan vara en stol. Den kan barn sitta på när de äter, men barn kan 

dessutom använda stolen som en bil. Hon trycker även på betydelsen av förskollärares 

baktanke med de material som finns tillgängliga i miljön. Enligt Dolk (2013) kan 

förskollärare lägga fokus på att undersöka vad materialet skapar för handlingar istället för 

vad barnen gör med materialet. Exempelvis bjuder materialet boll in till bollekar som 

inkluderar rörelserna springa och sparka. På så vis kan förskollärarna se vilka material som 

bjuder in till lek och vilka som inte lockar till lek. Enligt Nordin Hultman (2004) kan 

material delas in i kategorier efter olika användningsområden som sporrar barns utveckling, 

exempelvis motorisk utveckling. Med det menar hon att material kan ha olika betydelse 

beroende på vilket syfte materialet har för barn i aktiviteterna. Roman (2017) lyfter fram att 
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barn som är vana vid material som framkallar grovmotoriska rörelser har lättare för att 

utveckla grovmotoriken.  

  

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning och litteratur att materialet i förskolans 

inomhusmiljö är viktigt ur ett grovmotoriskt rörelseperspektiv. Materialet är en del i miljön 

som bjuder in barn till att utöva grovmotoriska rörelser. Begränsningarna ligger i hur 

materialet är placerat i miljön, om materialet är placerat tillgängligt eller inte för barn. Det 

material som inte är tillgängliga på barns nivå behöver dock inte vara en begränsning. 

Exempelvis kan uppgiften att ta ner det önskade materialet skapa grovmotoriska utmaningar 

för barnet. 

Teoriavsnitt  

Teorin om affordance  

Teorin om affordance skapades av Gibson (1979) i syftet att inkludera individen och miljö 

inom samma begrepp. Han förklarar att det är informationen som finns i miljön som utgör 

en affordance, den riktar sig både åt individen och miljön. Det är miljön som sätter gränserna 

för vad individen kan göra, men det är inom de gränserna som individen kan ändra på de 

erbjudanden som presenteras i miljön. En tom yta kan således tolkas som en oattraktiv plats 

där det inte finns några material som inbjuder till lek och rörelse. Samtidigt kan den tomma 

ytan tolkas som attraktiv eftersom att den erbjuder till att springa och leka lekar som kräver 

stora rörelser. Vilka erbjudanden som finns i en miljö beror på hur den är utformad. 

Exempelvis kan en brant backe bjuda in till att glida medan ett plant underlag kan ge stöd 

åt individen eller bjuda in till andra former av aktiviteter. Utformningen av miljön kan alltså 

ge olika förutsättningar för exempelvis rörelse (Gibson, 1979).  

  

När Gibson förklarar hur individer kan interagera med material poängterar han att föremål 

kan både vara fasta eller lösa. Han menar att fasta föremål kan vara stora objekt som inte är 

jämförbara med individens storlek. Han menar att föremålen inte kan greppas eller förflyttas 

utan stöd medan lösa föremål kan individen interagera med som att kasta eller rulla en boll. 

Det beror på hur individen uppfattar materialets erbjudande. Gibson trycker på att det inte 

är föremålets egenskaper, som yta, färg eller form, som är det viktiga utan vad objektet 

erbjuder. Det innebär att man inte endast kan definiera objekt utifrån egenskaper utan utifrån 

vad man kan göra med objektet. Exempelvis har en madrass egenskapen att den är mjuk. 

Erbjudandet till individen kan vara till exempel att rulla, hoppa eller göra kullerbyttor. 
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Hur teorin om affordance har tillämpats i studier av barn och fysisk miljö 

Kaarby et al. (2012) har använt sig av Gibsons teori om affordance (1979) för att beskriva 

barns möjligheter till handlingsutrymme i förhållande till den miljö barn vistas i. Kaarby et 

al. lyfter problematiken att barn ska ha utrymme att skapa sina egna platser, som barn kan 

förvandla och skapa en tillhörighet till. Författarna tar upp ett exempel om ett barn som 

väljer just ett specifikt träd att klättra i, och vad är det för kvaliteter i det trädet som gör att 

barnet väljer ett träd av många. Det förklarar författarna med hjälp av Gibsons (1979) teori 

om affordance som att det är en samverkan mellan organismen, i detta fall barnet, och dess 

miljö.  

 

Kyttä (2004) har använt sig av affordance i sin studie om barns oberoende rörlighet i 

förhållande till olika omgivningar. Författaren fokuserade på att se på barns fria utforskande 

i olika grannskap och relationen mellan miljö och barn. Hon fokuserade på de positiva 

aspekter som miljön erbjöd till rörlighet som en lekplats där barn kan samlas och leka. Hon 

undersökte även vad barnen kunde utföra på ytorna som att klättra, kasta, springa etc. Kyttä 

beskriver utifrån Gibsons (1979)  teori att det finns en relation mellan individen och de 

egenskaper som miljön erbjuder som i sin tur öppnar upp för aktiviteter som barn kan ta del 

av.  

 

Eriksson Bergström (2013) har använt teorin affordance i sin avhandling för att få förståelse 

hur barn samspelar med den fysiska miljön i förskolan. Författaren har tolkat teorin om 

affordance och utifrån den använt sig av begreppet handlingserbjudande. Hon undersökte 

vilka handlingserbjudande som barn ges i den fysiska miljön och av pedagogerna. 

 

Sammanfattningsvis bidrar studierna med kunskap om hur teorin kan användas i studier om 

miljö och individer. Dessa studier visar på att teorin är relevant för vår studie och att 

begreppet affordance är ett användbart begrepp. 
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Metod  

I detta avsnitt presenteras val av undersökningsmetod. Därefter beskrivs hur urvalet har gått 

tillväga. I denna del redogörs även för hur teorin om affordance har använts under vår 

observation av förskolans miljö och i valet av frågor under intervjun. 

Avslutningsvis  problematiseras och analyseras betydelsen av vårt val av metod i studien. 

Urval och avgränsningar 

Denna kvalitativa studie bygger på observationer av sex förskolor och intervjuer med sex 

verksamma förskollärare, i tre kommuner som är belägna i norra Sverige. Vi observerade 

inomhusmiljön på samtliga sex förskolor samt intervjuade den verksamma förskolläraren 

på avdelningen i samband med observationen.  

 

Tabell 1: Presentation av förskolor och tillhörande avdelningar.  

 

Förskola Smultronet Ugglan Sparven Oxen Månen Noshörningen 

Avdelning Skorpionen Undulaten Snigeln Orion Merkurius Nyckelpigan 

Byggår 2016 1990 1970 Före 2000- 

talet 
2007 2013-14 

Storlek på barngrupp 21 10 19 17 21 24 

Ålder på 

barngruppen  
1-5 1-2 4-5 1-5 3-5 4-5 

 

Inför vårt val av förskollärare att intervjua använde vi oss ut av bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Med bekvämlighetsurval menas att vi valde ut förskollärare som vi känner 

till och vet har en längre erfarenhet inom förskolläraryrket. Vi kontaktade förskollärare som 

vi känner sedan tidigare. För att sedan bredda vår sökning kontaktade vi andra förskollärare 

som kunde ställa upp i vår studie genom en bekant som har kontakter inom förskolan. 

Intervjuerna har genomförts med sex förskollärare med yrkeserfarenhet mellan 2 och 26  år.  

Datainsamlingsmetod 

Observation  

Observationen fokuseras på att undersöka förskolans inomhusmiljö utifrån barns 

möjligheter och begränsningar till grovmotoriska rörelser. Under observationerna 

undersökte vi endast den fysiska inomhusmiljön på förskolan och inte hur barn agerar i 

miljön. I största möjliga mån försökte vi var ensamma på avdelningen utan att barnen var 

närvarande, för att noga kunna observera miljön och materialet samt intervjua 

förskolläraren. 

 

Observationen utfördes utifrån ett observationsprotokoll (se bilaga 1) som vi följde när vi 

observerade. Vi har hämtat inspiration från Kiblström (2007)  genom att bestämma i förväg 

vad i miljön som vi observera. Vi valde att dela in observationsprotokollet i tre kategorier; 

helhetsintryck, rum och material, för att kunna analysera de olika förskolornas 

inomhusmiljöer, samt när det gäller materialets tillgänglighet för barn. De tre kategorierna 
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grundar sig från kunskaper som vi samlat in från tidigare forskning och litteratur. Under 

observationerna samlades data in med anteckningar och fotografier. Vi kompletterade med 

att göra en skiss av varje avdelning för att få en tydligare helhetsbild över förskolornas 

inomhusmiljöer.  

 

 

 

 

Bild 1: Skiss över avdelning                    Bild 2: Skiss över avdelning 

 

Vi tog inspiration från Nordin Hultman (2004) där vi valde att göra en skiss över varje 

avdelning som vi besökte. Skissen visar hur avdelningen var utformad och hur de olika 

rummen såg ut. Vi markerade även ut vilka avgränsningar som fanns, samt möbler och 

material som hade relevans för hur barn kunde röra sig på avdelningen utifrån de 

grovmotoriska rörelserna. Med hjälp av skissen över avdelningarna fick vi en övergripande 

bild över hur möbler och material var placerat, storlek på rum, öppna/trånga ytor, eftersom 

det är svårt att få samma överblick med foton. Vi kompletterade skissen med att fotografera 

olika platser eller rum på avdelningarna samt antecknade objekt eller material som vi ansåg 

hade relevans utifrån ett grovmotoriskt perspektiv. Ett exempel kan vara hur tillgängligt 

materialet var för barn, en specifik möbel eller avståndet mellan möblerna. Med hjälp av 

skisserna och fotona kunde vi jämföra likheter och skillnader i förskolornas fysiska 

inomhusmiljö.  

Intervju  

För att bearbeta det insamlade materialet från intervjuerna valde vi att transkribera. Med 

intervju som metod får vi ta del av förskollärares syn på förskolans inomhusmiljön utifrån 

grovmotoriska rörelser. I denna studie intervjuar vi flera förskollärare, vilket, enligt Löfgren 

(2014), kan göra att likheter och skillnader synliggörs i hur förskollärare arbetar på olika 

förskolor. Vårt val av intervjufrågor är baserade på öppna frågor (Hägg & Kuoppa, 2007). 

Det hjälper våra intervjuer att föra samtalet framåt och det bli lättare att få breda svar från 

de förskollärare som vi intervjuar (se bilaga 2). Vi beslutade oss även för att variera med att 

ställa några slutna frågor för att få information om förskolans inomhusmiljö, t.ex. “Vilket 

år är förskolan byggd?”. En central del i hur givande intervjun blir är att vi som intervjuar 

är goda lyssnare och visar ett genuint intresse på att få höra vad förskolläraren har att berätta. 

Det kan resultera att förskollärarens vilja att dela med sig av hens erfarenheter och 



 

13 

 

kunskaper till oss i samtalet ökar (Löfgren, 2014). Fördelen med att spela in är att vi 

undviker de pauser som kan uppkomma vid anteckningar och kan därför lägga större fokus 

och koncentration på att lyssna på det berättaren har att tala om.  

 

Intervjuerna har vi valt att genomföra i de lokaler som vi observerar. Anledningen till det 

är att får en beskrivning över förskollärares tankar, samt hur miljön ser ut. För att få en 

sammansatt bild över det vi ser, samt hur förskolläraren uttrycker sig om miljön som barn 

vistas i anser vi att det är relevant att tillämpa både observation och intervju som metod. 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer har vi kontaktat förskollärare som 

gick med på att delta i denna studie. Vi skickade ut ett missivbrev (se bilaga 3) samt 

intervjufrågor (se bilaga 2) som de fick ta del av en vecka innan intervjun. Där informerade 

vi om att intervjuerna och observationen var frivillig samt om studiens syfte och deras 

rättigheter. Vi efterfrågade att observationerna skulle genomföras utan närvaro av barn, 

eftersom vi inte hade godkännande från vårdnadshavare. Innan vi genomförde intervjun 

förtydligade vi även att den var frivillig och att de fick avbryta intervjun när som helst utan 

att ange förklaring till detta. Vi belyste även att deras medverkan kommer vara konfidentiell 

vilket innebär att ingen obehörig kommer att få ta del av personuppgifterna 

(Vetenskapsrådet, 2017). I studien använder vi fiktiva namn på såväl förskolor och 

avdelningar som förskollärare. Informanterna kommer därmed att vara anonyma och inga 

verkliga namn anges. Insamlad data används endast i denna studie och kommer därför inte 

att spridas vidare. Materialet förvaras i slutna dokument och datamaterialet kommer att 

förstöras efter att studien är genomförd. 

Analysmetod 

Vår analys grundar sig i Gibsons (1979) teori om affordance. Begreppen nedan utgår från 

teorin affordance och används genomgående i denna studie. 

 

När vi har utgått ifrån begreppet erbjudande så har vi studerat hur miljöns utformning 

inbjuder till grovmotorik och vad miljön sänder ut för information, exempelvis att en 

korridor lockar till stora och snabba grovmotoriska rörelser (springa).  

När vi har betraktat grovmotoriska rörelser så har vi utgått ifrån de nio grundläggande 

rörelserna; åla, krypa, klättra, hoppa, rulla, snurra, balansera, springa, kasta. Dessa 

rörelserna har varit genomgående i hela arbetet, i förhållandet till miljöns utformning och 

material/ objekt som var synliga/ tillgängliga i miljön.  

När det gäller begreppet material/ objekt har vi utgått ifrån de fasta och lösa föremål som 

fanns på de olika förskolorna som är associerade med grovmotorik.  

Gränser har vi haft som utgångspunkt utifrån hur miljön sätter gränser (bestämda platser) 

och hur det begränsar barn till grovmotoriska rörelser.  
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Analys av observationsdata 

När vi har analyserat en miljö utifrån begreppen ovan så har vi utgått ifrån skiftande miljöer, 

rum och material. Här är ett exempel på hur vi har analyserat en 

miljö med hjälp av begreppen ovan (se bild 3). Utifrån bilden kan 

vi se löst material som bjuder in till grovmotoriska rörelser som 

att hoppa och rulla, eftersom att materialet är mjukt och 

tillgängligt för barn att använda. Därav blir materialet ett 

erbjudande i miljön. Materialet var placerat i vilorummet. I och 

med det kan materialet vara associerat med att sova, vilket kan 

begränsa barn i användandet av materialet. På så vis kan materialet 

även tolkas som en gräns.  

                                                                                                                

Analys av intervjudata 

Inledningsvis sorterade vi det som vi fann relevant i materialet i förhållande till våra 

frågeställningar. Ett exempel på citat från en intervju som vi tyckte var relevant i vår studie 

i förhållande till frågeställning 2b (Vilka möjligheter och begränsningar för barns 

grovmotorik framstår i förskollärarnas tal om förskolans inomhusmiljö?) var: 

  

På torsdagar tömmer vi sovsalen och öppnar upp. Det är ett litet projekt, men 

vi känner ändå att det är värt det (Ulrika). 

 

Vi tolkade förskollärarens förklaring som att de erbjuder möjligheter när de öppnar upp 

sovsalen för barn att utöva grovmotoriska rörelser därför att förskollärarna utnyttjar 

sovsalen i just det syftet. Utifrån citatet analyserade vi det även som en begränsning att det 

skedde under ett tillfälle i veckan vid en specifik tid. Erbjudandet av salen är inget som 

barnen har tillgång till när de vill. Alltså kan förskolläraren ses som den som sätter gränser 

för barns möjligheter till grovmotoriska rörelser.  

Metoddiskussion 

Vi valde inför observationerna och intervjuerna att båda deltar, men däremot  delade vi upp 

olika ansvarsområden för varje besök. När vi reflekterade och diskuterade tillsammans efter 

varje observation och intervjutillfälle var det till fördel att vi båda hade deltagit. Det är 

positivt på så sätt att den ena kan komplettera något som den andre inte la märke till i 

inomhusmiljön eller vad förskolläraren uttryckte.  

 

Intervju som kvalitativ metod kan vara problematisk därför att informanterna kan tendera 

att försköna sina berättelser istället för att ge ut den riktiga bilden om hur de arbetar. 

Konsekvenserna, i vårt fall, blir att vi får lita på det förskolläraren uttrycker och endast kan 

analysera och tolka det vi får berättat för oss (Löfgren, 2014). Enligt Bryman (2011) 

påverkar bekvämlighetsurval studien eftersom resultatet inte kan generalisera och företräda 

all förskolepersonal utan det talar endast om vad som skiljer eller inte skiljer de sex utvalda 

förskollärarna. 

 

 

 

Bild 3: Vilorum 
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Syftet med studien är att undersöka förskolans fysiska inomhusmiljö och därför är det 

relevant i vår studie att observera just inomhusmiljön. Om vi endast hade valt att observera 

hade vi fått bilda mycket egna uppfattningar, men eftersom att vi observerar och intervjuar 

så får vi både se miljön och höra förskollärarens synvinkel samtidigt. Vårt urval av 

informanter avgjorde vilken avdelning som vi observerade. Detta resulterade i att vi fick en 

stor bredd mellan ålder på barngrupp, byggnadsår på förskolan och förskollärarnas 

yrkeserfarenhet. Hade vi gjort ett annat urval, genom att rikta in oss på endast på småbarns 

avdelning eller valt ut förskolor som är byggd efter 2000-talet, skulle det möjligtvis inte 

resulterat med en lika stor bredd på variation. De nybyggda förskolor som vi observerade 

var luftiga med högt i tak och de upplevdes väldigt lika i förhållande till de äldre förskolorna 

som vi observerade. Vi anser att detta eventuellt kan leda till att det insamlade datamaterialet 

från observationerna inte hade visat på någon större variation, när det gäller förskolornas 

utformning av inomhusmiljön. 

 

Platsen har en betydande roll för intervjun, om intervjun utförs t.ex. i hemmiljön tenderar 

innehållet i samtalet att avvika till icke relevant innehåll som deltagarens intresse (Löfgren, 

2014).Vi efterfrågade inför våra besök på förskolorna att få observera och intervjua 

ensamma med förskolläraren utan att barnen var i miljön. Det visades sig att det inte var 

fullt möjligt på några förskolor att ordna. På grund av att vi vid vissa tillfällen observerade 

miljön och intervjuade förskolläraren när barnen var i närheten, så upplevde vi att vi inte 

fick riktigt lika utförliga svar som när vi var ensamma med förskolläraren. En orsak kan 

vara att vi upplevde att vi som intervjuade inklusive förskolläraren blev distraherad av det 

som hände runt omkring under tiden intervjun genomfördes. Nackdelen blev även att vi inte 

kunde ta kort på miljön när barnen var i rummet eftersom vi inte hade godkännande från 

vårdnadshavare. 

Fördelning av arbete 

Under arbetets gång var vi två författare fördelat arbetet jämnt mellan oss. Vi gjorde upp en 

gemensam tidsplan där vi kommit överens om ett arbetssätt som fungerar för båda 

författarna.  Vi båda har varit involverade i sökandet av litteratur och tidigare forskning. Vi 

har genomfört observationer och intervjuer tillsammans, däremot har vi delat upp 

transkriberingen genom att vi utförde tre stycken var, både när det gäller intervjumaterialet 

samt observations protokollet. Det arbete som vi har delat upp i denna studie är vem som 

fotograferade och vem som gjorde skisserna av det olika avdelningarna. Vi har skrivit 

samtliga delar i arbetet tillsammans. Sammanfattningsvis har vi varit lika involverade i alla 

delar av arbetet. 
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Resultat  

Sammanställning av resultatet 

Tabellen nedan beskriver miljön och de material som fanns på förskolorna och de 

erbjudanden och gränser som var påtagliga under observationerna. Vi har genom teorin om 

affordance (Gibson, 1979) analyserat våra data efter fyra kategorier; Erbjudande, 

Grovmotorik, Material/objekt (lösa och fasta föremål) och Gränser. Nedan besvarar vi 

frågeställning 1 (Vilka möjligheter och begränsningar är synliga i förskolans fysiska 

inomhusmiljö?). 

 

Tabell 2: Sammanställning av observation från respektive förskolor. 

 

Förskolor  Helhetsintryck av 

avdelningen 
Lösa material Fasta material Gränser 

Förskolan 

Smultronet, 

avdelning 

Skorpionen 

Nyare byggnad 

som var öppen, 

luftigt, högt i tak, 

med stora fönster. 

Fem olika rum på 

avdelningen i 

varierande 

storlekar.  

Madrasser, 

skumgummikuddar, 

bollar, Rutschkanor 

Soffor, 

discolampa, 
förvaringshylla 

formad som en 

trappa. 

Rummen var 

uppdelade efter 

olika teman. 

Materialen hade en 

bestämd plats som 

fanns på (Barnens 

nivå). 

Förskolan 

Ugglan, 

avdelning 

Undulaten  

Äldre byggnad med 

varierande höjd i 

taket, med små 

fönster. Tre olika 

rum på avdelningen 

med stora ytor. 

Madrasser, 

skumgummikuddar, 

hårda och mjuka 

bollar, bobby cars 

Soffor, 

rutschkana, bil 
Avdelningens 

utformning hade 

inga tydliga 

gränser. Materialen 

var tillgängliga och 

inte tillgängliga för 

barnen.  

Förskolan 

Sparven, 

avdelning 

Snigeln 

Äldre byggnad med 

lågt i tak och små 

fönster. Fem olika 

rum på avdelningen 

i varierande 

storlekar.  

Mjuka bollar, filtar, 

kuddar, 

utklädningskläder 

Soffa, 

discolampa 
Rummen var 

uppdelade efter 

olika teman. 

Materialen var 

tillgängliga på 

(Barnens nivå) 

Förskolan 

Oxen, 

avdelning 

Orion 

Äldre byggnad med 

lågt i tak med små 

fönster, inte så 

mycket ljusinsläpp. 

Fyra rum på 

avdelningen i 

varierande storlekar 

Madrasser, 

skumgummikuddar, 

bollar, 

utklädningskläder 

Båt, projektor Större delen av 

avdelningen hade 

inga tydliga 

gränser. Materialen 

var tillgängliga och 

inte tillgängliga för 

barnen. 

Förskolan 

Månen, 

avdelning 

Merkurius 

Äldre byggnad, 

högt till tak, små 

fönster. 

Avdelningen 

bestod av tre rum 

varav två små och 

ett stort rum 

Rockringar Soffa, 

discolampa, 

projektor,  Smal 

och låg bänk, 

träläktare 

Avdelningen var 

uppdelad av olika 

stationer med 

bestämda teman. 

Materialet hade en 

bestämd plats. 

Materialet var 

mestadels 

tillgängligt på 

(Barnens nivå).  
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Förskolan 

Noshörningen, 

avdelning 

Nyckelpigan 

Nyare byggnad 

som var öppen och 

ljus, högt i tak med 

få fönster. 

Avdelningen 

bestod av en lång 

korridor och fem 

rum i varierande 

storlekar. 

Utklädningskläder Soffor, projektor Rummen var 

uppdelade efter 

olika teman över 

hela avdelningen. 

Materialen var 

tillgängliga och 

inte tillgängliga för 

barnen. 

 

Vi undersökte även de möjligheter och begränsningar som fanns till att utföra 

grovmotoriska rörelser i den fysiska inomhusmiljön. Analysen av datainsamlingen har 

utgått från Gibsons (1979) teori affordance som synliggjorde de resultat vi fick i 

observationerna. 

Möjligheter och begränsningar som är synliga i förskolans fysiska 

inomhusmiljö 

Rum och grovmotorik- erbjudanden  

När vi har analyserat rummen på avdelningen så har vi tittat på rummens storlek, materialets 

placering och hur materialen utgör de öppna ytor som finns i rummen.  

 

Ett exempel på hur vi analyserar ett rum från en av avdelningarna (se bild 4). Bilden visar 

ett rum som bjuder in till grovmotoriska rörelser i form av att det finns en öppen yta att 

springa på. Miljön sänder ut information som bjuder in till att utföra stora rörelser och 

därmed blir det ett erbjudande. Det fasta materialet 

i rummet är en träläktare som är formad som en 

trappa, med två olika höga trappsteg som erbjuder 

möjligheter för barn att utföra grovmotoriska 

rörelserna som att hoppa och klättra. Den långa, 

smala och låga träbänken sänder ut information som 

inbjuder till att balansera. Samtidigt utgör det fasta 

materialet utgör en gräns och försvårar för barn att 

springa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Rörelserum 
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Gränser och grovmotorik- erbjudanden 

När vi har analyserat gränser i miljön så har vi utgått ifrån hur miljön är utformad och vilken 

information miljön sänder ut. 

 

Ett exempel är korridoren (se bild 5). Korridoren erbjuder till spring eftersom det är en lång 

raksträcka, som bjuder in till att röra sig i höga hastigheter. Vi 

kan även tyda att korridoren inbjuder till grovmotoriska rörelser 

som att hoppa eftersom det fanns en fastklistrad hopphage på 

golvet. Det som vi också kan tolka är att det finns bänkar som 

erbjuder till att sitta. Gränserna i den miljön blir att materialet är 

utplacerat i syfte att förhindra spring, men även att markeringen 

på golvet, med en stoppskylt, begränsar  barn till att springa. Här 

visar det på ett tydligt exempel på hur miljön kan både erbjuda 

och sätta gränser för grovmotoriska rörelser i den fysiska miljön.  

                                                                                                       

Material och grovmotorik- erbjudanden 

När vi har analyserat olika fasta och lösa material i miljön så har vi utgått ifrån vilka sätt 

materialet har bjudit in till grovmotoriska rörelser. Det kan vara material som är anpassade 

för rörelse till hur det är formad samt tillgängligheten på materialet. Nedan ger vi några 

exempel på olika material.  

  

När vi analyserat ett rum där det fanns en förvaringshylla (se bild 6), har vi kommit fram 

till att rummet i sig inte bjuder in till grovmotoriska rörelser. Rummet hade inte öppna ytor, 

eftersom att rummet innehöll bord och stolar. Däremot 

fokuserade vi på ett fast objekt som var en förvaringshylla 

som var formad som en trappa. “Trappan” bjuder in till 

grovmotoriska rörelser som att klättra. Det är inget typiskt 

material för grovmotoriska rörelser, däremot är det formen 

på förvaringshyllan, som liknar en trapp, är det som vi tolkar 

som ett erbjudande. Vi kan även tyda det lösa materialet på 

förvaringshyllan som en gräns för hur högt upp barn får 

klättra. Relationen mellan miljön och materialet blir således 

både en möjlighet och en begränsning i förhållande till barns 

grovmotoriska rörelser.  

 

 

  

 

 

 

Bild 6: Förvaringshyllan 

”trappan” 

Bild 5: Korridor 
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Rutschkanan (se bild 7) är ett fast material som har många erbjudanden till grovmotoriska 

rörelser. Vi tolkade att barn kan krypa, åla och utmana hela sin kropp för att kunna röra sig  

runt det fasta materialet “Rutschkanan”. Barn kan använda hela kroppen för att ta sig upp 

på rampen eller krypa under objektet. Detta 

material uppvisar inte några tydliga gränser. 

Materialet är en del av miljön och en del av 

rummet, däremot begränsar materialet 

möjligheterna till att kombinera olika former av 

grovmotoriska rörelser. Om man analyserar de 

olika delarna av objektet utifrån grovmotoriska 

rörelser som till exempel hoppa och springa, så är 

det inte möjligt i objektets undre våning.   

  

 

I nästa exempel har vi analyserat lösa material genom att jämföra två olika bilder (se bild 8 

och 9). När vi endast ser utifrån grovmotorikens perspektiv så analyserar vi att materialets 

tillgänglighet sätter en gräns för barn att utöva 

grovmotoriska rörelser. I detta exempel har vi tolkat 

materialets placering utifrån hur tillgängligt det är för barn. 

Om man jämför de två olika bilderna kan man se på (se bild 

8) att det lösa materialet är placerat högt upp på en hylla och 

inte är tillgängligt för barn att nå, således skapas en gräns 

för barn. Däremot om man fokuserar på materialet i miljön 

så är det anpassat för grovmotoriska rörelser som att hoppa 

eller bygga hinderbanor och det kan ses som ett erbjudande. 

Om vi ser på den andra bilden (se bild 9) så är materialet 

mer åtkomligt för barn att använda i och med att det är på 

barnens nivå. Vi kan konstatera att materialet kan användas 

till barns grovmotoriska rörelser och blir därmed ett 

erbjudande i den fysiska miljön. Det är samma form av 

material i de olika miljöerna, däremot är det en skillnad på 

hur materialen är placerade vilket synliggör kontraster i hur 

material kan vara utplacerat i miljön.  

                                   

 

 

 

 

 

Bild 7: Rutschkanan 

 

Bild 8: Otillgängligt löst 

material 

 

Bild 9: Tillgängligt löst 

material 
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Förskollärares beskrivningar av den fysiska inomhusmiljöns utformning och 

innehåll utifrån grovmotoriska rörelser  

Denna del presenterar resultatet från intervjuerna med förskollärare. Vi besvarar 

frågeställning 2a (Hur beskriver förskollärare den fysiska inomhusmiljöns utformning och 

innehåll utifrån grovmotoriska rörelser?) och 2b (Vilka möjligheter och begränsningar för 

barns grovmotorik framstår i förskollärarnas tal om förskolans inomhusmiljö?). Resultatet 

är indelat i flera underrubriker som berör olika områden inom ämnet grovmotorik. 

Intervjuerna har genomförts med sex förskollärare med yrkeserfarenhet mellan 2 och 26  år.  

 

Hur förskollärare associerar begreppet grovmotorik till ”spring” i den fysiska 

inomhusmiljön 

Majoriteten av de förskollärare vi intervjuade kopplade begreppet grovmotorik till spring 

av olika former. I intervjuerna framstod det att springa inomhus var oönskat av 

förskollärarna. Magdalena betonar hur viktigt det var med arbetsro och att inte störa sina 

kamrater. Barnen på den avdelningen blev hänvisade till samlingsrummet för att “springa 

av sig”. Hon uttrycker det så här: 

Vi använder också det här rummet som ett rörelserum, vi brukar säga - men 

då får ni gå och springa här (Magdalena). 

På majoriteten av förskolorna vi besökte blev barn, enligt förskollärarna själva, hänvisade 

till ett rum för att utföra grovmotoriska rörelser (springa). Det kan betraktas som ett 

erbjudande därför att det finns ett särskilt rum i inomhusmiljön för barn att vara i. Rummet 

kan också ses som en gräns eftersom att barn blir hänvisade till ett särskilt rum och inte får 

springa fritt i avdelningens alla rum. Detta exempel synliggör även att förskollärarna styr 

barn i hur och vart de får röra sig. Vi tolkar även att barn får tillsägelser när det gäller att 

springa i inomhusmiljön.   

Hur förskollärare beskriver andra former av grovmotoriska rörelser  

När Ulrika fick frågan om vilken plats på avdelningen som hon tyckte lockade mest till 

grovmotoriska rörelser beskrev hon föremålet rutschkanan (se bild 7) inne på avdelningen 

(för de yngre barnen 1-2 år). Hon beskrev föremålet så här: 

Rutschkanan framförallt för att komma in där så måste man krypa, åla, att 

komma upp på den där rampen är ganska motoriskt krävande att man behöver 

hålla i sig, krypa, hitta en strategi för att lära sig att komma upp. Den här är 

gjord för att dem ska utmanas, röra sig, och att man kan krypa in under. Den 

är verkligen tänkt för det (Ulrika). 

Detta exempel visar på hur Ulrika uttalade sig något mer omfattande om grovmotorik 

gällande föremålet rutschkanan. Hon nämnde fler rörelser inom grovmotoriken, såsom åla 

och krypa. Av det vi fick berättat så förstod vi att platsen erbjuder grovmotoriska 

utmaningar för barn att krypa och åla. Det framkommer även i hennes uttalande att 

föremålet är väl genomtänkt i inomhusmiljön till att träna på grovmotoriska rörelser 

eftersom att hon berättade att den är till för att barnen ska utmanas. 
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Förskolläraren Olga urskilde sig i jämfört med de övriga förskollärarna när hon beskrev 

grovmotorik hos barn. Olga menade att hallen på avdelningen har stor betydelse hur den är 

utformad eftersom att det är en plats som barnen tränar på grovmotoriken i samband med 

på - och avklädning: 

Hallen har vi skalat av för att få öppna ytor, för att kunna röra oss. Även i en 

hall tränar vi också på grovmotorik. Jag menar grovmotoriken i att ta på sig 

kläderna och då ska det finnas utrymme för det. Det finns plats och hjälpmedel 

att träna på grovmotorik (Olga). 

Detta ser vi ett exempel på hur förskolläraren har en vidgad syn inom grovmotoriska 

rörelser. Ur förskollärarens uttalande tolkar vi att hon även menar att långsamma och stora 

rörelser som sker vid påklädning också innefattar grovmotorik, eftersom att hela kroppen är 

involverad. Vi kopplade att hallen var ett erbjudande till att utöva grovmotoriska 

rörelser. Olga urskiljer sig från de övriga informanterna genom att hon tar upp hallen som 

ett exempel på en grovmotoriskmiljö i förskolan, till skillnad från de övriga informanterna 

som mestadels beskrev förskolans typiska rörelserum. 

Gränser som blir till i förskolans inomhusmiljö  

Samtliga informanter har lyft fram att inomhusmiljön ska motverka spring, höga ljudnivåer 

och bibehålla en sansad miljö där barn kan arbeta i lugn och ro. Nora uttrycker sig på det 

här sättet: 

I de olika rummen placerar vi möblerna enkom att det inte ska bli så mycket 

spring. Det är våran tanke hela tiden att det inte ska vara så mycket som lockar, 

till exempel när man har en korridor (se bild 5) som lockar, är det klart man 

ger järnet om det inte finns något som hindrar en (Nora). 

Med detta exempel kan vi tyda att det är ett tillvägagångssätt för förskollärarna att sätta 

gränser i miljön genom att placera ut möbler för att fylla ut de öppna ytorna och samtidigt 

hindra barnen till att kunna springa.  

Vi frågade de sex verksamma förskollärarna om de har haft barns utrymme till 

grovmotoriska rörelser i åtanke när de har utformat de olika rummen på avdelningen. De 

flesta svarade till en början att de inte har tänkt på miljöns utformning i relation till 

grovmotoriska rörelser. Många lyfter att deras första tanke varit att motverka spring, 

däremot så lägger de istället vikt vid att ha en balans mellan att miljön erbjuder stillasittande 

och aktiva aktiviteter. Sofia berättar om hur det har tänkt på inomhusmiljön med den här 

beskrivningen: 

 

Vi inte har tänkt så mycket på grovmotoriken men, att den finns med i 

bakhuvudet förstås, man vill ju ha alla delarna, man vill att de ska kunna pyssla 

men vill att de ska kunna göra stora rörelser och det är väl mer så man tänker 

(Sofia). 
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Signe är en av förskollärarna som beskriver tanken bakom deras samlingsrum och om hur 

viktigt de tycker att rummet är för barnen i inomhusmiljön. Hon uttryckte sig genom denna 

beskrivning: 

Samlingsrummet är gjort för att barnen har ett rörelsebehov det är ändå 4- 5 

åringar som har ett häftigt rörelsebehov. Man kan inte säga till dem att sitta 

tysta och stilla hela tiden det är ju inte rätt. Så därför har vi haft kvar det där 

rummet. För där får de chansen att röra sig, de kan spela fotboll de kan leka 

andra lekar som kan behöva att det kräver lite ljud och rörelse. Det är oftast 

grovmotoriskt som de utövar där inne (Signe). 

Det som Signe beskriver ovan är ett exempel på hur förskolans miljö kan erbjuda 

grovmotorik genom att ha ett särskilt rum där barnen får utrymme till att röra sig fritt. Vi 

kan även tolka att sådana miljöer sätter en viss gräns i och med att barn blir hänvisade till 

ett särskilt rum istället för att de får röra sig fritt i hela inomhusmiljön. 

När vi samtalade om avdelningens gemensamma rörelserum eller samlingsrum så ställde vi 

en fråga om förskollärarna hade några bestämda regler för att vistas i det specifika 

rörelserummet. Det visades sig i de flesta förskolor att det inte var fritt fram att utnyttja 

rummet. Många av förskollärarna berättade att det fanns vissa regler, till exempel så kunde 

det handla om vilka barn som får vara där. Olga och Magdalena var de två förskollärarna 

som uttryckte sig på liknande sätt gällande regler som var implementerade i ett 

samlingsrum/rörelserum: 

Men då är det vi som styr det, vem som är där, vilken tid är man där och hur 

länge är man där och kombinationer av grupper (Olga). 

Man brukar se vilka konstellationer som fungerar, en del funkar bättre än 

andra. De kan vara fem här inne och ibland kanske bara tre, barnen brukar 

komma och fråga, får vi vara i samlingsrummet? Ja det går bra eller nä det går 

inte så bra just nu (Magdalena). 

De två citaten ovan från förskollärarna visar på hur de som förskollärare bidrar till att sätta 

gränser för barnen till att kunna utöva grovmotoriska rörelser. Gränserna sätts genom att 

förskollärarna styr barnen till att utnyttja tillgången till ett rörelserum under begränsade 

förhållanden till tid och antal barn. 

Gränser och regler med material 

Något annat som några förskollärare hade gemensamt gäller regler till de rum där barnen 

fick utrymme att röra sig, utöver de ovanstående citaten. Både Olga och Magdalena 

uttryckte sig likartat med hur de tänkte kring materialen i de rummen. Så här uttryckte de 

sig om materialen: 

De har även tillgång till material. Vi kan ta fram utklädningskläder där det 

finns tre backar med alla möjliga grejer. Det finns tillgång till madrass, filtar, 

rör, bollar som barnen får önska att ta fram och så. Det är också en fröken grej 

att det inte ska bli tusen saker i det här rummet, utan det ska vara andra lekar, 

det ska inte vara hårda grejer som far runt (Olga). 
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Vi brukar inte säga att det är okej att ta in så mycket grejer, för förut tog de 

saker från hemvrån och lastade in och hade lek här, som de sen inte ville städa 

bort. Sen blir det tillslut att de drar runt grejerna överallt och stör andra 

(Magdalena). 

Exemplen ovan tyder på att barnen blir begränsade i hur de får leka och röra sig i det så 

kallade rörelserummet eftersom att barnen har ett begränsat utbud av material som de har 

tillgång till. Vi tolkar att barnen blir begränsade i vilket material de får använda sig av när 

de leker och de får även be om lov när de vill ha något särskilt. 

Under vår intervju med Signe så tolkade vi av att de var något mer flexibelt när det gäller 

materialets plats och hur barnen fick använda sig av materialet. Hon kom med argumentet:  

Om barnen har en tillräckligt bra motivation till att förflytta materialet, så 

varför ska de inte få göra det då? De har oftast en baktanke med allt (Signe). 

En av alla informanter som vi intervjuade utmärkte sig när det kommer till barns 

begränsningar för att utöva grovmotoriska rörelser i inomhusmiljön. Det var en av avdelning 

med barn i åldrarna 4-5 år. Däremot så berättade hon att avdelningen för de yngre barnen 

hade tillgång till rörelserum. Hon förklarade:  

När vi tänker på de större barnen så tycker vi att det inte ska finnas så mycket 

i själva miljön så mycket där vi jobbar, för att ljudnivån blir så extremt hög. 

Vi har inte något rörelserum för de större barnen på avdelningen (Nora). 

Inomhusmiljön kontra utomhusmiljön 

Det vi tolkade under alla våra intervjuer som vi hade med förskollärarna var trots att frågan 

gällde möjligheter i inomhusmiljön, hänvisades barns möjligheter till att utöva 

grovmotoriska rörelser till utomhusmiljön. Även om intervjuerna genomfördes i inomhus 

så var det ändå något som de ville lyfta som positivt i relation till grovmotoriken. Magdalena 

och Signe berättar: 

 

Framförallt att gå ut är det bästa när de behöver röra sig. Vi har en jättefin gård med 

både skog och kulle som de brukar åka med madrass på vinter och annars springa 

på (Magdalena). 

Det är utomhus och i skogen som de kan träna på olika motoriska övningar. Vi har 

en bra utegård och lekpark med en stor gräsplätt som barnen får springa på (Signe). 

Med dessa citat så stärker de föreställningar om att inomhusmiljön inte är lika önskad plats 

för barn att utöva grovmotoriska rörelser. Vi tolkar det som att förskollärarna ansåg att 

utomhusmiljön är en miljö som anses vara mer tillåtande till att erbjuda grovmotoriska 

rörelser eftersom att de hänvisar till utomhusmiljön vid flera tillfällen under intervjuerna.  
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Hur förskollärare kan vara en bidragande faktor för barns grovmotorik i miljön 

Magdalena var en av förskollärarna i studien som talade om vikten av förskollärarnas roll 

när det kommer till att bjuda in barnen. Hon tolkar det som att barnen lockas till aktiviteter 

genom att förskollärarna ställer fram materialet så att det är synligt för barnen också att de 

vuxna sitter med det framtagna materialet. Magdalena uttryckte det så här: 

 

Om man inte är där själv som vuxen så är det som att de inte lockas till det, 

men om man då tar fram till exempel en sån här kartong och sitter och tittar i 

den. Blir barnen lockade till att vara med och använda det framtagna 

materialet (Magdalena). 

 

Ulrika beskriver utifrån ett annat förhållningssätt hur förskollärare kan bjuda in barnen till 

grovmotoriska rörelser. Hon uttrycker att förskollärare har en bidragande roll i barnens 

samspel och utveckling av grovmotoriska rörelserna: 

Man försöker sätta på musik, inbjuda och vara en förebild själv, för att få igång 

kroppen. Jag tror att man är en väldigt stor förebild genom att man själv är 

med och visar (Ulrika). 

Genom detta citat kan vi tolka hur förskollärare förmedlar erbjudande i miljön. Inte bara 

miljön i sig som ett erbjudande utan även hur förskollärarna är bidragande faktor till 

erbjudande till grovmotoriska rörelser genom att visa och vara aktiv i exempelvis 

rörelselekar. Förskollärare kan även vara en faktor som sätter gränser på barn genom att inte 

sätta igång musik eller bjuda in till rörelselekar. Vi kopplar även detta exempel till den första 

delen av vårt resultat av intervjun, där vi skriver om att förskollärare kan begränsa barn från 

att springa i inomhusmiljön.  
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Diskussion 
 

Diskussionen presenteras genom en sammanfattande analys av resultaten i förhållande till 

studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet diskuteras vidare i förhållande till tidigare 

forskning, litteratur, förskolans styrdokument och våra egna reflektioner om förskolans 

fysiska inomhusmiljö och dess begräsningar och möjligheter för barns grovmotriska 

rörelser.    

 

Grovmotorik 

Under observationerna såg vi fler erbjudanden i förskolans miljö kopplat till grovmotoriska 

rörelser jämförelse med vad informanterna uttalade. De flesta av informanterna kopplade 

begreppet grovmotorik till rörelsen spring, dock kunde vi utifrån observationerna av miljön 

tolka flertalet möjligheter till rörelser som till exempel krypa, åla, hoppa och klättra. 

Grindberg och Jagtøien (2000) beskriver ett flertal grovmotoriska rörelser som är möjliga 

att utföra i inomhusmiljön, även om inomhusmiljön inte har samma ytor som 

utomhusmiljön. Det framkommer tydligt i vår insamlade data att det flesta förskolor hade 

ett specifikt rum vars syftet att barn skulle få röra på sig. En av informanterna uttryckte sig 

att förskollärarna hänvisar barnen till att “springa av sig” i ett s.k. samlingsrum som hade 

en större öppen yta. Utifrån analysen av det insamlade datamaterialet, genom teorin om 

affordance, kan detta ses som ett erbjudande men också en gräns i form av att barn hänvisas 

till ett specifikt rum. Vi kan även tolka att stora utrymmen är tänkt för att “springa av sig”  

 

Utifrån observationerna blev det synligt att det fanns möjligheter för barn att träna på fler 

grovmotoriska rörelser än enbart spring. Ur ett affordance-perspektiv kunde vi se materialet 

och miljön från en annan synvinkel som förskollärarna inte uttryckte sig om. Detta 

resulterade i att förskollärare påvisar en bestämd bild av vad grovmotorik omfattar. Tidigare 

forskning påvisar att grovmotoriken innefattar en större bredd av rörelse än enbart spring 

och dessutom betyder det att grovmotoriken inte alltid är fartfylld (Jagtøien et. al. 2002). 

Intervjufrågorna berörde inte begreppet spring. Trots detta så var ”spring” det första som 

informanterna uttalade sig om gällande grovmotorik. Vi reflekterade över anledningen 

varför informanterna kopplade grovmotoriken till spring. Detta skulle kunna bero på 

faktorer som förskollärares bristande kompetens inom området eller att barn vanligtvis 

associeras till lek och spring och därav uppmärksammas inte andra former av rörelser med 

samma utsträckning.  

Fysisk inomhusmiljö 

Många av informanterna uttryckte sig att inomhusmiljön ska vara en plats för lugn och ro. 

På så vis försökte de motverka spring inomhus genom att placera ut möbler för att minska 

stora ytor. Detta argument blev mycket tydligt utifrån våra observationer av avdelningarna. 

Möblerna var strategiskt utplacerade för att begränsa stora utrymmen, som i sin tur 

försvårade barnens möjlighet till att utveckla grovmotoriska färdigheter. Material som till 

exempel bollar och rockringar kan skapa “vilda” och  högljudda lekar vilket leder till 

oönskat beteende. Således tolkar vi att anledningen till materialets tillgänglighet för barn 

kan vara att förskollärarna vill ha det lugnt. Att förskolor har utformat ett specifikt rum i 
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inomhusmiljön som är till för grovmotoriska rörelser, skulle vi också kunna tolka som att 

förskollärare anser att det är oönskat beteende på grund av att barnen hänvisas till ett 

specifikt rum. På så vis “stör” barnen inte kamraterna eller de vuxna med högljutt ljud när 

barnen får leka av sig i ett avskilt rum från de andra. 

 

Andersson och Svensson (2016) beskriver hur vanligt förekommande det är att förskollärare 

förändrar det typiska rörelserummet till andra ändamål som t.ex. matsal. Detta stämde inte 

överens med våra observationerna, vilka visade att förskolorna utnyttjade rörelserummet till 

grovmotoriska rörelser och ockuperades inte för andra intentioner. Detta visar på att det 

finns en avsikt och att förskollärarna prioriterade rörelse för barn i förskolans utbildning. 

Däremot brister det något gällande utbudet av material vilket visade sig i form av att 

materialet var undanplockat, otillgängligt och att det fanns en avsaknad av variation. Det 

framkommer i intervjuerna att barnen får be om lov för att få tillgång till ett visst material. 

Det visar på att förskollärarna har kontroll över vad som får användas i dessa rum. Tidigare 

forskning visar på två aspekter av materialets placering: Björklid (2005) menar på att 

material ska vara placerat på barnens nivå medan Roman (2017) trycker på att materialets 

placering kan utmana barns fysiska rörelser. Vi har reflekterat över de olika orsakerna till 

varför en del materialet inte är placerat på barnens nivå. En av orsakerna tror vi bland annat 

handlar om att det ska vara städat och att förskollärarna kan ha åsikter om att det kan bli 

stökigt. Om materialet är på barnens nivå sänder det ut ett mer tillåtande budskap till barnen. 

Vi tolkar förskollärares kontroll och placering av material utifrån affordance-teorin som en 

gräns för barns möjligheter till att leka självständigt och inspireras till att utöva 

grovmotoriska rörelser. Vi reflekterade över vad som skulle hända om man förändrade 

miljön och om det skulle öppna upp för nya erbjudanden och aktiviteter om barnen fick en 

mer fri tillgång till material. Enligt både Jagtøien et al. (2002) och Williams och Sheridan 

(2011) är ju variation viktig för barns utveckling av grovmotoriska rörelser då barn inte 

utvecklas på samma sätt om miljön är densamma.  

Förskollärarens roll 

Roman (2017) beskriver att miljön och de vuxna spelar en viktig och avgörande roll för 

barns fysiska och motoriska utveckling. Vi upptäckte under observationerna och 

intervjuerna att förskollärarna är en bidragande faktor till varför barn begränsas och vilka 

möjligheter som de blir erbjudna. Det framkom under intervjuerna att det fanns regler som 

barn behövde förhålla sig till när det gäller det särskilda rörelserummet. Exempelvis vilka 

som får vara där, vilka typer av gruppkonstellationer, vilket material som får användas och 

när barnen får använda rummet. Många möjligheter som barnen får till grovmotoriska 

rörelser är beroende av förskollärarnas engagemang t.ex. när förskollärarna startar musik 

för en uppstyrd rörelselek för barnen. Val av aktiviteter tänker vi baseras till stor del på vad 

förskolläraren är intresserad av. Förskollärare kan likaväl vara en bidragande faktor till 

möjligheter som till begränsningar för barns grovmotoriska rörelser. Exempelvis om 

förskolläraren är intresserad av att spela fotboll är engagemanget och intresset en stor faktor 

till varför en sådan aktivitet skulle styras ihop med barnen. Läroplanen för förskolan 

innehåller riktlinjer som förskollärarna ska sträva efter, men däremot tror vi att de 

ämnesområden som tar störst plats i utbildningen är en följd av vad förskollärarna är 

intresserade av och känner sig kompetenta inom. 
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En av informanterna beskrev att förskollärare ska vara medvetna i sitt förhållningssätt 

eftersom de är förebilder inför barnen. Hon förklarade att en del barn kan känna sig 

obekväma och tycka att det är läskigt att vara i en stor sal och röra sig efter instruktioner. 

Grindberg och Jagtøien (2000) lyfter fram betydelsen av att barn få uppleva positiva 

erfarenheter när de utövar grovmotoriska rörelser eftersom det kan påverka hur barn tar sig 

an uppgifter och situationer senare i livet. Psykologen Öhman (2011) ser flera positiva 

aspekter med barns motoriska rörelser. Hon trycker på barns inre självkänsla och glädje 

väcks av att klara av fysiska uppgifter med kroppen. På så vis anser vi att det är av stor 

betydelse att förskollärare är med och deltar med barnen för att skapa en avslappnad 

situation. 

Förskolläraren och material 

Förskollärare är de som ansvarar över vilka material som barnen blir erbjudna att använda 

i inomhusmiljön. När vi observerade inomhusmiljön kunde vi se att vissa material kopplade 

till grovmotoriken inte var placerade på barnens nivå, alltså att materialet var undanstoppat 

bakom låsta dörrar eller i höga skåp. Det förstår vi är något som förskollärarna har kontroll 

över. Under intervjuerna fick vi berättat att det inte var tillåtet att använda vilket material 

som helst i rörelserummet, vilket begränsar utbudet av material när barnen inte får tillåtelse 

att förflytta materialen runt de olika rummen på avdelningen. 

 

Dolk (2013) poängterar vikten av att det finns material som går att förändra i miljön. Ett 

sådant material kan exempelvis vara en stol. Barn kan i leken använda stolen som t.ex. en 

bil eller båt. Kopplat till affordance (Gibson, 1979) ser barn fler erbjudande i material 

jämförelse med förskollärarna. Utifrån det Dolk poängterar och med hjälp av affordance 

kan vi tolka att förskollärarna bör vara mer öppna och tillåtande när det gäller vilka material 

som barnen vill leka med och därför släppa på att materialet har en bestämd plats i miljön. 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2018) ska förskollärare sträva efter ett öppet klimat 

för barn som inbjuder till en variation av aktiviteter. Vi kunde i observationerna se likheter 

mellan flera avdelningar, nämligen att det fanns tema för de olika rummen på avdelningarna 

som t.ex. ateljé, hemvrå och byggrum. Många av informanterna påpekade att materialen 

som tillhörde de olika rummen fick barnen inte förflytta runt i inomhusmiljön då det blir 

stökigt och även kunna skilja på mindre material för de yngre barnen. I enlighet med 

affordance-teorin i vår analys så ses detta som gränser i miljön för vad barn har tillåtelse till 

att få göra. Vi reflekterade över gränsernas betydelse för barns grovmotorik, om barnen fick 

tillåtelse att vara mer fria i inomhusmiljön anser vi att det skulle skapa bättre förutsättningar 

för allsidiga lekar som inkluderar grovmotoriska rörelser.  

Inomhusmiljön kontra utomhusmiljön utifrån ett grovmotoriskt perspektiv 

De informanter som vi intervjuade uttryckte sig mycket positivt om utomhusmiljön ur ett 

grovmotoriskt perspektiv trots att det var inomhusmiljön som vi observerade. Informanterna 

talade även mer utförligt om möjligheterna som erbjuds i utomhusmiljön jämförelse med 

inomhusmiljön. Informanterna nämnde fler aktiviteter och rörelser som t.ex. cykla, åka 

skidor, springa, gunga och åka madrass. Björklid (2005) lyfter även fram i sin 

forskningsöversikt att inomhusmiljön beskrivs utifrån begränsningar i jämförelse med 

utomhusmiljön, vilket visar på hur förskollärare ser på det olika miljöerna. Kaarby et al. 

(2012) stärker påståendet om att det är vanligt förekommande att förskollärare diskuterar 
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utomhusleken som en stor bidragande faktor till barns motoriska utveckling. Enligt 

författarna och det vi tolkade i intervjuerna, anses utomhusmiljön mer tillåtande för att utöva 

grovmotoriska rörelser jämfört med inomhusmiljön som upplevs vara en miljö som 

innehåller mer stillsamma aktiviteter. Om förskollärarna inte betraktade inomhusmiljön 

utifrån begränsningar till grovmotoriska rörelser tror vi miljön skulle vara mer öppen och 

tillåtande för barns utrymme till att röra sig mer obehindrat inomhus. 

 

Vi tolkar att förskollärarna tar hänsyn och ser begränsningar bland annat utifrån ett 

säkerhetsperspektiv. Kaarby et al. (2012) beskriver att korridoren är ett utrymme som bjuder 

in till fartfyllda rörelser som i sin tur utmanar barns säkerhet. Vi reflekterade över att regler 

och tillsägelser kan uppstå när förskollärare har en sämre uppsyn över avdelningen när det 

gäller fartfyllda rörelser. Regler och tillsägelser är något som alltid äger rum i förskolan 

oavsett, däremot är säkerheten en bidragande faktor till varför förskollärare ser risker eller 

hinder för barns rörelser som t.ex. att klättra eller hoppa på från höga höjder. Vi tänker att 

förskollärare ser mer fara med sådana beteenden än när barn sitter stilla vid ett bord och 

ritar. Därför tror vi förskollärare hänvisar barn till utomhusmiljön där det finns mer utrymme 

till rörelse och minskad risk för att barn t.ex. krockar eller springer in i saker som finns i 

inomhusmiljön. Vi tänker att detta inte ska hindra barn från att utföra grovmotoriska rörelser 

inomhus utan att förskollärare får forma och anpassa miljön och göra det möjligt att utföra 

rörelseaktiviteter.  
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Slutsatser  
 

Denna studie undersöker möjligheter och begränsningar i förskolan fysiska inomhusmiljö, 

för barns grovmotoriska rörelser. Vi har analyserat hur förskollärare talar om den fysiska 

inomhusmiljön i relation till grovmotoriska rörelser samt observerat vad det finns för 

synliga möjligheter och begränsningar i den fysiska miljön. För att bearbeta det insamlade 

datamaterialet har vi använt oss av teorin om affordance (Gibson 1979) i vår analys. Med 

hjälp av tidigare forskning och analys av det insamlade datamaterialet kan vi dra slutsatsen 

att förskollärare har en avgörande roll för barns möjligheter till grovmotoriska rörelser. 

Först och främst på grund av att förskollärarna har det största ansvaret hur förskolans 

innehåll i utbildningen är utformat. Förskollärarna styr till största del utformningen av 

miljön samt material som används i förskolan. Detta visar på att förskollärare har en 

maktposition och kan styra huruvida barn får möjlighet till att utöva grovmotoriska rörelser 

i inomhusmiljön. Studien visar på ytterligare aspekter i miljön som kan påverka 

begränsningarna. Resultatet belyser bland annat att avdelningars trånga utrymmen hindrar 

barn från att röra sig utan svårigheter i miljön. Samtidigt som förskollärare styr var barn får 

vara och hur barn får röra sig eftersom de har säkerheten i åtanke. Barn blir även hindrade 

i hur och vart material får användas och förflyttas i miljön. Resultatet pekar på att om 

förskollärare i större utsträckning har barns fantasi i åtanke och är mer flexibla i sitt 

förhållningssätt, samt att inte låta materialets placering styra barns val av aktiviteter så ökar 

barns chanser till att utveckla grovmotoriska förmågor. Enligt tidigare forskning och 

litteratur  är grovmotoriken ett viktigt element för barns utveckling och lärande, vilket är 

något som inte framkom på ett tydligt sätt varken i miljön eller av förskollärarnas tal. 

Slutsatsen utifrån denna studie är att grovmotoriska rörelser i inomhusmiljön inte är något 

som förskollärarna värdesätter, dels på grund av att önskan av att ha “lugn och ro” i 

inomhusmiljön är större än att tillåta barn att få leka “vilda lekar”. Detta stärker argumentet 

att grovmotoriska rörelser inte är lika önskvärt i inomhusmiljön än i utomhusmiljön. 

 

Sammanfattningsvis har vi i denna studie uppvisat att inomhusmiljön inte är lika tillåtande 

när det gäller grovmotoriska rörelser i jämförelse med utomhusmiljön. Våra resultat leder 

till frågor om vad som skulle hända om förskollärare ser möjligheterna istället för 

begränsningar. Vi menar att om förskollärare anpassar såväl miljön och föreställningar om 

vad som är tillåtet att utföra i inomhusmiljön. Vi anser att detta skulle leda till att gränserna 

för barns grovmotoriska rörelser i inomhusmiljön minskar. Vi ser vikten av att förskollärare 

är lyhörd och öppen för barnens idéer och intentioner till att använda sig av kroppen i t.ex. 

hinderbanor. Utifrån vår studie ser vi att inomhusmiljön inte är lika lätt att förändra för 

grovmotoriska rörelser, men att den går att anpassa med hjälpmedel. Förslagsvis skulle 

material som madrasser bidra till att det blir möjligt att utföra fler grovmotoriska rörelser 

som att hoppa, göra kullerbyttor, snurra och rulla. Utifrån vår studie ser vi att det finns stora 

möjligheter för barn att utföra grovmotoriska rörelser i förskolans inomhusmiljö.  
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Vidare forskning 
 

I vårt examensarbete genomförde vi intervjuer och observation av förskolans inomhusmiljö. 

Det skulle därför vara intressant att observera hur barnen samspelar i miljön och dessutom 

intervjua barnen om förskolans inomhusmiljö. På så vis skulle vi få ta del av barns 

perspektiv på miljön utifrån grovmotoriska rörelser. I vår studie närmar vi oss området 

utifrån barnperspektiv, det vill säga vad förskollärare anser är barns perspektiv och behov. 

En form av intervju med barn som sker med en rundvandring i miljön skulle kunna bredda 

forskningen med fler synvinklar, genom att ta del av barnens åsikter. Förslaget på vidare 

forskning är intressant för att kunna jämföra hur barnen och förskollärarnas uppfattning om 

inomhusmiljön stämmer överens eller inte. Vi tycker också att en vidare forskning är viktig 

för att få fördjupade insikter om barns möjligheter och begränsningar till grovmotoriska 

rörelser i inomhusmiljön. 

 

 



 

31 

 

Referenslista 
    
Andersson, E. & Svensson, L. (2016). Förskolan som barns arena. I: Linder, L (red.). 

Pedagogisk miljö i tanke och handling. Stockholm: Lärarförlaget, 51-68.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2:a rev upplagan). Malmö: Liber.  

Björklid, P. (2005). Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Stockholm: Myndigheten för 

skolutveckling.   

Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare: att utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt 

och vetenskaplig metodik. Stockholm: Liber. 

Dolk, K. (2013). Bångstyriga barn- Makt normer och delaktighet i förskolan. Stockholm: 

Ordfront förlag.  

 

Eidevald, C. & Wallander, A. (2016). Synen på barn påverkar miljön. I: Linder, L (red.). 

Pedagogisk miljö i tanke och handling. Stockholm: Lärarförlaget, 37-50. 

 

Eriksson-Bergström, S. (2013). Rum, barn och pedagoger - om möjligheter och 

begränsningar i förskolans fysiska miljö. Umeå universitet.  

 

Ericsson, I. (2007). Motorikobservationer och skolprestationer. Nordic Studies in 

Education, 27(02), 111-118. 

 

Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston, Houghton 

Mifflin. 

Grindberg, T. & Langlo-Jagtøien, G. (2000). Barn i rörelse: fysisk aktivitet och lek i 

förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 

Hägg, K. & Kuoppa, S-M. (2007). Professionell vägledning - med samtal som redskap. 

Lund: Studentlitteratur 

Jagtøien- Langlo, G., Hanse, K., Annerstedt, C., Claesson, U. & Handrum, R. (2002). 

Motorik, lek och lärande. Göteborg: Multicare. 

 

Kaarby, K-M., Osnes, H. & Skaug, H-N. (2012). Kropp, rörelse och hälsa i förskolan. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Kiblström, S. (2007). Observation som redskap. I: Dimenäs, J. (2007). Lära till lärare: att 

utveckla läraryrket- vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik. Stockholm: 

Liber, 30- 45. 

 

Kronberg- Larsson, A. (2016). Se miljön utifrån alla barns perspektiv. I Linder, L (red.). 

Pedagogisk miljö i tanke och handling. Stockholm: Lärarförlaget, 165-182. 

 

Kyttä, M. (2004). The extent of childrens independent mobility and the number of 

actualized affordance as a criteria for child- friendly enviorments. Journal of 

environmental psychology 24(2): 179-198.  

https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=TN_idun3311930&context=PC&vid=UmUB&lang=sv_SE&search_scope=default_scope&adaptor=primo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&query=any,contains,barns%20motorik&facet=tlevel,include,peer_reviewed&offset=0
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_ALMA21151851330004996&context=L&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab_umub&query=any,contains,motorisk%20utveckling&mode=Basic


 

32 

 

Löfgren, H. (2014). Lärarberättelser från förskolan. I: Löfdahl, A., Hjalmarsson, M. & 

Franzén, K (red.). Förskollärarens metod och vetenskapsteori. 1. uppl. Stockholm: Liber, 

32- 43. 

 

Nordin- Hultman, E. (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: 

Liber. 

 

Roman, K. (2017). Analysis of development of children motor skills. Journal of 

Education, Health and Sport. 7(8): 344-354. 

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18 Stockholm: Skolverket. Fritt 

tillgänglig via Skolverkets webbplats 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Williams, P. & Sheridan, S. (2011). Barns lärande i ett livslångt perspektiv. (red.). 

Stockholm: Liber. 

 

Öhman, M. (2011). Det viktigaste är att få leka. Stockholm: Liber. 

 

Samtliga foton tagna av: Denise Jonasson 

Samtliga skisser gjorda av: Kerstin Gard 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 1: Observationsprotokoll                                                                

Löpande protokoll över det man ser och gör anteckningar och kommentarer över vad man 

ser. Vi planerar att skissa upp hur rummen ser ut och tar kort på det vi kan se i 

inomhusmiljön, för att underlätta vårt arbete när vi sedan ska analysera det djupare. Vi 

kommer därmed att beskriva den fysiska miljön och vara tydlig i vår beskrivning av miljön, 

därför har vi beslutat att göra en skiss över platsen vi besöker (Dimenäs, 2007).  

Viktigt att vi som observatörer reflekterar över det vi har observerat. Och att 

observationerna sker systematiskt. Vi kommer göra det genom att bearbeta materialet som 

vi har samlat in i diskussioner, samt att det är viktigt att analysera observationen när det är 

färskt i minnet vid de tillfällen vi har utfört en observation (Dimenäs, 2007). Vi ser även 

vikten av att utnyttja tiden som vi ägnar oss åt att kontinuerligt samla in information som 

har betydelse för vårt arbete. I vår kartläggning av förskolans inomhusmiljö så kommer vi 

ha ett öppet sinne under observationer, därmed att inte bara se det uppenbara utan att se 

miljön och de material som finns med nya ögon med hjälp litteratur och ny kunskap som vi 

har tillägnat oss, vilket har bidragit till att kunna se material och miljö från olika synvinklar 

(Dimenäs, 2007).  

 

Fokus under observationer är på: 

 

Helhetsintryck på avdelningen: 
Trångt, Öppet  

Finns det en tydlig struktur på hur miljön är utformad? 

Bjuder den in till grovmotoriska rörelse? på vilket sätt? 

Lista på grovmotoriska rörelser: Åla, krypa, klättra, hoppa, rulla, snurra, balansera, 

springa och kasta (Grindberg, Jagtøien, 2000). 

 

Rum:  

Vad ger rummet för intryck? 

Vad ger materialet som finns i rummet för intryck? 

Vad finns det för möjligheter och begränsningar att göra i de olika rummen när det gäller 

grovmotoriska rörelser, som att hoppa, klättra, rulla etc? Fria ytor? långa korridorer?  

 

Material:  

Sitter materialet fast eller ligger löst, variation av hårt och mjukt material.  

Tillgängligt för barnen? 

Inbjuder materialen något speciellt till exempel: 

Mantel inbjuder till spring 

Madrasser inbjuder till att hoppa/göra kullerbyttor 

Materials placering, avstånd mellan olika möbler och lokalens yta.  

 Högt eller lågt i tak, ljus och ljud insläpp.   

Extra: Finns det tillgång till större miljöer/ rörelserum i byggnaden. 

 

 

 

  



 

 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 

Uppvärmningsfrågor/bakgrundsfrågor 

1. Hur många år har du arbetat som förskollärare? Hur länge har du arbetat på den här 

förskolan som du arbetar på nu? 

2. Vad är det för ålder på barnen på avdelningen du arbetar på? Hur stor barngrupp är 

det på avdelningen och hur många pedagoger är ni?  

3. Är det någon speciell pedagogisk inriktning på förskolan? 

 Hur kommer det i uttryck i miljön?  

 Arbetssätt, material, miljöns utformning. 

4. Vilket år är förskolan byggd 

Huvudfrågor 
Om rummet och materialet i allmänhet 
1.  Beskriva hur det kan se ut i rummet en typisk dag? 

 Vad gör barnen i det här rummet? Vad gör barnen inte i det här rummet? 

 Vad tror du det beror på? 

2. Hur använder sig barnet av materialet när de leker? Brukar materialet representera 

något speciellt i leken?   

 Vilka brukar leka med materialet, är det oftast samma barn eller varierar det?  

Om rummets möjligheter och begränsningar för barns grovmotoriska rörelser 

3. Har ni på avdelningen pratat om möblernas placering när det gäller barns utrymme för 

grovmotoriska rörelser? 

 Vad är det som har avgjort hur ni organiserat rummet?  

4.. Hur tänker du om vad miljön erbjuder för möjligheter för grovmotoriska rörelser? 

 Hur skulle du beskriva miljön utifrån barns grovmotorik och rörelse? 

5. Kan du visa en plats som du tycker bjuder in till grovmotoriska rörelser, berätta varför? 

 Kan du visa en plats som du inte tycker bjuder in till grovmotoriska rörelser, 

berätta varför? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Missivbrev 
 

                                            
Hej! 

 

Vi heter Denise Jonasson & Kerstin Gard vi studerar till förskollärare vid Umeå universitet. 

Vi läser vår sjunde termin på förskollärarprogrammet. Vi har påbörjat att skriva vårt 

examensarbete som handlar om förskolans fysiska inomhusmiljö och barns motoriska 

utveckling. Syftet med examensarbetet är att bidra med en ökad kunskap om förskolans 

inomhusmiljö och möjligheter och begränsningar som finns i relation till barns 

grovmotoriska rörelser. För att kunna genomföra vårt examensarbete är dina erfarenheter 

som förskollärare värdefulla för oss.  

 

Vi kommer att göra en observation av förskolans inomhusmiljö tillsammans med dig och 

samtidigt ha en intervju för att kunna ta del av dina erfarenheter inom området. Barnen 

kommer inte vara delaktiga i observationerna, utan vi vill titta på miljön när barnen inte är 

närvarande. Vi skulle även vilja dokumentera miljön med hjälp av att fotografera. Bilderna 

kommer att användas i vår analys och eventuellt om vi är i behov av att använda någon 

specifik bild till vår uppsats, inga obehöriga personer kommer ta del av bilderna utan ert 

godkännande.   

 

Vid intervjun och rapportskrivandet kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, vilket innebär att du får veta om syftet med rapporten samt att 

ditt deltagande är frivilligt och konfidentiellt enligt forskningsetiska principer. Intervjun 

kommer att spelas in med ljudupptagning, men det är bara vi två som kommer att lyssna på 

den och när informationen har behandlats färdigt kommer vi att radera ljudupptagningen. 

Resultatet kommer enbart användas i vår uppsats. 

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss via 

mail eller telefonsamtal/sms: 

 

Denise Jonasson. Telefonnummer: 0706957*** 

Kerstin Gard. Telefonnummer: 0703104*** 

 

Med vänliga hälsningar 

 Denise och Kerstin, 

 förskollärarstudenter vid Umeå Universitet 

 

 

 

 

 

 


